
 
Výro ná správa nadácie za rok 2004 
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 2004:  

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
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Organiza né zmeny  

Správna rada na decembrovom stretnutí odsúhlasila zmenu revízorky. Namiesto 
JUDr. Rozálie upejovej bola schválená Ing. Dana Dron ovská.  Za lena správnej 
rady od januára 2005  bola namiesto Michala Kudlu zvolená Zuzana Burianová.  

Pravidelné aktivity zamerané na rozvoj zru ností 
január  december 2004  

Pondelkové kluby Dlhá cesta   

45 stretnutí mladých udí s postihnutím aj bez postihnutia sa konalo v pondelky 
popoludní po celý rok 

 

otvorená skupina pre v etkých, ktorí chcú by spolu, chcú sa 
porozpráva a nie o nové sa dozvedie .  O Ve kej Británii rozprával Majo, ktorý tam 
pracoval tri tý dne ako dobrovo ník, drôtovanie a prácu s ipkou nám predstavila 
pani Porub anská, kolu ochrany prírody viedla Eva Ondrová z Národného parku 
Malá Fatra, o Tibete rozprávala a premietla video Kvetka Horni ová, o zdravom 
stravovaní a ú inku lie ivých rastlín hovorila Jana Lalinská. Nechýbali ani stretnutia 
s poslancami 

 

nav tívila nás pani Martináková a Navrátilová,  innos  
kynologického  klubu  predstavili  pán rámek a pani Valen íková. Mladí básnici sa 
stretli  s pani Polá kovou a jej bás ami, o plavbe na mori rozprával Ing. Lovrit . 
Nechýbali hry, cvi enia, premietanie a iné veselé chvíle. 
Projekt - Ako sa viem postara o ná klub  bol podporený z programu  
Hodina de om Nadácie pre deti Slovenska.  

Utorky s gitarou a divadlom  

Pre tých, ktorí sa chceli nau i hra na gitaru alebo spieva bolo dobré zastavi sa 
v klube v utorok. Veronika P ikrylová a Katarína ípo ová nacvi ovali so záujemcami 
pesni ky pod a vlastného výberu.  

V klube sa stretávali aj nádejní herci a pripravovali si svoje vystúpenia pod vedením 
Martina Birnera a Terezky Hodásovej.  

Stredaj ie varenie, angli tina a tanec  

Ka dú stredu to v klube rozvoniavalo, skupina kulinárov  s pomocou Evy Medve ovej 
pripravovala lacné a chutné jedlá.   

Mirka Bend álová precvi ovala so záujemcami konverzáciu po anglicky, nechýbalo 
ani anglické pexeso i pesni ky v angli tine.   

Tane né schopnosti si mladí udia zdokona ovali s Denisou Frátrikovou. Z niektorých 
sa vyk uli vynikajúci tane níci.       
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tvrtkové po íta e a tvorenie s rados ou  

Pre mladých nad encov PC ponúkol klub príle itos zdokonali sa v zvládaní 
základných zru ností na po íta i ka dý tvrtok. Niekto sa viac hral, iní sa pripravovali 
na zvládanie po íta ov v práci. Odbornú radu poskytoval  Igor Franc.  

Hne za nimi nastupovala skupinka pod vedením  Blanky Pu károvej a spolo ne 
poznávali  rados z tvorenia. Kreslili, tancovali, po úvali hudbu a spolu im bolo 
tvorivo.  

Piatková keramika a ikovné ruky  

Agátka Ábelová a Veronika Kon íková vymý ali zaujímavé výrobky z papiera, 
vosku, hliny, farieb a drôtu, aby mohli ú astníci vyrába drobnosti, ktoré pote ia.  

Nede né futbalové zápasy  pri hvezdárni  

Ka dú nede u bez oh adu na po asie a hracie podmienky sa priaznivci futbalu pod 
vedením Vlada Holúbka a kapitánov Milana Hri u  a Jána Kerecmana 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.   

