
Výro ná správa nadácie za rok 2002 
alebo 
o sme urobili pre mladých udí s postihnutím a bez postihnutia  

za peniaze, ktoré nám zverili dobrí udia  

Nadácia Krajina harmónie 
Predmestská 24 
010 01 ilina  

telefón : 041- 7234 624, 5006 942 
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 2002:  

Ing. Jozef Horni

 

Milan Hri a 
Patrícia Jariabková 
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.    

Organiza né zmeny  

Správna rada na svojom zasadnutí d a 1.novmebra 2002 rozhodla o nasledovných 
zmenách  :  
a) zladila zria ovaciu listinu , ktorej sú as ou bol aj tatút nadácie, s novým  
zákonom  .  
    34/2002 Z. z. vrátane zmeny názvu na nada nú listinu 
b) vytvorila nada né imanie nadácie vo vý ke 200 000 Sk 
c) poverila správky u  nadácie, aby v lehote do 23. decembra 2002 podala návrh  na 
zmenu         

zapisovaných skuto ností do registra nadácií.   

http://www.nkh.sk


Klub Dlhá cesta  
január  december 2002   

49 stretnutí mladých udí s postihnutím aj bez postihnutia v pondelky popoludní 

 
otvorená skupina pre v etkých, ktorí chcú by spolu, chcú sa porozpráva a nie o 
nové sa dozvedie . Mali sme mnoho hostí a  stretli sme sa aj s divadelným súborom 
Makovice, prebrali sme spolo enské správanie dám a pánov, nacvi ovali sme 
sambu, hovorili o tom, o je domov, predstavil sa nám riadite divadla z Atén a ukázal 
nám zopár svojich kúskov, spolu sme nav tívili predstavenie v Mestskom divadle 
Klaun okoláda, porozprávali sme sa s hos ami z Francúzska, vypracovávali sme si 
individuálny plán rozvoja, plánovali si letnú dovolenku, nieko ko krát sme diskutovali 
s dobrovo níkmi z Porta v Portugalsku o ich a na om ivote, s riadite om DPM Ing. 
Popluhárom sme hovorili o doprave v meste, o matematike a ako ju u í nám 
porozprávala pani u ite ka Káko ová, o kine a filmoch sme diskutovali s riadite kou 
kina Klub pani Janou Gelatíkovou a e te sme stihli aj diskusiu so ilinskými 
futbalistami. A to v etko v aka projektu NDS 

 

Hodina de om o e te nepoznám 

 

Koho by som chcel stretnú a projektu NPOA 

 

ijeme spolu.  

Nede né futbalové zápasy  pri hvezdárni  

Nie je ve a zápasov, kde nejde o výsledok. Ale ka dú nede u sa takto nebojovne 
orientovaní priaznivci futbalu stretávali pri hvezdárni na priate ských stretnutiach, kde 
sa ka dý musel poriadne nabeha a prihráva na góly, aj ke ka dý zápas skon il 
nerozhodne 5:5.  

Jarná krajina harmónie  Africká 

  

Ra a  10.  12. máj 2002  

50 ú astníkov Africkej krajiny sa v máji naozaj dozvedeli mnoho nových informácií 
o ivote udí, o kultúre i prírode ierneho kontinentu. O skúsenosti sa s nami podelil 
Ing. Ivan alaga 

 

skúsený geológ, ktorý pôsobil v Afrike a je jej obdivovate om 
a znalcom. Ukázal nám aj hudobné nástroje a zbrane  krovákov a aj si s nami 
zatancoval. Kmene najrôznej ích mien sa predstavili svojimi neuverite nými 
príbehmi, hrali rôzne hry, dr ali palce na im hokejistom a oslavovali celkom neafricky 
ich ví azstvo a majstrovský titul. E te výstup na vrchol Ve kej Ra e, futbalový zápas 
medzi kme mi a nekone né lú enie. Akcia bola podporená z projektu Nadácie pre 
podporu ob ianskych aktivít  a ACCESS  Phare.  

