
 
Výro ná správa nadácie za rok 2 0 0 6 
alebo 

o sm e urobili pre m ladých 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 2006:  

Zuzana Burianová 
Ing. Jozef Horni

 

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

Margaréta Galu ková  správca 
Ing. Dana Dron ovská  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 zm eny  

Správna rada d a 16.12.006 odsúhlasila zmenu lena správnej rady - 
namiesto sle ny Vlasty Burianovej bol schválený od 1.1.2007 pán Matej 
Ka aljak.  

Pravidelné aktivity zamerané na rozvoj zru nost í   

Pondelok -  kluby Dlhá cesta   

44 stretnutí mladých udí bez oh adu na postihnutie - priestor na diskusie, 
spoznávanie, nápady aj nové informácie, ob as vtipné pripomienky, 
hlavne by spolu a vymyslie , kde, o, kto, ako.... Ve ké mo nosti na 
vlastné nápady a aktivity. Jedným z nich je aj vlastný ob asník o ivote 
a názoroch lenov klubu.  

Utorok 

 

rozvoj po íta ových zru nost í  

5 PC /zatia bez pripojenia na internet/ k dispozícii pre záujemcov 
zdokonali sa v písaní, grafických zru nostiach, spoznávanie mo ností 
vyu itia programov i len zbavenia sa strachu z nevyskú anej techniky.   

Streda -  varenie, angli t ina, hudobné posedenia  

Ak ste hladní a nemáte ve a pe azí, v stredu sa zastavte  chutné, 
jednoduché a lacné jedlá pripravujú na i najlep í kuchári 

 

o si navaria, 
to si aj zjedia a u ne akajú, o navaria mamy.  

Dohovori sa aj v cudzom jazyku 

 

najlep ie po anglicky  základná 
konverzácia, vo né tempo, hravá forma a dobrí priatelia. Vyskú ané aj na 
pobytoch v zahrani í  nikto sa nestratil.  

Tradi né aj netradi né hudobné nástroje a mno stvo zvukov, prípravy na 
vystúpenia spestrené spevom, anca pre v etkých hudby chtivých 
záujemcov, najlep í sa dostanú aj na pódium.  

tvrtok 

 

výtvarné dielka , tane ný klub, lezenie na stene  

Ka dý sa mô e realizova

 

vo výtvarnom spolku  papier aj farby sú 
k dispozícii. Vernisá e sú organizované pod a mno stva a kvality 
obrázkov i iných diel.  

Pravidelný nácvik spolo enských tancov, spolo enského správania a rozvoj 
vzájomných vz ahov, v etko v rytme hudby vo tvrtok.  
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Ak sa nemô ete zmesti do ko e, nechce sa vám chodi po známych 
uliciach, lezecká stena v záhrade je va a. Mnoho chytov, previsov, 
kondícia potrebná, Upon poradí.   

Piatok  divadelný  a filmový klub  

Mladí divadelníci sa vyjadrujú po svojom, malé kúsky, vtipné formy, ka dý 
si nájde svoju rolu. Zábava a tvorivos .  

V malom filmovom klube si mladí udia okrem dobrých filmov mô u da aj 
aj a k udne si pole a na matracoch. Diskusia vítaná, poznámky po as 

predstavenia asté a vtipné.  

Sobota 

 

plaváre , chalupart , tur ist ická kru ina, splavy po riekach  

Mladí udia s postihnutím aj bez neho majú ve a nápadov a tak sa v sobotu 
stretávali kru iny a vymý ali si zaujímavý program, hry, výlety, plávanie, 
sú a e. íta ich denníky je zábavné a o e te s nimi chodi a pre íva .  

5 x chaluparty 

 

spojenie náv tevy chalupy v Javorníkoch a umenia 
v etkého druhu, aj spolu pre i .   

Nede a -  futbalové zápasy   

Ka dú nede u bez oh adu na po asie sa konali priate ské futbalové zápasy 
na tadióne pod vedením kapitánov. Výsledky stále rovnaké - nerozhodne 
5:5  

Realizované projekty   

Aký je ná svet   

Hlavným cie om projektu bolo zoznámi mladých udí s postihnutím a bez 
postihnutia so zemepisom, kultúrou, jazykmi, architektúrou i kuchy ou 
piatich kontinentov sveta, za i v zmie aných skupinách spolo né príhody 
z cestovania a pozna sa navzájom.  

Projekt bol podporený z programu Hodina de om -  Nadácie pre deti 
Slovenska.  

Správnou cestou  

Hlavným cie om projektu bolo ponúknu mladým u om s postihnutím aj 
bez postihnutia príle itosti, aby sa lep ie zorientovali vo svojom okolí, 
v rôznych situáciách, aby sa dokázali lep ie orientova vo svojom ivote. 
Spolo nou innos ou zdravých a zdravotne postihnutých mladých udí 
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predpokladáme aj rozvoj sociálnych vz ahov medzi nimi a zlep enie 
komunikácie.   

Projekt bol podporený z programu  Hodina de om Nadácie pre deti 
Slovenska.  

Kaviare pre rodi ov 
Hlavným cie om projektu je presvied a

 
rodi ov zdravotne postihnutých 

detí a mladých udí o tom, o doká u ich deti, ak dostanú v ivote 
príle itos a dôveru. Po as stretnutí im pripravujú kávu, svojich rodi ov 
obsluhujú a zárove im ukazujú, v om v etkom sú dobrí. Preberajú spolu 
rôzne situácie a majú mo nos rodi om ukáza , akí dôle ití sú  pre nich 
zdraví rovesníci a o v etko spolu zvládajú.  