Realizované projekty  
. 
Projekt Na e miesto v meste  

Hlavným cie om projektu bolo zauja a pripravi mladých udí s postihnutím a bez 
postihnutia, aby sa aktívnej ie podie ali na rozhodovaní o vlastnej budúcnosti. Na 
stretnutiach sa formou hry roz irovali  vedomosti ú astníkov o trhu práce, cvi eniami 
si precvi ovali svoju zodpovednos za vlastné rozhodnutia. Podporovali svoju 
sebadôveru a motivovali sa pre aktívnu ú as na spolo enskom ivote. A tak sa 
dozvedeli o tom, ako sa mô u sta kuchárom, kaderní kou i stavbárom. Koho otec 
bol huslista alebo u ite . Stretli sa s pracovníkmi úradov práce, lekárom sociálnej 
pois ovne, riadite mi odborných u ilí . 
Projekt bol podporený z programu Hodina de om -  Nadácie pre deti Slovenska.  

Projekt Jeden za v etkých, v etci za jedného  

Cie om projektu bolo zlep i komunikáciu  mladých udí s postihnutím a bez 
postihnutia a pomocou hier a spolo ných stretnutí rozvíja ich ivotné zru nosti, ktoré 
pomohli vytvori skupinu dobrovo níkov. Mnohí z ú astníkov sa zapojili do klubových 
i pobytových podujatí nadácie a dodnes sa stretávajú so svojimi priate mi so 
zdravotným postihnutím. 
Projekt bol podporený z programu Matra - Nadácie pre deti Slovenska.       
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Jarná krajina harmónie  Európska  

 
Martinské hole 

 
30.4.  2.5.2004  

48 mladých udí s postihnutím a bez postihnutia privítali jar a vstup Slovenska do EÚ 
na horách. Pre ili tri dni plné informácií, výletov, zábavy a radosti. Pobyt bol 
sú as ou projektu  Na e miesto v meste.   

Letná krajina harmónie 

 
mu ketierska 

 
Rohá e  9.  11.7.2004  

43 mu ketierov si vyskú alo vo vysokých horách, ako je to navzájom si pomáha , 
spolu sa zabáva , nevzdáva sa v kritických situáciách. Vysokohorské túry preverili 
kondíciu a spolupatri nos v etkých ú astníkov. Divadelné improvizácie a spevy pri 
táboráku podporili tvorivos a nápaditos . Panovala rados v eobecná. 
Pobyt bol sú as ou projektu Jeden za v etkých 

 

v etci za jedného.   

Mláde nícka výmena 

 

ilina  september  2004  

Do iliny sa pri li pozrie mladí udia z Rakúska, Po ska a Ma arska, aby si spolu 
s lenmi klubu Dlhá cesta vymenili skúsenosti o tom, aké sú mo nosti tudova , 
býva i pracova v jednotlivých krajinách. Okrem toho za ili aj výlety, koncerty 
a zábavu na Ja idielni. 
Projekt dostal podporu od národnej agentúry pre mobilitu mláde e Iuventa.    

Mláde nícka výmena  Grécko   október  2004  

5 mladých udí z nadácie sa vydalo na alekú cestu do Solúna, kde hrali  hry, 
zoznamovali sa s priate mi z Grécka, Slovinska, Rumunska, Po ska. a nahrali spolu 
DVD. 
Projekt dostal podporu od národnej agentúry pre mobilitu mláde e Grécka.   

Na a dobrovo ní ka do Talianska  

Tri mesiace strávila na a dobrovo ní ka Katka v Miláne, kde pomáhala zvláda ivot 
zdravotne postihnutým mladým u om. Vyu ila skúsenosti, ktoré získala v na ej 
nadácii a nau ila sa nové spôsoby, ktoré bude môc vyu i v budúcnosti. Za ala 
rozpráva po taliansky a stále sa v tomto jazyku zdokona uje. 
Projekt dostal podporu od národnej agentúry pre mobilitu mláde e Iuventa.  