Letná krajina harmónie  prímorská - Hvar v Chorvátsku  2.  11. 8. 2002  

Pre tých o e te nevideli more 

 

stalo sa. . Skupina mladých udí s postihnutím aj 
bez postihnutia sa nalodila 

 

autobusom a potom lo ou sa dostala do Jelsy 

 

pôvabného meste ka na ostrove Hvar. Kemp bol príjemný, more modré, slnko 
horúce, odvaha ve ká. V etci sa nau ili pláva , ka dý mal svoj pecifický týl a po as 
pobytu nechýbali ani módna prehliadka, koncert na schodoch, ochutnávka vína, 
zmrzlina, tanec, vô a levanduly a plávanie, plávanie, plávanie... Podporu sme dostali 
z projektu ACCESS  Phare.       



Festival Ja idiel a  

 
ilina  4.  6. september 2002  

Do iliny sa v d och 4. a 6. septembra 2002 zi lo 210 ú astníkov  z iech, Po ska, 
Ma arska, Portugalska, Estónska a Slovenska z 34 rôznych miest spolu s 210 
tudentmi z 18 kôl iliny a okolia.   

Pä hlavných organizátorov  - Nadácia Krajina harmónie, Rada pre 
poradenstvo v sociálnej práci, Regionálne osvetové stredisko, Rotary klub v iline 
a Dom odborov sa dalo dokopy a pripravilo podujatie pod zá titou ministra 
zahrani ných vecí pána Eduarda Kukana, ktorý sa na festivale aj osobne zú astnil. 
   Ja idiel a bola tento rok v znamení slobodných vtákov. Ú astníci si 
predstavovali svoj kraj z vtá ej perspektívy. Vyskú ali si lietanie, spievanie, tanec, 
pripravovali odevy a masky, ktoré ich premenili na vtákov.  

V etko toto si mohli ú astníci vyskú a v jednotlivých tvorivých diel ach, ktorých 
tento rok bolo desa . Nechýbal ani Zlatý slávik a  Vtá í bál alebo spolo né 
tancovanie a ja enie sa. Ne akaný dá zábavu neohrozil, naopak sa celá záhrada 
premenila na tancovanie v da di. 

Na korunovácia krá a vtákov sa ka dý netrpezlivo chystal, pripravil si 
slávnostné aty a zavítali na u aj vzácni hostia 

 

pán minister Kukan, ve vyslanec 
vaj iarska s man elkou, zástupcovia Rotary klubu ilina. Napätie vrcholilo, ke sa 

ka dý prestavoval, o sa v jednotlivých diel ach nau il. Napokon sa v ak krá om 
vtákov stal ka dý ú astník, preto e ka dý zvládol v etky úlohy a koruna putovala 
z hlavy na hlavu. Slávnostnú atmosféru podporil ve ký orchester Slovak young swing 
generation a mnohých zlákal do tanca. Spolo ný obed ukon il festival a ú astníci sa 
rozi li so svojimi novými priate mi a vrátili sa do svojich hniezd. 

Celá atmosféra festivalu prispela k prekonávaniu bariér v komunikácii medzi 
zdravými a zdravotne postihnutými mladými u mi a nadviazalo sa mnoho nových 
priate stiev.   

Celý festival bol podporený z projektu Medzinárodného vi egrádskeho fondu, 
ACCESS  Phare, Nadácia pre deti Slovenska 

 

Hodina de om.   

Mláde nícka výmena skúsenosti o integrácii zdravotne postihnutých mladých 
udí 

 

ilina  september 2002  

Mladí udia zo Slovenska, Portugalska a  Estónska 

 

sa sna ili vymeni si informácie, 
stretnú sa so svojimi postihnutými rovesníkmi, spozna ivot udí s postihnutím a ich 
mo nosti integrácie do be ného ivota. Pre li viacero miest na Slovensku, nav tívili 
niektoré zariadenia sociálnych slu ieb a zastavili sa na Ja idielni. Slovensko u pre 
nich nie je neznáme miesto na mape a integrácia postihnutých kamarátov má 
jasnej iu podobu. Projekt dostal podporu od národnej agentúry pre mobilitu mláde e 
Nafym.  

Krátkodobá dobrovo nícka slu ba  september 2002  

Dvaja mladí udia z Portugalska Kristina a Sergio s mentálnym postihnutím nám ako 
dobrovo níci cez program Mláde pomáhali pripravova festival a potom si ho aj u ili. 
Mali svojich osobných asistentov a zárove mnoho nových priate ov. Tri tý dne 
strávené na Slovensku im pomohli pozna sa lep ie, pozna Slovensko, ivot 
mladých udí s postihnutím a bez postihnutia a porovnávali ho s podmienkami 
v Portugalsku. Projekt dostal podporu od národnej agentúry pre mobilitu mláde e 
Nafym.   



