
 
Výro ná správa nadácie za rok 2003 
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 2003:  

Ing. Jozef Horni

 

Milan Hri a 
Patrícia Jariabková 
Michal Kudla 
MUDr. Marcela Polá ková 
Ing. Peter Tvrdý 
PhDr. So a Holúbková  predseda  

Viera Francová  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      

http://www.nkh.sk


Organiza né zmeny  

Od 1.1.2003 má nadácia nového správcu  je ním Viera Francová.  
O zlú enie s na ou nadáciou po iadala nadácia Môj domov prostredníctvom jej 
riadite a Ing. Martina Ková a.  

Pondelkové kluby Dlhá cesta  
január  december 2003   

Od januára do decembra sa konalo 45 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 .  Za iatkom roka sme 
sledovali hlavne prípravy na otvorenie dvoch bytov, kde sa chystalo i pä lenov 
klubu. V etci sme boli zvedaví na ich úspechy. O svoje zá itky zo svetových morí 
a oceánov  sa s nami podelil navigátor ve kých lodí Ing. Jozef Lovrit  námorník. 
O peciálne spevácke vystúpenie sa postaral len klubu Miroslav Pavelka. Na 

al om stretnutí sme písali listy priate om. O tom, ako správne vyslovova sme sa 
rozprávali s logopédkou Janou Remi ovou. O Holandsku nám porozprávala 
dobrovo ní ka Sjoukje, o Nemecku na i mladí ú astníci výmeny vo Frankfurte nad 
Mohanom a o USA Kristína, ktorá sa vrátila zo tudijného pobytu. Nieko ko krát sme 
boli na výstave  Trinásta komnata 

 

výtvarné práce obyvate ov DSS, výstava 
betlehémov. O nových postupoch v medicíne sme sa rozprávali s lekárom MUDr. 
Dara kjevi om, Spracovali sme dotazník o zamestnávaní a na ich predstavách 
o práci, napísali sme list Je i kovi, rozprávali sme o advente, vyberali kandidátov na 
Forresta Gumpa a rozdelili sme si slu by pri balení dar ekov v Hypertescu. 

innos klubu a al ie integrujúce aktivity boli podporené  z projektu  o e te 
nepoznám v rámci programu  Hodina de om Nadácie pre deti Slovenska.  

Stredaj ie varenie a angli tina  

Ka dú stredu sa stretávajú záujemcovia o rozvoj schopností a vedomostí na klube 
kulinárov a kuchárov a pripravujú si dobroty. Druhá skupina si cibrí jazyk a skú a 
hovori po anglicky, aby sa vo svete nestratili.  

tvrtkové po íta e  

Mladí udia si dnes ivot bez po íta ov nevedia predstavi . Pre mladých nad encov 
ponúkame príle itos zdokonali sa v zvládaní základných zru ností na po íta i 
ka dý tvrtok. Niekto si doká e napísa ivotopis, iný pripravuje knihu, al í zvláda 
grafiku.  

Piatková keramika a ikovné ruky  

Pre tých mladých udí, ktorí majú záujem sformova nie o z hliny, papiera, drôtu, 
textilu a chcú tvori drobnosti majstrov, pre tých sú piatkové stretnutia. Nápady mô e 
prinies ka dý ú astník a vyrába ka dý pod a svojich schopností. A tak si vyrobili rám 
na obrázok, stojan pod mobilný telefón, misky, slony, gombíky a iné miniatúry.   



Nede né futbalové zápasy  pri hvezdárni 
január  december 2003  

Ka dú nede u bez oh adu na po asie a hracie podmienky sa priaznivci futbalu 
stretávali pri hvezdárni na priate ských stretnutiach. Nasadenie hrá ov, divákov aj 
okoloidúcich bolo v dy vysoké, aj ke ka dý zápas skon il nerozhodne 5:5.    

Na Ga para nový dom sa otvára  29.januára 2003  

Slávnostné otvorenie nada ného domu 

 

po prvej asti rekon trukcie na 
Predmestskej 24 v iline. Po stavebných úpravách  sa upravili priestory dvoch bytov, 
kde sa neskôr nas ahovalo pä mladých udí s postihnutím a za ali s podporou 
asistentov samostatne i . al ie priestory sa upravili na kancelárske priestory 
a vyu ívajú ich neziskové organizácie, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti. 
Projekt  podporili  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Prvá stavebná 
sporite a,   

Vznik Agentúry podporných slu ieb, n.o.  

