Výročná správa nadácie za rok 2008
alebo
čo sme urobili pre mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia
za peniaze, ktoré nám zverili dobrí ľudia

Nadácia Krajina harmónie
Predmestská 24
010 01 Žilina
telefón : 041- 7234 624, 5006 942
mobil : 0905 – 988 513, 950 270
e-mail : nkh@slovanet.sk
http://www.nkh.sk
IČO : 319 13 130
Číslo účtu : 76539432/0200 VÚB Žilina

Členovia správnej rady v roku 2008:
Milan Hriňa
Patrícia Garajová
Mgr. Matej Kačaljak
MUDr. Marcela Poláčková
PhDr. Soňa Holúbková – predseda
Margaréta Galušková – správca
Ing. Dana Drončovská – revízor

Nadácia Krajina harmónie
pripravuje projekty, festivaly, sympóziá, prednášky, semináre,
tvorivé dielne, klubové večery, súťaže, stretnutia
pre
mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnutých ľudí,
všetkých, ktorí s nimi žijú a pracujú,
širokú verejnosť,
ktoré
vedú k harmónii medzi ľuďmi, k harmónii ľudí a sveta okolo nich a v nich,
približujú ľudí k dobru, kráse, pravde, láske, radosti, poznaniu, slobode,
tolerancii a úcte k životu,
podporujú sociálny a kultúrny život ľudí,
nahrádzajú ústavnú starostlivosť pre ľudí s postihnutím,
smerujú ich k začleneniu do komunity,
pozitívne formujú postoje spoločnosti k občanom s postihnutím

Organizačné zmeny
V decembri odsúhlasila správna rada zmenu člena správnej rady - na miesto Mateja
Kačaljaka nastupuje od 1.januára 2009 Kristína Holúbková.

Pravidelné aktivity zamerané na rozvoj zručností
Pondelok - kluby Dlhá cesta
45 stretnutí zmiešanej skupiny mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia na
aktuálne témy, príprava plánov do budúcnosti, hľadanie seba a svojej cesty v živote.

Utorok – divadelníci
Verbálny aj neverbálny prejav, pamäť aj vystupovanie si cibrili účastníci pod
vedením Katky a Tomáša. Shakespeare bol spracovaný netradične a ďalší autori
čakajú. Vystúpenia na verejnosti prestali pôsobiť ako stres.

- dôverné rozhovory

Martina ponúkala uši aj seba na zvládnutie vybraných tém podľa záujmu.
Najčastejšie to boli partnerské vzťahy, zodpovednosť, nepochopiteľné správanie
iných ľudí alebo moje.

Streda - varenie
Anička a Barborka učili záujemcov o varenie chutných, jednoduchých, výživných
a lacných jedál a potom to všetko rozvoniavalo a ochutnávalo sa a ešte aj riady
musel niekto poumývať. Dobrá škola života v kuchyni.

Štvrtok – šikovné ruky
Potrebujete niečo prišiť, namaľovať, oznámiť či ozdobiť, to všetko dokážu mladí ľudia
pod vedením Terezky a Martiny. Potrebujú len papier, látku, farby, ihly, nite, dobré
nápady a šikovné ruky.

- hudobníci
Zahrať si v kapele, nacvičiť pesničku, vystúpiť na slávnosti, to všetko pod vedením
Jakuba sa dá, stačí hudobný sluch či hluch. Z podzemia sa ozýva hudba, spev
a všetci vychádzajú spokojní.

Piatok – literárnici

Ak máte záujem napísať novelu, román či cestopis, pod vedením Katky sa vám to
určite podarí. Možno raz vydáme zbierku najlepších postrehov, pohľadov na svet,
príbehov či fikcií.

- filmový klub
Stretnutia a diskusie pri čaji a starých filmoch, zoznam je dlhý, zábava zaručená.
Hlavne sa nepobiť, čo je lepšie, zaujímavejšie a priebežne dopĺňať zoznam.