Zahrani ní dobrovo níci u nás    

Maite zo panielska a Tom z Ve kej Británie  nám pomáhali aj so svojimi 
asistentkami tri tý dne pripravova festival Ja idiel a a pritom sa zoznamovali 
s na imi mladými u mi, poznávali okolie iliny a podelili sa  s nami o svoje 
skúsenosti o ivote postihnutých udí v zahrani í.  
Projekt dostal podporu od národnej agentúry pre mobilitu mláde e Iuventa.     
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Letné dialógy  - Bystrá  2004  

V spolupráci so ZPMP v SR sme pripravili program pre mladých udí s postihnutím 
a bez postihnutia z celého Slovenska. Výstup na umbier bol nezabudnute ným 
zá itkom pre mnohých ú astníkov s postihnutím aj bez postihnutia.     

Festival Ja idiel a  

 

ilina  september 2004  

Rozprávková nálada, drak ani princezná nechýbali v iline po as 15. ro níka 
festivalu, ktorý sa konal  pod zá titou ministra zahrani ných vecí Eduarda Kukana  
Festival v znamení odkazov rozprávok nav tívilo 200 ú astníkov zo 7 krajín Európy, 
200 tudentov stredných i vysokých kôl, na organizácii festivalu spolupracovalo 
vy e 50 organizátorov, mnoho spolo enských aj kultúrnych in titúcií v meste ilina.  
Ví azstvo dobra nad zlom znova posilnilo nádej mnohých a diskotéka na hrade 
Stre no, i krá ovská svadobná hostina na Mariánskom námestí zostanú v pamäti 
mnohých náv tevníkov.       

Slávnos svetiel  december 2004  

Aktivitu podporila Tatrabanka ilina a osobne nás pozdravila aj riadite ka pobo ky 
pani Ing. Monika Je ková.  Za hudobného sprievodu hudobnej skupiny Cool fish 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  my lienok a odovzdávanie cien najlep ím.   

Cenu Forresta Gumpa za rok 2004 získali : 
- lovek s postihnutím, ktorý urobil vo svojom ivote významný krok  
     Maro Sokolík 
- lovek, ktorý pomohol postihnutým u om na ceste do spolo nosti  
      Marek Luti an 
- najlep í sponzor v roku 2004 
      Rotary klub v iline 

Cenu Tracyho tigra za rok 2004 získala za tvorivý in roka : 
       hudobná skupina Cool fish  

Úprava dvora 

 

podpora od Holan anov  

Za finan nej podpory  nadácie Conaction z Holandska sa urobili základné úpravy na 
záhrade na Predmestskej ulici, oplotila sa as od cesty, upravil sa vchod do domu 
zo zadnej asti aj so schodiskom, upravil sa trávnik, skalka aj lezecká stena.   
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Spolupráca s  Agentúrou 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. 
Nadácia uhradila náklady, ktoré neboli pokryté z príspevku ilinského 
samosprávneho kraja.   

Hlavní sponzori a donori v roku 2004:   

Mesto ilina 
Ministerstvo kultúry SR 
Nadácia pre deti Slovenska 

 

Hodina de om 
Nafym  národná agentúra pre mobilitu mláde e 
Rotary klub ilina 
Slovenská sporite a, a.s. 
Stabil, a.s. 
Stredoslovenská energetika a.s. ilina 
Tatrabanka a.s. 
Úrad vlády SR 
Vital, a.s.  

Kto nám pomáhal organizova na e podujatia :  

Artfórum 
Bábkové divadlo ilina 
Centrum vo ného asu Spektrum 
Centrum vo ného asu irafa 
Dom odborov ilina 
Galéria Emócia 
Hrad Stre no 
Hvezdáre ilina 
Mestské divadlo ilina 
Ob ianske zdru enie Dar, za ktorý sme zodpovední 
Pova ská galéria umenia 
Pova ské múzeum 
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 
ilinský samosprávny kraj    

akujeme v etkým dobrovo níkom, sponzorom, donorom, 
spoluorganizátorom a priaznivcom za podporu a pomoc  
pri realizácii cie ov a podujatí nadácie! 
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