Grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia a APPA
Vzdelaním k integrácii
Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku si je spoločnosť Volkswagen Slovakia vedomá
svojej sociálnej zodpovednosti voči zamestnancom podniku, ale aj ľuďom v tejto krajine. Na základe
toho bola v roku 2008 založená verejnoprospešná nadácia „Nadácia Volkswagen Slovakia“.
Nadácia sa aktívne snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti.
Vedomosti nie sú v súčasnosti vzácnym tovarom, ale základom sociálneho spolunažívania. Spojiť ich
múdro s vlastnými nárokmi a myšlienkami je výzvou pre každého človeka v 21. storočí. Vzdelanie sa
tak stáva kľúčom na ceste k pokroku a osobnému rozvoju. Nadácia podporuje vzdelávanie a integráciu
telesne postihnutých detí grantovým programom Vzdelaním k integrácii.
Asociácia pomoci postihnutým - APPA pomáha telesne postihnutým deťom a dospelým od roku 2009.
Svojim členom pomáha zlepšovať kvalitu života, podporuje začleňovanie sa do spoločnosti a rodinám
pomáha so získavaním financií predovšetkým na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky, špeciálne
operácie, bezbariérové riešenia domov a bytov.
APPA administruje a je odborným garantom grantového program Vzdelaním k integrácii.

Informácie o grantovom programe Vzdelaním k integrácii


Kto sa môže uchádzať o podporu v rámci grantového program Vzdelaním k integrácii

V grantovom programe Vzdelaním k integrácii sa o podporu môžu uchádzať:

 základné školy
 stredné školy
zriadené na území celého Slovenska, ktoré navštevujú žiaci s telesným postihnutím.



Podmienky pre získanie podpory z grantového programu Vzdelaním k integrácii

 Školské zariadenie poskytuje integrované vzdelávanie minimálne dvom žiakom
s telesným postihnutím
 Školské zariadenie plánuje integrovať ďalších žiakov s telesným postihnutím (definovať
počet imobilných žiakov)
 Realizácia grantového programu Vzdelaním k integrácii bude pod záštitou
primátora/starostu mesta/obce

 Organizácia školského charitatívneho podujatia, z ktorého výťažok bude použitý na
realizáciu bezbariérového riešenia školy
Celková suma určená na prerozdelenie je 27. 000 EUR. V grantovom programe Vzdelaním k
integrácii majú možnosť získať finančnú podporu vo výške 9. 000 EUR 3 školské zariadenia, ktoré
budú spĺňať všetky podmienky.

Finančná podpora vo výške 9.000,-EUR je určená na:

8.000,-EUR – vybudovanie stoličkového výťahu pre imobilných žiakov
1.000,-EUR – iné náklady súvisiace s pobytom imobilného žiaka na škole (bezbariérová úprava
hygienických zariadení, vybudovanie špeciálnej hygienickej miestnosti, vybavenie školského
zariadenia špeciálnymi zdravotnými pomôckami ako pomoc pri každodenných činnostiach
imobilných žiakovb)



Postup pri predkladaní žiadosti a hodnotiace kritériá

1. Predkladateľom je školské zariadenie na území Slovenskej republiky (základné a stredné

školy), žiadosti sa predkladajú vyplnením online žiadosti na web stránke www.appa.sk
2. Pre podrobné informácie o podmienkach programu a možnostiach grantovej podpory je vám
k dispozícii programová manažérka z APPA, PhDr. Ľudovíta Chmelárová na tel. čísle 0905 991 901
alebo na mailovej adrese chmelarova@appa.sk.
3. Jednou z podmienok grantového programu Vzdelaním k integrácii je, aby si vybrané školské
zariadenie pripravilo a zorganizovalo vlastné školské charitatívne podujatie /športové, kultúrne,
spoločenské/ špeciálne pre tento projekt, a z ktorého výťažok pôjde v plnej výške na
dofinancovanie bezbariérového riešenia.
4. Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Nadácie Volkswagen Slovakia a Asociácie pomoci
postihnutým APPA. Kritéria hodnotenia:

 spôsobilosť školy poskytovať výučbu pre imobilných žiakov
 realizovateľnosť projektu
 finančná efektívnosť
 nápad na vlastné školské charitatívne podujatie
 zapojenie miestnej komunity (žiaci, učitelia, rodičia, obyvatelia) do realizácie projektu
 rozšírenie možností integrácie žiakov s telesným postihnutím



Jednotlivé kroky v rámci grantového programu Vzdelaním k integrácii

 Prijímanie žiadostí do grantového programu podľa časového harmonogramu
 Výber 3 školských zariadení, ktoré získajú finančnú podporu vo výške 9.000,-EUR
 Spoločnosť Velcon navštívi vybrané školské zariadenia a spracuje predbežný návrh
a rozpočet na bezbariérovú úpravu školy
 Škola si v spolupráci s APPA pripraví vlastné školské podujatie, ktorého cieľom je
zapojenie školskej komunity do grantového programu Vzdelaním k integrácii
 Spoločnosť Velcon zrealizuje inštaláciu stoličkového výťahu
 Každé vybrané školské zariadenie pripraví oficiálne spustenie stoličkového výťahu za
účasti garanta programu (primátor/starosta mesta alebo obce), zástupcov školy,
imobilných žiakov a školskej komunity



Časový harmonogram grantového programu Vzdelaním k integrácii

15.05.2019

Otvorenie grantového programu

30.09.2019
Do 31.10.2019
01.11.2019 – 31. 6.2020

Uzávierka predkladania žiadostí
Zverejnenie výsledkov
Realizácia bezbariérových riešení na 3 vybraných školách

Žiadosť
Názov školského zariadenia:
Ulica, popisné číslo:
PSČ:
Mesto:
Web stránka školy:
Riaditeľ:
Tel.kontakt:
Mailový kontakt:
Osoba zodpovedná za projekt:
Tel.kontakt:
Mailový kontakt:
Základné informácie o školskom zariadení:
/zameranie školy, vybavenie školy, počet žiakov/
Bezbariérové vybavenie školy:
Aké iné bezbariérové úpravy pre imobilných žiakov
škola potrebuje (bezbariérová úprava toaliet,
hygienická
miestnost
pre
ťažko
telesne

postihnutých žiakov, špeciálne rehabilitačné a
kompenzačné pomôcky).
Počet imobilných žiakov v školskom zariadení:
Počet plánovaných prijatí imobilných žiakov do
školy:
Iné zdroje financovania bezbariérových riešení
v školskom zariadení:
Vlastné školské charitatívneho podujatia v rámci
grantového programu Vzdelaním k integrácii:
/podujatie musí byť zorganizované špeciálne pre
tento grantový program, môže ísť o športovú,
kultúrnu alebo spoločenskú udalosť žiakov školy,
rodičov a celej komunity/