Sobota – turisti
Jakub s družinou navštívili všetky zaujímavé miesta v okolí , každý sa môže pridať.
Výhľady zo Straníka, Strečna, Súľova sú užasné a koľko je ešte písmen v abecede?

Nedeľa - futbalové zápasy

Ihrisko pri vysokoškolských internátoch na Vlčincoch každú nedeľu hostí nadšencov
futbalového športu na priateľských stretnutiach, ktoré ešte stále končia 5:5. Kapitáni
sa nevzdávajú a získavajú ďalších hráčov.

- plavci

Plávanie v nedeľu, čo môže byť lepšie, informácie a prvú pomoc podáva Lea. Relax
a pohoda, príprava na more.
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Realizované projekty
Chalupart
11 stretnutí na chalupe v horách, kde sa každý učí žiť v súlade s prírodou, so sebou aj
s inými a tvorí a varí a vari sa veľa dozvie a nezabudne na to ani v civilizovaných
oblastiach.

Štvrtá haluška
Máte doma šaty a nenosíte ich ani neviete prečo? Ideálna príležitosť ponúknuť ich
iným, vybrať si z ponuky alebo sa len zabaviť na netradičnej medzinárodnej módnej
prehliadke. Mólo bolo mokré ale zábava veľkolepá. A veľa kostýmov zostalo pre
divadelníkov, na festival a niečo sme odniesli pre bezdomovcov.
Projekt podporili obchody s opotrebovaným šatstvom v Žiline a dobrovoľníci NKH.

Projekty v rámci programu Mládeţ v akcii
Medzinárodná výmena v Portugalsku - máj 2008 – zmiešaná skupina 7 účastníkov zo
Slovenska spolu súčastníkmi z Portugalska, Maďarska a Bulharska hovorili a tvorili na
tému OK – our culture – naša kultúra.
Medzinárodná výmena u nás v Ţiline – august 2008 –zmiešané skupiny mladých ľudí
z Belgicka, Írska, Grécka, Portugalska, Čiech a Slovenska skúšali úplne nové situácie
v projekte Čo som ešte nezažil 2 a tak sa rozvinula spolupráca z predchádzajúceho
roka, kde sme to vyskúšali v Belgicku. Krátky dokumentárny film z tejto akcie zachytil
najkrajšie momenty. Priateľstvá, ktoré tu vznikli pretrvávajú doposiaľ.

Medzinárodná výmena v Grécku - september 2008 – zmiešaná skupina 6 účastníkov
od nás medzi 120 účastníkmi projektu Stand up for Democracy. V dielňach pracovali
naši spolu s grékmi, francúzmi, rumunmi, portugalcami, španielmi, poliakmi, litevcami,
estóncami, rakúšanmi a írmi. Skutočne malý Babylon.
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Európska dobrovoľnícka sluţba Marek v Slovinsku
Marek počas jedného roka spolupracoval so zdravotne postihnutými obyvateľmi
v chránenom bývaní v Slovinsku. Bol veľmi šikovný a správy o ňom chodili len
pozitívne.
Európska dobrovoľnícka sluţba Kačena a Zdeňka z Prahy v Ţiline
Počas príprav a realizácie festivalu Jašidielňa 2008 sme mali dve dobrovoľníčky
a asistenta Tomáša, ktorí u nás strávili tri týždne. Poriadne si to tu užili a dobré správy
odniesli aj do Čiech, aby sa mladí ľudia s postihnutím nebáli vyskúšať prácu
a samostatný život.

Európska dobrovoľnícka sluţba Miriam z Viedne v Ţiline
Miriam u nás strávila spolu 6 mesiacov, naučila sa po slovensky, prestala sa báť
mentálne postihnutých ľudí a niektorých naučila aj žonglovať.
Projekty boli podporené z programu Mládež v akcii NA Slovensko
Počas akcie Youth week 2008 v Brusseli prevzali zástupkyne NKH ocenenie z rúk
európskeho komisára Jána Fígeľa za najlepší európsky projekt EDS v roku 2007.

