Už 8 rokov
vytvárame úspešnú
budúcnosť!
Ako jeden z najväčších zamestnávateľov
na Slovensku si je spoločnosť
Volkswagen Slovakia vedomá svojej
zodpovednosti nielen voči svojim zamestnancom, ale aj voči ľuďom v tejto krajine.
V roku 2008 bola preto založená
verejnoprospešná organizácia
Nadácia Volkswagen Slovakia.
V zmysle motta Nadácie „Vedomosti tvoria
budúcnosť“ už ôsmy rok je jej cieľom
podporovať inovatívne formy vzdelávania
a sprístupniť ich čo najširšej verejnosti,
pretože práve vzdelanie je kľúčom k osobnému rozvoju a pokroku.
• Už 8 rokov existencie.
• Viac ako 2,2 milióna eur investovaných
do vzdelávania a dobročinnosti.
• Takmer 600 podporených projektov.

Vedomosti tvoria budúcnosť
Kontakt:
Nadácia Volkswagen Slovakia
Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava
nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk
IČO: 42137527
Bankové spojenie:
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2722 4410
SWIFT: TATRSKBX

Podpora techniky
• Nadácia podporuje inovatívne projekty
v oblasti technického vzdelávania na všetkých stupňoch skôl, napríklad prostredníctvom grantových programov Rozvíjať
technik(o)u a Stredné školy a technika.
• Podporou interaktívnej výstavy Mesto
povolaní a projektom Technika hrou od
materských a základných škôl sa so základmi techniky a fyziky prirodzenou formou
oboznamujú deti už od raného veku.
• Nadácia priamo spolupracuje so Strojníckou
fakultou Slovenskej technickej univerzity
a so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity
v Žiline.

Projekty zamestnancov
• Nadácia motivuje zamestnancov
Volkswagen Slovakia k angažovanosti
a dobrovoľníctvu podporou ich verejnoprospešných a vzdelávacích projektov grantovým programom Zamestnanecké projekty.
• Na podporu dobrovoľníctva zamestnancov
parnerských organizácií Nadácie
Volkswagen Slovakia je určený grantový
program Projekty zamestnancov Partner.

Dopravná výchova
a ekológia
• Zvýšenie bezpečnosti na cestách a skvalitnenie dopravnej výchovy pre deti od
materských škôl sú ciele grantového
programu Bezpečne na cestách.
• Vzdelávacie aktivity s ekologickou tematikou pre deti v materských a základných
školách podporuje Nadácia grantovým
programom Zelené vzdelávanie.
• Aj vďaka novému grantovému programu
Zelená dobrovoľníkom môžu zamestnanci
Volkswagen Slovakia prispieť ku skrášleniu
a ochrane životného prostredia.

Vzdelávanie
v nemeckom jazyku
• Nadácia zriadila a naďalej podporuje dvojjazyčné triedy v štátnych materských školách
v Bratislave a v Martine, kde sa pod jej
záštitou učí od útleho veku viac ako 150
detí ročne hravou formou nemecký jazyk.
• Kontinuita v dvojjazyčnom vzdelávaní je
zabezpečená podporou tried na Základnej
škole Ivana Bukovčana v Bratislave.
• Grantovým programom Nemčina do materských škôl a projektom Experimentovanie
po nemecky Nadácia podporuje vzdelávanie v nemčine na školách.

Deti – naša budúcnosť
• Nadácia podporuje vzdelávanie a integráciu
telesne a mentálne postihnutých detí
z domovov sociálnych služieb grantovým
programom Vzdelaním k integrácii.
• Špeciálnu pozornosť Nadácia venuje deťom
po zosnulých zamestnancoch
Volkswagen Slovakia alebo ich partneroch.
• Grantový program Budúcnosť aj s autizmom podporuje špecializované zariadenia
pre deti s autizmom.
• Grantový program Vzdelanie = Budúcnosť
podporuje vzdelávacie projekty pre deti
z detských domovov.
• Projektom s Nadáciou v pohybe pomáha
detským domovom v ich každodennej
činnosti poskytnutím vozidla.