Nadácia v spolupráci s mestom ilina vytvorila Agentúru podporných slu ieb, n.o., 
ktorá na základe registrácie na Krajskom úrade v iline a na ilinskom 
samosprávnom kraji poskytovala potrebné slu by v zariadení chráneného bývania 
a bola  pripravená roz irova svoje slu by pre zdravotne postihnutých ob anov, ktoré 
vedú k zvý eniu ich samostatnosti v oblasti vzdelávania, pracovného zaradenia, 
bývania a vo no asových aktivít. 
Projekt bol podporený  Európskou komisiou prostredníctvom programu ACCESS.   

Na a dobrovo ní ka do Nemecka  

Na es mesiacov odi la vo februári 2003 na a dobrovo ní ka Zuzana do Nemecka, 
kde pomáhala zvláda ivot zdravotne postihnutým de om v Halle. Vyu ila 
skúsenosti, ktoré získala v na ej nadácii a nau ila sa nové spôsoby, ktoré bude môc 
vyu i v budúcnosti, preto e za ala tudova peciálnu pedagogiku.  
Projekt dostal podporu od národnej agentúry pre mobilitu mláde e Nafym.   

Zimná krajina harmónie 

 

ly iarska 

 

Ve ká  Ra a  8.  9. marec 2003  

48 mladých udí s postihnutím a bez postihnutia sa rozhodli jeden tý de zasväti 
zimným portom a dalo sa vybra medzi sánkami, be kami, zjazdovkami a snow 

 

boardom. Po asie prialo, sneh dr al a ka dá skupina si okrem portového výkonu 
pripravila aj verejné vystúpenie. Nechýbal ani tanec a v eobecná zábava.      



Mláde nícka výmena skúsenosti o integrácii zdravotne postihnutých mladých 
udí  Frankfurt nad Mohanom - jún 2003  

Zástupcovia ná ho klubu Dlhá cesta sa zú astnili na projekte výmene, ktorú 
organizovala nemecká organizácia Kommunales Jugendbildungswerk z Frankfurtu 
nad Mohanom. Mladí udia s postihnutím z Nemecka, Francúzska, Talianska 
a Slovenska si vymie ali skúsenosti, u ili sa onglova , kresli a radova sa.   

Letné dialógy  - Kremnica  Skalka  29.6.  5.7.2003  

V spolupráci so ZPMP v SR sme pripravili program pre mladých udí s postihnutím 
a bez postihnutia z celého Slovenska. Okrem turistických pochodov na Krahule, do 
stredu Európy, k starému tunelu i k vysiela u nechýbala ani no ná hra, portové 
turnaje, hra milionár, nácvik slovenských pesni iek a ve a zábavy.  

Letná krajina harmónie 

 

Rohá e  29.  31.8.2003  

Posledné prípravy dielní na festival, ma ovanie dekorácií,  stretnutie so zahrani nými 
partnermi, vzájomné spoznávanie sa a mnoho hier, ktoré k tomu pomohli. A da divé 
po asie, ktoré nás odradilo od vä ích výletov. 
Projekt  bol podporený z programu Hodina de om Nadácie pre deti Slovenska.  

Job shadowing  september 2003  

Z Francúzska doletel Damien, aby sledoval ako tie prácu s dobrovo níkmi, prípravu 
festivalu a al ie innosti nadácie. Jeho poh ad by mal poslú i na in piráciu pre 
prácu so zdravotne postihnutou mláde ou na juhu Európy. Projekt dostal podporu od 
národnej agentúry pre mobilitu mláde e Nafym.   

Festival Ja idiel a  

 

ilina  3.  5. september 2003  

Do iliny sa v d och 3. a 5. septembra 2003 zi lo 226 ú astníkov  z iech, Po ska, 
Ma arska, Nemecka, Dánska, panielska, Francúzska, Ve kej Británie, Brazílie 
a Slovenska z 36 rôznych miest spolu s 205 tudentmi z 20 kôl iliny a okolia. 
V rámci roka zdravotne postihnutých ob anov spolu oslavovali príle itos tvori 
a vymý a spolu.  

es hlavných organizátorov  - Nadácia Krajina harmónie, Rada pre 
poradenstvo v sociálnej práci, Regionálne osvetové stredisko, Rotary klub v iline, 
Dom odborov  a Zdru enie na pomoc u om s mentálnym postihnutím v iline sa 
dalo dokopy a pripravilo podujatie pod zá titou ministra zahrani ných vecí pána 
Eduarda Kukana  medzinárodný festival tvorivosti a fantázie Ja idiel a 2003.  

