Výro ná správa nadácie za rok 2001
alebo
o sme urobili pre mladých udí s postihnutím a bez postihnutia
za peniaze, ktoré nám zverili dobrí udia
Nadácia Krajina harmónie
Horný val 20
010 01 ilina
telefón : 041- 7234 624, 7246 647
mobil : 0905 988 513, 950 270
e-mail : nkh@slovanet.sk
http://www.nkh.sk
I O : 319 13 130
íslo ú tu : 76539432/0200 VÚB ilina
lenovia správnej rady v roku 2001:
Ing. Jozef Horni
Milan Hri a
Patrícia Jariabková
ThMgr. Du an Jaura PhD.
Ing. Roman Koma ka
Michal Kudla
MUDr. Marcela Polá ková
Ing. Peter Tvrdý
PhDr. So a Holúbková predseda
Mária Pekarová správca
JUDr. Rozália upejová revízor

Nadácia Krajina harmónie
pripravuje projekty, festivaly, sympóziá, predná ky, semináre, tvorivé dielne, klubové
ve ery, sú a e, stretnutia pre mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnutých udí,
v etkých, ktorí s nimi ijú a pracujú, irokú verejnos , ktoré vedú k harmónii medzi
u mi, k harmónii udí a sveta okolo nich a v nich, pribli ujú udí k dobru, kráse,
pravde, láske, radosti, poznaniu, slobode, tolerancii a úcte k ivotu, podporujú
sociálny a kultúrny ivot udí, nahrádzajú ústavnú starostlivos pre udí s postihnutím,
smerujú ich k za leneniu do komunity, pozitívne formujú postoje spolo nosti
k ob anom s postihnutím.

Klub Dlhá cesta
január december 2001

49 stretnutí mladých udí s postihnutím aj bez postihnutia v pondelky popoludní
otvorená skupina pre v etkých, ktorí chcú by spolu, ob as sa nad nie ím zasmia ,
zamyslie , zaradova . Po as roka sa skupina rozrastala a nás bolo 55. Veselo,
niekedy hlu no, niekedy ako v parlamente ke sme hrali hru, keby som bol
poslancom. Odhlasovalo sa zru enie pe azí a televízie, bezbariérovos v etkých
budov a dopravy, zavedenie chráneného bývania a podpora pracovných príle itostí
pre v etkých mladých udí. V spolupráci so ZPMP v iline sme pripravili plesík, aby
sme si vyskú ali tance, ktoré sme sa u ili a pravidlá spolo enského právania. Mali
sme náv tevu z Nórska a dozvedeli sme sa, e majú dva jazyky. Hrali sme sa na
lampáre a s a ovali sme sa na v etko, na o sa dalo. Niektorí sa u ili spieva , iní
hra na gitaru. Vyskú ali sme si, aké je to, ke nás niekto chváli alebo provokuje.
Navzájom sme si pomáhali rie i problémy, ktoré sa zdajú by jednoduch ie, ke
o nich neviem len ja sám. Ale boli sme aj spolu v divadle a na koncerte, hovorili spolu
o svojich vzoroch. Preberali sme zá itky z prázdnin, zo stretnutia v Prahe, z náv tevy
Dánska. Nechýbali ani rozhovory o vz ahoch chlapcov a diev at, o zmysle ivota,
o zdravotnom postihnutí. Niektoré definície postihnutia vy li zaujímavo : Postihnutie
je sprostý výraz lekárov pre deti, ktoré sú od mali ka iné, je to silné pichnutie do
srdce, aby nás nebrali normálne, zdraví chodia do práce, postihnutí sú doma...
Ka dú nede u pokra ujú futbalové zápasy pri hvezdárni. A za ali sme plánova
chránené bývanie, o v etko treba vedie , ak sa chceme osamostatni a hospodári .
Sná sa na e plány skoro naplnia.
Jarná krajina harmónie

Slovanská

Dedovka

27.

