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PwC podporí päť študentských projektov spoločenskej zodpovednosti 
grantom vo výške 800 euro 

 Vyhlasujeme druhý ročník grantového programu „Yes, students can!“ 
 

Poradenská spoločnosť PwC vyhlasuje druhý ročník grantového programu pre študentov vysokých 

škôl a univerzít pod názvom „Yes, students can!“. Naším cieľom je upriamiť pozornosť študentov na 

význam spoločenskej zodpovednosti a poskytnúť študentom, ktorí sú v tejto oblasti aktívni, príležitosť 

pre realizáciu vlastného projektu spoločenskej zodpovednosti (CSR).  

 
Program je určený pre všetkých študentov vysokých škôl a univerzít na Slovensku. Termín uzávierky 
pre podávanie žiadostí o grant je16. marca 2014. Spoločnosť PwC podporí 5 projektov grantom vo 
výške 800 EUR. 
 

Bližšie informácie ako aj štatút grantového programu nájdete na stránke www.pwc.com/sk/yes-

students-can.  

 

Zoznam projektov, ktoré sme podporili v prvom ročníku programu v roku 2013, môže byť pre 

žiadateľov o grant zaujímavou inšpiráciou: 
 

 Ľahko prístupná a jednotná burza kníh – sprístupnenie predaja a kúpy používaných kníh 

pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave prostredníctvom jednotnej webovej stránky. 

 KECY Orava camp – tretí ročník letného anglicko-slovenského konverzačného tábora 

zameraný na vyučovanie angličtiny a rozvoj komunity mladých ľudí na Orave. 

 NÁBOJ – medzinárodná súťaž školských tímov v riešení matematických a logických úloh. 

 SCI_ARCH: Architektúra sci-fi filmov alebo realita budúcnosti? - prednášky, semináre a 

workshopy prebiehajúce počas výstavy konkrétnych návrhov stavieb a interiérov sci-fi filmov. 

Projekt je  zameraný na priblíženie existujúcich možností architektúry budúcnosti. 

 Zimujúce zvieratká na dvore našej škôlky - oboznámenie detí v materských škôlkach v 

okolí Hlohovca o zimujúcom hmyze a vtáčikoch. 

 Vykroč vpred! - projekt zameraný na zaškolenie mládežníckych vedúcich na realizáciu voľno-

časových aktivít pre mládež vo veku 14 až 25 rokov. 

 Študentské väzenia – cieľom projektu je poukázať na problémy týkajúce sa vysokoškolských 

internátov v Bratislave a vytvoriť súťaž o najhoršie vyzerajúce časti bratislavských internátov. 

Prostriedky z grantu budú použité na úpravu „výhercu" súťaže do prijateľnejšej podoby. 
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Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou 

firiem v 157 krajinách s vyše 184 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné 

audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke 

www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá 
je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 
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