   Ja idiel a bola organizovaná v duchu odkazu Antoina de Saint 

 

Exupéryho v diele Malý princ. Celá atmosféra festivalu prispela k prekonávaniu bariér 
v komunikácii medzi zdravými a zdravotne postihnutými mladými u mi a podporila 
nadväzovanie vzájomných priate stiev. Spolo nými silami sa podarilo pripravi 
podujatie, ktoré pomohlo mnohým mladým u om prekona bariéry medzi zdravými 
a zdravotne postihnutými mladými u mi, vyskú ali si, e ivot spolu mô e by 
príjemný a zaujímavý. Mnoho predsudkov sa rozpustilo prítomnos ou oby ajných 



udských vz ahov medzi mladými u mi, ktorí prestali vníma postihnutie ako 
základný deliaci znak a na li jeden v druhom loveka. 
Projekt podporilo MPSVaR SR, Národná agentúra pre mobilitu mláde e, Nadácia pre 
deti Slovenska v programe Hodina de om, Rotary klub ilina, Slovenská sporite a, 
Stredoslovenská energetika, Svetová banka  program malých grantov 
administrovaných nadáciou Pontis,  

Krátkodobá dobrovo nícka slu ba  september 2003  

Dve mladé eny s mentálnym postihnutím zo panielska a Ve kej Británie  - Miriam a 
Zowie nám ako dobrovo ní ky pomáhali pripravova festival a po as neho pracovali 
v diel ach. Trojtý d ový pobyt u nás im pomáhali zvládnu osobné asistentky 
a zárove si na li mnoho nových priate ov.  V klube Dlhá cesta sa podelili o svoje 
skúsenosti zo ivota zdravotne postihnutých udí v panielsku a Ve kej Británii 
a spoznali, aké sú podmienky u nás. Projekt dostal podporu od národnej agentúry 
pre mobilitu mláde e Nafym.  

tudijný pobyt v rakúskom Lebenshilfe v Rottemane  

Na pozvanie rakúskych partnerov sa traja zástupcovia zú astnili na medzinárodnom 
seminári v Rottemane, kde hlavnou témou bol rozvoj zdravotne postihnutých 
ob anov v profesionálnej orientácii a  plánovanie zamerané na jednotlivca.  

Slávnos svetiel 20. december 2003  

Za hudobného sprievodu hudobnej skupiny Capielka sa írila atmosféra 
predviano ného stretnutia priaznivcov a sponzorov nadácie v priestoroch Základnej 
umeleckej koly L.Árvaya. Stretnutie obohatili svojimi vstupmi lenovia klubu Dlhá 
cesta a al ích krú kov, ktoré pracujú v novom nada nom dome. Okrem preh adu 
podujatí nadácie za celý rok a video zostrihu z festivalu Ja idiel a, prispela k nálade 
aj aukcia SMS-iek Daniela Heviera a odovzdávanie cien najlep ím. 
Cenu Forresta Gumpa za rok 2003 získali : 

- lovek s postihnutím, ktorý urobil vo svojom ivote významný krok  Marián 
uraj ml. 

- lovek, ktorý pomohol postihnutým u om na ceste do spolo nosti   Emília 
Wiesingangerová, riadite ka  Z Karpatská ulica v iline 

- najlep í sponzor v roku 2003 

 

Prvá stavebná sporite a, a.s. 
Cenu Tracyho tigra za rok 2003 získala : 

- za tvorivý in roka 

  

Zuzana Bikarová za sprevádzkovanie ajovne   

Hlavní sponzori a donori v roku 2003:   

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 :  

Centrum vo ného asu Spektrum 
Divadelný súbor Minimakovice 
Dom odborov ilina 
Hvezdáre ilina 
Mestské divadlo ilina 
Pova ská galéria umenia 
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 
Regionálne osvetové stredisko  
Rotary klub ilina 
Základná umelecká kola L.Árvaya 
ZPMP v Slovenskej republike 
ZPMP ilina 

ilinská univerzita 
ilinské koly  
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