29. apríl 2001

Prekrásna príroda, príjemní udia, teplá chata. Privítanie chlebom a so ou, na ve eru
halu ky, staroslovanské mená a rodiny ro níka, pastiera, rybára, furmana, hrn iara
a ková a. Tak sa za ala Slovanská krajina harmónie. Z histórie sme sa dozvedali od
Svetlany a od MiroSlava, mnohé veci sme si odskú ali na sebe. Pripravi si odev,
oma ova kraslice, vyzdobi Morenu, postavi vatru, i prejs rozhrnutú pahrebu.
Niektorí vyrábali hudobné nástroje, okrem pí al sa objavil aj nový ozembuch
a húkadlo. MiroSlav vicky nám ve a porozprával o histórii slovanskej hudby, zahral
nám spolu so svojou dru inou staré piesne a spolu sme si zaspievali. Spieva sa
odvá ili aj tí, o si mysleli, e spieva nevedia a nikomu to nepreká alo. Rozhodli
sme sa aj vystúpi na horu odkia je výh ad do troch krajín na Ve kú Ra u. Nikto
ne utoval a hore sme venovali spolo ný tanec. Aj v aka starým Slovanom sme pre ili
as plný vzájomnosti, pohostinnosti, piesní a priate stva. Za toto dedi stvo akuje 69
Slovanov z Krajiny harmónie.
Zimná krajina harmónie

ly iarska

Dedovka

7.

9. december 2001

Po asie dokonalé na prvú ly ova ku sneh, slnko, mráz. Niektorých akal náro ný
výstup, iní sa odviezli spolu s bato inou a ly ami. Naozaj zimná krajina, teplý aj,
rozdelenie do dru stiev a predstavenie ka dého ú astníka. Potom nasledovalo
stretnutie s ú astní kou výstupu do Himalájí a videozáznam z týchto ve hôr a pred
spaním úplné zni enie sa v tane nom rytme. Dokonalá príprava na ly e. Ka dé
dru stvo si zvolilo zástupcov na rôzne druhy zimných aktivít a zapojil sa ka dý

niektorí si prvý krát vyskú ali ly e i sne nú dosku / snow board /, al í sa spú ali
na sánkach i brodili sa hlbokým lesom. Ve er sa ka dý chválil svojimi úspechmi,
predviedli sa masky a tance netradi né. Vyhlásili sa výsledky, ocenili najúspe nej í,
ale hlavne sme oslavovali hory, sneh a po asie, ktoré nám prialo. Niektorí neodmietli
ani no né ly ovanie, iní sa na nich rad ej dívali z okna. V nede u e te posledné
príle itosti u i si snehu, otu ova sa, pobali si v etky veci, rozlú i sa s kamarátmi,
posla viano ný pozdrav a dosta sa z vysokého kopca k autobusu vrátilo sa
v etkých 50 horami nad ených výletníkov.

Festival Ja idiel a

ilina 5.

7. september 2001

12. ro ník medzinárodného festivalu tvorivosti a mláde e rozveselil za iatok
kolského roka 200 ú astníkom z 36 rôznych miest Slovenska, iech, Po ska
a Nemecka, 73 sprievodcom výprav, 21 hosteskám, 20 silným mu om v technickej
ate, 27 domorodcom udo rútom, 22 pirátom, 33 vtá ím u om, 27 stroskotancom
v d ungli, 25 tane níkom, 10 majstrom dielní, mladým umelcom, novinárom, hos om,
spolu - organizátorom a al ím obyvate om mesta ilina. Zo d a na de sa vynorilo
v meste obrovské letisko, kde vládol ruch, odovzdávali sa letenky, tvorili sa farebné
výpravy. Jednu medzinárodnú prijali aj na radnici, kde pozvali zástupcov mesta a
ministerstva zahrani ných vecí /ve zá titu nad festivalom prevzal pán Eduard Kukan
/na dobrodru nú cestu lietadlom. Napriek obrovskému úsiliu kapitána aj prvého pilota
museli v etci núdzovo pristá na ostrove, kde akali samé prekvapenia. Najprv
Robinson Crusoe s Piatkom, potom h adanie pokladu na ostrove, stretnutia so
stroskotancami, udo rútmi, vtá ím národom i tane nicami. Okrem úloh, ktoré bolo
treba vyrie i , mohli sa ú astníci festivalu zabavi na koncerte hudobných skupín, na
diskotéke, kde vystúpil aj svetoznámy Elvis Petr len s kapelou. Na záver ka dý
vylú til ifrovaný odkaz a na iel poklad. Potom u zatrúbili slávnostné fanfáry
a v etkých zachvátil tanec v eobecný. Spomienky, priate stvá, fotografie
a videozáznamy zostávajú.
Diskusné stretnutia Mladí spolu

Praha 16.

