Podporené projekty v roku 2015
Nadáciou Veolia Slovensko
Počas roka 2015 bolo podporených celkovo 31 projektov za vyše 61-tisíc eur. Najviac ich bolo v oblasti vzdelávania a
osvety, kde sme podporili školské projekty na materských, základných a stredných školách vo viacerých mestách.
Pomohli sme napríklad vybudovať náučný chodník v priestoroch školy, podporili mládežnícke parlamenty a umožnili
pobyt žiakov zo sociálne slabších rodín v Chorvátsku.
Nadácia v roku 2015 nezabudla ani na sociálnu pomoc, kde sme prispeli domovom dôchodcov, domovom sociálnych
služieb a združeniam na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Seredi, Šoporni, Dunajskej Strede a Bratislave.
Napríklad sme prispeli na kúpu nového televízora, na podporu športu zdravotne znevýhodnených a ako každoročne
sme podporili aj podujatie Deň krivých zrkadiel.
Medzi ciele našej nadácie patrí aj podpora športu a voľnočasových aktivít mládeže. V roku 2015 sme podporili
napríklad športové kluby venujúce sa hokeju, volejbalu, modernej gymnastike a basketbalu v Bratislave, Brezne,
Rožňave a v Žiari nad Hronom. Okrem športových klubov sme prispeli aj na veslársky trenažér pre
stredoškolákov v Galante.
V neposlednom rade naša nadácia v roku 2015 podporila aj kultúrne podujatia a komunitné projekty, napr.
rozšírenie pohybových aktivít v lučeneckom parku či hracích prvkov na breznianskom ihrisku a prispela na
organizáciu kultúrnych akcií vo viacerých mestách.

V minulosti sme v lučeneckom parku podporili aj
Rybí chodníček, ktorý vznikol na ostrovčeku
uprostred jazera. Poskytuje informácie najmä o
rybách v ňom žijúcich a je veľkorozmerným
akváriom v prírode.

Podporili sme aj Mestský športový klub v Žiari
nad Hronom. Dievčenský volejbalový tím skončil
na peknom šiestom mieste na majstrovstvách
Slovenska.

Vďaka našej nadácii mohli žiaci z Petržalky
absolvovať medzinárodný pobyt v Chorvátsku,
kde si zdokonalili jazykové schopnosti.

Prispeli sme na veslársky trenažér pre
stredoškolákov v Galante, ktorí obsadili 1.
miesto v krajskom kole v halovom veslovaní.

V Brezne sme prispeli na obnovu dvoch
detských ihrísk, na vytvorenie literárneho
parku, ako aj na výsadbu nových drevín.

Naša nadácia, ako každý rok, podporila projekt
Deň krivých zrkadiel organizovaný Združením na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.
Finančné prostriedky sme venovali aj
hokejovému klubu Diplomats Pressburg, ktorý
pôsobí
v
medzinárodnej
univerzitnej
hokejovej lige.

