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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 d a 12.4.2005 odsúhlasila zmenu správcu nadácie. Namiesto pani
Viery Francovej bola schválená od 1.5.2005 pani Margaréta Galu ková bytom
Antona Bernoláka 25/30, 01001 ilina.

Pravidelné aktivity zamerané na rozvoj zru ností I

XII 2005

Pondelok - kluby Dlhá cesta
46 klubových stretnutí mladých udí s postihnutím aj bez postihnutia sa konalo
v pondelky popoludní na tému Aký je ná svet , kde sa cestovalo prstom po mape
a spoznávali sa v etky zákutia sveta, jeho kultúry, kuchy a, príroda a v elijaké
zaujímavosti.
Projekt bol podporený z programu Hodina de om Nadácie pre deti Slovenska.
Utorok rozvoj kreativity
Dobrovo ní ky pripravovali pre ú astníkov najrôznej ie nápady , ako si urobi
obálku, ve kono ný pozdrav, pe iatky zo zemiakov, postavy z ga tanov a ve a iných
bláznivých výtvorov..
Streda - varenie, angli tina
Stredy patrili nádejným kuchárom aj kulinárom, ktorí zjedli v etko, o navarili.
Prevládali lacné pokrmy, ktoré si mô u kedyko vek pripravi aj doma.
al ia skupina si precvi ovala svoju konverzáciu v anglickom jazyku. Základné
výrazy i veselé hry dali základ tým, ktorí chcú vedie viac.
tvrtok - po íta e, hudba a tanec
Tí, o chcú zvládnu PC ponúkol klub príle itos zdokonali sa v zvládaní základných
zru ností. Niekto zvládol základy, niekto aj grafické programy a výsledky boli veselé.
Nie v etci majú vz ah k technike a preto pracovala aj skupina hudobníkov
a tane níkov, ktorí rozvíjali svoje tvorivé schopnosti v klube pod vedením
dobrovo níkov.
Piatok - keramika a filmové kluby
Tvorivos bola orientovaná nielen na hlinu ale na rôzne materiály, obrázky i na
písanie listov. Niekedy si nachystali aj ob asník, novinky a preh ad najzaujímavej ích
nápadov. A potom do filmového klubu, kde sa porozprávali o podivuhodných dielach
kinematografie.
Sobota plaváre , chalupart
Mladí udia majú ve a nápadov a tak sa v sobotu stretávali kru iny a vymý ali si
zaujímavý program, hry, výlety, plávanie, sú a e a chaluparty spojenie náv tevy
chalupy a umenia.
Nede a - futbalové zápasy
Ka dú nede u bez oh adu na po asie a hracie podmienky sa priaznivci futbalu pod
vedením kapitánov stretávali pri hvezdárni na priate ských stretnutiach. Ako po iné
roky zápasy kon ili v dy nerozhodne 5:5
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Realizované projekty
.
Aký je ná svet
Poznávanie sveta bez cestovných nákladov, ochutnanie rôznych kuchý ,
zoznámenie sa z rôznymi druhmi oble enia, architektúry, prírody i hudby. Okrem
klubových stretnutí aj prezentácia piatich kontinentov na festivale Ja idiel a.
Projekt bol podporený z programu Hodina de om - Nadácie pre deti Slovenska.

Divadlo bez dverí
Na záhrade sme s pomocou dobrovo níkov aj profesionálov postavili pódium, kde sa
uskuto nilo nieko ko koncertov, klubových stretnutí a iných tvorivých predstavení.
Projekt bol podporený z programu Konto Orange.

Komunitné centrum integrácie
Roz írila sa skupina dobrovo níkov, ktorí ponúkajú nové aktivity pre skupinu
zdravých aj zdravotne postihnutých ob anov mesta ilina, roz írili sme priestory aj
nápady, o v etko je mo né robi spolu a nemusí to by za trest ani nuda.
Projekt bol podporený z príspevku Mestského úradu ilina.