19. február 2001

9 lenov klubu Dlhá cesta sa v mrazivom februári vydalo na cestu do Prahy, kde
pokra ovali diskusie na tému podporované zamestnávanie a za le ovanie do ivota
s priate mi, ktorí majú u dlhoro nú tradíciu. Nav tívili sme ob ianske zdru enie
Rytmus, pozreli si viacero mo ností pracovných príle itostí. Bývali sme v kole, ktorá
pripravuje svojich iakov pre uplatnenie na trhu práce, hovorili sme s kamarátmi
o sebaobhajovaní. Boli sme na koncerte, posedeli sme si v ajovni, pozreli sme si
pamiatky Prahy a ve a sme sa dozvedeli o mo nostiach za le ovania mentálne
postihnutých kamarátov v echách. Veríme, e v tejto komunikácii budeme
pokra ova .
Nede né futbalové zápasy

pri hvezdárni

Ka dú nede u sa priaznivci rekrea ného a integrovaného futbalu stretávali pri
hvezdárni na priate ských stretnutiach, kde ka dý mô e ukáza svoju ikovnos ,
prebehnú sa za loptou a nikdy neby porazený, preto e ka dý zápas skon í
nerozhodne 5:5.

Plesík nadácie

február 2001

Po as plesovej sezóny in pirovaní ve kými spolo enskými udalos ami sme neodolali
a pripravili si aspo plesík pre priaznivcov nadácie. Boris Glatter ponúkol zmes
populárnych melódií a v etci ú astníci plesíku si mohli zatancova pod a svojej chuti.
Spolo enské aty neboli podmienkou, dobrá nálada áno.
Náv teva v Dánskom krá ovstve

4.

10. november 2001

V spolupráci s na imi Dánskymi priate mi sme pripravili tudijný pobyt pre mladých
udí s postihnutím, ich rodi ov, pre pracovníkov zariadení sociálnej starostlivosti
i Krajského úradu v iline na území ju ného Jutska, ktoré je významnou as ou
Dánskeho krá ovstva.
11 ú astníkov projektu si malo mo nos pozrie mo nosti pre prácu, vzdelávanie
a bývanie mentálne postihnutých ob anov v Dánsku a dozvedie sa viac o tom, ako
ka dý mô e by normálny, ak má na to vytvorené podmienky. V etci sme sa
in pirovali, zostáva nám len as realizácie. Ka dá námaha v tomto smere stojí za to
!
Letné dialógy

Bystrá 30. júna

6. júla 2001

Na a nadácia pravidelne spolupracuje pri realizácii tý denného pobytu mladých udí
s postihnutím a bez postihnutia po as letných prázdnin, ktoré organizuje ZPMP v SR.
Toto leto sme zabezpe ovali program a osobnú asistenciu pre 21 mladých udí
s mentálnym postihnutím z celého Slovenska. Príjemné prostredie v Bystrej pod
Nízkymi Tatrami ponúkalo ve a mo ností a tak sme vyskú ali bazén, ihriská, biliard
i stolný tenis, nav tívili sme jasky u, sala a najzdatnej í vystúpili a na vrchol
umbiera. No né hry, spevy pri ohni a tanec pri muzike nemohli chýba . Ale nebola
to len zábava, preto e sme spolu preberali tri hlavné témy dialógov Ja a rodi ia,
Samostatnos , Ja a môj milý/moja milá. Tieto témy sme preberali spolo ne, hrali sme
sa na deti aj na rodi ov, rozoberali sme problémy vo vz ahoch a spolo ne sme
h adali východiská. Ve a sme sa navzájom pou ili aj pobavili.
Slávnos svetiel 22. december 2001
Poslednú sobotu pred Vianocami sme sa stretli so v etkými priaznivcami nadácie,
aby sme predstavili plány a vízie správnej rady, zlo ili ú ty za ro nú innos .
Nechýbal ani video zostrih z najlep ích podujatí. Peknou slovanskou hudbou nás
pote il Miro Slav vický a jeho priatelia, vô ou grotesiek popoludnie okorenili Martin
Bar ík a Alexander Bombor. Vynikajúca atmosféra podporila aukciu my lienok
a slávnostné odovzdávanie ocenení.
Cenu Forresta Gumpa za rok 2001 získali :
lovek s postihnutím, ktorý urobil vo svojom ivote významný krok
Silá
lovek, ktorý pomohol postihnutým u om na ceste do spolo nosti
Jan ová
- najlep í sponzor v roku 2001 Ing. Jozef Horni
Cenu Tracyho tigra za rok 2001 získala :

Juraj
rodina

-

za tvorivý in roka

Zuzana Burianová

Na záver prípitok s vineou, koledy, vin e a priania v etkého dobrého pre ka dého.