Chránené bývanie   

Nadácia s finan nou podporou  Krajského úradu a Spolupracujúcich holandských 
nadácií kúpila dom na Predmestskej ulici 24 a po as roka ho rekon truovala pre 
podmienky chráneného bývania. Vymie ali sa okná, opravovala voda aj elektrické 
rozvody, zavádzal sa plyn a ústredné kúrenie. Do konca roka sa pripravili dva 
samostatné byty takmer hotové pre pä mladých udí  s postihnutím.   

Vytvorenie novej formy komunitnej agentúry podporných slu ieb pre integráciu 
ob anov so zdravotným postihnutím  - projekt Access Phare   

Po as celého roka nadácia pripravovala podmienky pre vznik nových foriem 
sociálnych slu ieb. So svojimi partnermi nadáciou Duha Praha, ob ianskym zdru ím 
Rytmus Praha, Agentúrou sociálnych slu ieb Banská Bystrica a Zdra ením na 
pomoc u om s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike pripravila  tri 
konferencie, mnoho pracovných stretnutí, pracovala s budúcimi obyvate mi bytov, 
s rodi mi, verejnos ou, sponzormi  a na konci roka v spolupráci s mestom ilina 
zalo ila  Agentúru podporných slu ieb n.o. Aby sa so svojimi skúsenos ami mohla 
podeli  so v etkými, vydala aj publikáciu In piratórium.   

Letné dialógy 

 

ervený Klá tor  29.jún  5. júl  2002  

Mladí udia z celého Slovenska s postihnutím aj bez postihnutia sa stretli v hoteli 
Pltník v ervenom Klá tore, aby strávili spolu tý de a mali priestor na letné dialógy. 
Na a nadácia u dlhodobo spolupracuje pri príprave tohto podujatia so ZPMP v SR. 
Prostredie krásne, mladí udia veselí, preká ky vyzývajú na zvládanie a tak ani pl i 
hory nestoja v ceste mladému loveku na vozíku, ak sú s ním kamaráti. Klá tor, 
blúdenie ve ernými lúkami, náv teva sala a, futbalový zápas, olympiáda, ve erné 
ohne i tance, lietanie na lane to sú spomienky na letné dialógy.  

Orange  Darujte Vianoce  

Ke chceme v bytoch býva , chceme si aj vari a tak do ka dého bytu treba 
chladni ku. V aka programu Darujte Vianoce spolo nosti Orange Slovensko budú 
ma noví obyvatelia samostatných bytov  svoje chladni ky.                 



Slávnos svetiel 21. december 2002  

Viano nú atmosféru  malo aj stretnutie priaznivcov nadácie, spoluorganizátorov 
a sponzorov, kde sa hodnotila innos za celý rok, video zostrih pripomenul chvíle 
z festivalu Ja idiel a, ansóny Aleny ermákovej  o ivili spomienky na vtá í svet 
a na konci sa zmenili na koledu. Burza my lienok, odovzdávanie cien a vin 
s koledou boli hrozienkami na kolá i po celom náro nom roku. Akcia bola podporená 
z projektu ACCESS Phare.   

Cenu Forresta Gumpa za rok 2002 získali : 
- lovek s postihnutím, ktorý urobil vo svojom ivote významný krok 

 

Peter 
Pavelka 

- lovek, ktorý pomohol postihnutým u om na ceste do spolo nosti 

  

Stano 
Korti

 

- najlep í sponzor v roku 2002  Stabil , a.s. a Pokrok, dru stvo ilina  

Cenu Tracyho tigra za rok 2002 získali : 
- za tvorivý in roka 

  

dru ina rytierov z Celebnilu  

Hlavní sponzori a donori v roku 2002:   

Medzinárodný vi egrádsky fond 
Nadácia pre deti Slovenska 

 

Hodina de om 
Nafym 

 

národná agentúra pre mobilitu mláde e 
Program Access Phare 
Rotary klub ilina 
Stredoslovenská energetika a.s. ilina   

Kto nám pomáhal organizova na e podujatia :  

Ateliér ilina 
Bábkové divadlo ilina 
Centrum vo ného asu Spektrum 
Divadelný súbor Minimakovice 
Dom odborov ilina 
Galéria Emócia 
Glatter  umelecká agentúra 
Hvezdáre ilina 
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 
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