Prvá halu ka
Výmena morálne opotrebovaného atstva spojená s módnou prehliadkou
a v eobecnou veselicou.
Projekt podporila Nadácia Krajina harmónie, dobrovo níci a obchody
s opotrebovaným atstvom v iline

Mláde nícka výmena Creativity II. V Grécku
Skupina mladých tvorivých udí s postihnutím a bez postihnutia sa zú astnila
v septembri 2005 na multilaterálnej výmene, kde sa stretli s mladými u mi z Grécka,
Slovinska, Po ska, Portugalska, panielska, Írska a Loty ska, nacvi ili spolu verejnú
prehliadku a vystúpili v Tessalonikách.
Projekt bol podporený z programu Mláde Európskej komisie
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Európska dobrovo nícka slu ba
Jeden dobrovo ník zo iliny strávil 3 tý dne v panielsku, kde so svojou asistentkou
a al ími dobrovo níkmi prezentovali informácie o Slovensku pre domácich
obyvate ov panielsku hlavne na vidieku a tri tý dne zastupoval na u krajinu
i nadáciu.
V auguste a septembri dve dobrovo ní ky zo panielska a Loty ska pracovali v na ej
nadácii a pomáhali nám pripravova medzinárodný festival, rozprávali na ím mladým
u om o podmienkach doma a u ili sa trochu po Slovensky.
Projekty boli podporené z programu Mláde

NK Slovensko

Letné dialógy 2005
V Rajeckých Tepliciach sa stretlo 40 mladých udí s postihnutím a bez postihnutia
z celého Slovenska, aby sa navzájom spoznali a pre ili veselý tý de plný zá itkov
a dialógov.
Projekt bol v spolupráci so ZPMP v SR a podporený z grantu MPSVaR SR

Jarná krajina harmónie

ly iarska Ra a

O

adnica

Skupina 40 nad ených ly iarov, sánkárov, snow boardistov i chodcov vychutnala
posledný sneh na kopcoch a podala portové i tane né výkony
Projekt bol podporený sponzorom Ing. Jozefom Horni om a chatou u oriedka

Letná krajina harmónie

ostrov Pag - Chorvátsko

Skupina 24 odvá nych cestovate ov sa vydala na cestu autobusom na juh Európy
a dostala sa a na ostrov Pag do Povljany, kde strávila 8 slne ných dní, 1 búrku,
karneval, oslavu narodenín, výlet za pavúkom a zábaly v blate. Vôbec nebolo jasné
kto je zdravý a kto postihnutý.

Jesenná krajina harmónie

Martinské hole

Skupina 24 aktívnych ú astníkov sa vybrala zdola Martinské hole, vyhodnoti
festival Ja idiel a a nazbiera nápady na al í ro ník. Opekanie, spev, no ný výlet,
jazda na tvorkolke, squash a plávanie v bazéne boli len doplnkom dobrej nálady.

Projekt bol podporený firmou Stabil a.s.
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Festival Ja idiel a

ilina september 2005

Cesta po piatich svetadieloch, poznávanie iných kultúr, stretnutia s domorodcami,
ochutnávanie pecialít, bubnovanie, tancovanie, plavba na lodi i oslobodzovanie
mesta. Ovoniavanie exotiky a zábava pre 260 ú astníkov festivalu z 36 rôznych
zariadení z 10 krajín Európy. Spolu s nimi pomáhalo festival organizova
a ú astníkov sprevádzalo 250 tudentov.
Projekt bol podporený z programu Hodina de om Nadácie pre deti Slovenska
Z grantu Ministerstva kultúry SR
Z grantu MPSVaR SR v spolupráci so ZPMP v iline
Z nadácie SPP

Slávnos svetiel december 2005
Predviano ná nálada, svie ky, zákusky, vinea a vystúpenia najlep ích
hudobníkov po Forrestov:

od

Cenu Forresta Gumpa za rok 2005 získali :
-

lovek s postihnutím, ktorý urobil vo svojom ivote významný krok
ubomír Pavelka
lovek, ktorý pomohol postihnutým u om na ceste do spolo nosti
Matej Ka aljak
najlep í sponzor v roku 2005
Soroptimist klub v iline

Cenu Tracyho tigra za rok 2005 získala za tvorivý in roka :
Zuzana Liová

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 a neustále podporuje rozvoj samostatnosti mladých udí
s postihnutím.
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Hlavní sponzori a donori v roku 2005:
Konto Orange
Mesto ilina
Mestský portový klub ilina
Ministerstvo kultúry SR
Nadácia pre deti Slovenska Hodina de om
Nadácia SPP
Iuventa národná kancelária programu Mláde
Rotary klub ilina
Soroptimist ilina
Stabil, a.s.
Stredoslovenská energetika a.s. ilina
Tatrabanka a.s.
ilinská univerzita
Kto nám pomáhal organizova na e podujatia :
Artfórum
Bábkové divadlo ilina
Centrum vo ného asu Spektrum
Centrum vo ného asu irafa
Dom odborov ilina
Mestské divadlo ilina
Ob ianske zdru enie Dar, za ktorý sme zodpovední
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
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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