Hlavní sponzori v roku 2001:
Ing. Jozef Horni
Nadácia pre deti Slovenska Hodina de om
Nadácia pre podporu ob ianskych aktivít
Stredoslovenské energetické závody .p. ilina
T + T s.r.o. ilina
tátny fond kultúry Pro Slovakia
Kto nám pomáhal organizova na e podujatia :
Ateliér ilina
Bábkové divadlo ilina
Centrum vo ného asu Spektrum
Divadelný súbor Minimakovice
Dom odborov ilina
Eden umelecká agentúra
Galéria Emócia
Hvezdáre ilina
Informa né centrum mladých
Mestské divadlo ilina
Potulní rytieri z Celebnilu skautská ermiarska skupina
Pova ská galéria umenia
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
Regionálne osvetové stredisko
Rotary klub ilina
Saleziáni Don Bosca v iline
Tane ná kola Peter Cieker
Základná umelecká kola L.Árvaya
ZPMP v Slovenskej republike
ZPMP ilina
ilinská univerzita
ilinský komunitný fond
ilinské koly
Finan ný príspevok v roku 2001 nám poskytli :
Alica rámková
Artfórum kníhkupectvo ilina
Art Signum
Astra s.r.o.
Autocentrum Galimex
Aventis Pasteur
Beno dom odievania
Compaq Computer Slovakia s.r.o.

eská pois ov a a.s.
D.A.L.I. M.N. s.r.o. Ture
D.T. Slovakia s.r.o.
Dispolab s.r.o.
Dk-Dent Stará Turá
Doprastav a.s.
Edis
Elena Grigová
Energo Conrols
Energodata Blaha
ESMO ilina
Euromedia
Feronas s.r.o.
Gaius Invest a.s.
Hifly
Ing. Fa ko
Ing. Ková ik
Ing. Sokolík
Inseko a.s.
JUDr. Taba ková - notársky úrad
JUDr. Werlenová
Katarína Garguláková
Keramika Mária
Lion Teleservice
MUDr. Balco
MUDr. Hajdák
MUDr. Hole ová
MUDr. Hulejová
MUDr. Ko turiak
MUDr. Kraj ová
MUDr. Králiková
MUDr. Kro ková
MUDr. Mazúr
MUDr. Mrázová
MUDr. Novotná
MUDr. Satalová
MUDr. ajbidorová
MUDr. uleková
MUDr. Václavková
MUDr. Zuzík
Optik Ja
Po íta e a programovanie
Prvá komunálna banka
Prvá penzijná, správcovká spolo nos a.s.
Rotary klub ilina
Sevisbrokers o.c.p.
Slovenská sporite a a.s
Slovenský rybársky zväz
Softip Sever
TAB Me ica Slovakia Ture

Technaco
Technometal Byt a
Tesatel s.r.o.
Thermia zdru enie
Varias s.r.o.
VAS s.r.o.
V eobecná úverová banka
ZO OZ pri SR ilina
ilmont s.r.o.
Tovar a slu by nám bezplatne poskytli :
ETechnologies
Fotomax s.r.o.
Galax
Hyza a.s.
Jasenka
Jozef Ki a
Knihárska diel a L.Mlichová
Král s.r.o.
Krpa Kubiko s.r.o.
Laktis ilinská mliekáre a.s.
Linde technické plyny
Mraziarne a.s. ilina
Mucinko hra ky
Peza a.s.
Prima Zdroj holding
Ratio Educationis
R.A.S.
Rajo a.s. Bratislava
Rezapa s.r.o.
Slovanet.sk
Slovena a.s.
Slovenské aerolínie a.s.
Slovenský tehliarsky priemysel a.s.
S-Tip
Techbena s.r.o.
Tesco Stores ilina
Tvar
Vaimp Ve ké Rovné
Výskumný ústav mliekárenský a.s.
Walmark
ivo
Z avy nám poskytli :
9 borgis
Va a stravovacia s.r.o.

Výdavky v roku 2001 :
Klub DC
Mladí spolu
Krajiny harmónie
Ja idiel a
Slávnos svetiel
Prevádzkové náklady
Odmena správcu
Nákup hmotného majetku

239.210
89.289
115.466
215.390
10.135
76.777
7.188
47.006

Spolu

800.461

Príjmy v roku 2001 :
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia pre podporu ob ianskej spolo nosti
Nafym Iuventa
Globtel
Spolupracujúce holandské nadácie
bývania
Dary od sponzorov
Poplatky ú astníkov
Zmluvy o reklame
Úroky

236.860 grant z Hodiny de om
5.500 doú tovanie za rok 2000
434.559
208.349
7.000 doú tovanie za rok 2000
553.290 na zriadenie chráneného

Spolu

2.010.415

359.428
102.722
25.000
77.708

Majetok nadácie v roku 2001 :
Vklad zakladate ov
Majetok nadácie

100.000
160.697

Spolu

260.697
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