Projekt bol podporený z programu Stierame rozdiely  Nadácia pre deti 
Slovenska.  

Nadácia pre deti Slovenska ocenila na u nadáciu pri príle itosti svojho 
10.výro ia ako najlep iu v oblasti integrácie detí a mláde e so zdravotným 
postihnutím.  

Druhá halu ka  

Výmena morálne opotrebovaného atstva, o sa nepá i tebe, mô e 
poslú i iným, oblo enie hudbou a smiechom.  

Projekt podporili obchody s opotrebovaným atstvom v iline  

Mláde nícke vým eny   

Na i mladí udia v zmie aných skupinách sa zú astnili na projektoch 
Alfaro v panielsku, na festivalu v Ma arsku, na juho eských riekach,   
v Porto v Portugalsku a na Creativity III. v Grécku.  

V etky projekty boli podporené z programu Mláde Európskej komisie    

Európska dobrovo nícka slu ba  

Na a dobrovo ní ka Jana preukazuje svoje schopnosti na Cypre. 
Zo panielska pri iel Esteve pomôc nám pri zvládaní festivalu.  

Projekty boli podporené z programu Mláde  NK Slovensko  

Jarná krajina harmónie 

 

ly iarska Ra a 

 

O adnica  
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Skupina 36 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    

Letné dialógy 2006  

V Kopytovskej doline pri Pre ove 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, nakrútili spolu film, prekonali 
strach, spievali, jazdili na koni a te ili sa z prírody aj zo seba navzájom.  

Projekt bol v spolupráci so ZPMP v SR a podporený z grantu MPSVaR SR    

Letná krajina harmónie 

  

- Chorvátsko  

Tradi ný morský kurz plávania pre skupinu 24 cestovate ov v mie anej 
skupine v Biograde na moru. Nechýbala cesta ponorkou, sú a e, nové 
týly plávania a nácvik spolu itia v stanoch.  

Projekt bol podporený z 2 %.  

Jesenná krajina harmónie  Martinské hole  

Skupina  aktívnych ú astníkov bola hodnoti festival, zbiera nápady 
a zabavi sa na horách, v bazéne aj v portových priestoroch. Náv teva 
z Bruselu sa te ila, ako spolu na ívame.  

Projekt bol podporený firmou Stabil a.s.  

Fest ival Ja idiel a  Cirkus  

 

ilina  septem ber 2 0 0 6  

V etci ú astníci sa stali cirkusovými artistami a pripravili si vystúpenie so 
svojimi cirkusovými rodinami. Prípravu viedli najznámej í cirkusoví umelci 
 Karel Prais a Jarda Va out z Ostravy, Vlado Kulí ek z Tren ína, Vlasta 

Burianová zo iliny, Peter Kuba s dcérou Katkou a Pa ou Garajovou 
z Bratislavy, Michal Legí z divadla v Spi skej Novej Vsi, Pavol Dvo ák 
z Ostravy a Marek elko zo iliny za pomoci 170 tudentov ilinských kôl 
a 304 ú astníkov festivalu z 36 rôznych zariadení zo 6 krajín Európy.   

Projekt podporili : 2%, Mestský portový klub ilina, Nadácia pre deti 
Slovenska 

 

Hodina de om, Národná kancelária pre program Mláde , 
Stredoslovenská energetika, a.s., Soroptimist  ilina, Tatra banka a.s., 
ilinská univerzita, s finan ným príspevkom Ministerstva kultúry SR  
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Slávnos svet iel  decem ber 2 0 0 6  

Predviano ná nálada, svie ky, zákusky, vinea a vystúpenia najlep ích  od 
hudobníkov po Forrestov:  

Cenu Forresta Gumpa za rok 2006 získali :  

- lovek s postihnutím, ktorý urobil vo svojom ivote významný krok  
Peter Sí

 

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

- najlep í sponzor v roku 2006 
Mestský portový klub v iline  

Cenu Tracyho tigra za rok 2006 získali za tvorivý in roka :  

    Slovak Young Swing Generation a Miro Belorid in memoriam    

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.  

Hlavní sponzori a donori v roku 2006:   

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 
Sevisbrokers 
Soroptimist ilina 
Stabil, a.s. 
Stredoslovenská energetika a.s. ilina 
Tatrabanka a.s. 
ilinská univerzita   
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Kto nám pom áhal organizova na e podujat ia :  

Artfórum 
Bábkové divadlo ilina 
Centrum vo ného asu Spektrum 
Centrum vo ného asu irafa 
Dom odborov ilina 
Mestské divadlo ilina 
Pova ská galéria umenia 
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 
Regionálne osvetové stredisko  
Rotary klub ilina 
Slovenská sporite a 
Základná umelecká kola L.Árvaya 
ZPMP v Slovenskej republike 
ZPMP ilina 
ilinská univerzita 
ilinské koly 
ilinský samosprávny kraj       

akujem e v etkým dobrovo níkom , sponzorom , donorom , 
spoluorganizátorom, darcom 2%  a priaznivcom za podporu 
a pomoc pri realizácii cie ov a podujatí nadácie! 
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