Letné dialógy 2008
Bystrá pod Nízkymi Tatrami, kde sa 20 mladých ľudí z celého Slovenska, ktorých
vybralo ZPMP v SR stretlo s 20 dobrovoľníkmi zo Žiliny, aby spoločne pripravili aj
zrealizovali program na jeden týždeň. Mladí ľudia s postihnutím a bez postihnutia
strávili spolu čas plný rozhovorov, hier, výletov i lások.
Projekt bol v spolupráci so ZPMP v SR a podporený z grantu MPSVaR SR

Letná krajina harmónie – - Chorvátsko – Pag 2008
Ďalší mladí ľudia s postihnutím a bez postihnutia sa zúčastnili morského kurzu plávania
a zažili spolu krásne chvíle pri mori. Projekt bol podporený z 2 %.
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Festival Jašidielňa – Ţilina september 2008
Uskutočnil sa 19.ročník medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie
Jašidielňa 2007 pre mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia,
ktorý sa konal pod záštitou primátora mesta Žiliny pána Ivana Harmana.
Oslavovali sme 800. výročie prvej písomnej pamiatky o meste Žilina a zažili sme časy
konšelské, alchymistické, vojnové aj pokojné. Do Žiliny prišlo 321 účastníkov festivalu
z 41 rôznych zariadení z 8 krajín Európy. Spolu s nimi pomáhalo festival organizovať
a účastníkov sprevádzalo 200 študentov. Títo pracovali ako sprievodcovia
a venovali sa hosťom od rána až do neskorého večera, stavali kulisy v technickej
čate, registrovali a informovali ich o všetkom, pripravovali a realizovali program
v desiatich dielňach.
Projekt podporili : 2%, Mesto Žilina, Rotary klub v Žiline, FM Group Sl s.r.o., Helios
Slovakia, K+K a.s., Nadácia Slovenskej sporiteľne, Národná agentúra pre program
Mládež v akcii, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilinská univerzita. Festival sa
realizoval s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR a s príspevkom Žilinského
samosprávneho kraja

Týţdeň inklúzie vo svete
Zapojili sme sa ako slovenský koordinátor do celosvetovej aktivity na podporu
začleneného vzdelávania všetkých detí spolu a usporiadali spoločný pobyt na
horách. Podporili sme aktivity ďalších účastníkov - základné školy v Žiline, Mestskú
krytú plaváreň v Žiline, materské škôlky a centrá voľného času.
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Grundtvig partnerstvo
V rámci programu celoživotného vzdelávania sme v spolupráci s organizáciami
z Poľska a Veľkej Británie začali realizovať projekt Tanec a hudba, aby sme rozvíjali
umelecké schopnosti mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia. Zahraničné
skúsenosti pomôžu a od nás sa dá tiež všeličo naučiť.
Projekt podporila Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

TESCO zbierka
V decembri 2008 sme v spolupráci so Slovesnkou humanitnou radou a Hypertescom
v Žiline realizovali vianočnú zbierku na rozšírenie aktivít komunitného centra inklúzie
a zvýšenie počtu dobrovoľníkov.
Ďakujeme všetkým kupujúcim, ktorí nás podporili !

Slávnosť svetiel december 2008
Predvianočná nálada, sviečky, zákusky, vinea a vystúpenia najlepších umelcov
z našich radov . Tiež dokumenty o celoročných aktivitách, zábava a pohoda.
Ocenenia pre najlepších.
Cenu Forresta Gumpa za rok 2008 získali :
človek s postihnutím, ktorý urobil vo svojom živote významný krok - Marianna Polková
človek, ktorý pomohol postihnutým ľuďom na ich ceste - Anna Makuchová
najlepší sponzor v roku 2008 - Vital a.s., Ing Galdún
Cenu Tracyho tigra za rok 2008 získalia za tvorivý čin - hudobná skupina Swan Bride
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Spolupráca s Agentúrou podporných sluţieb, n.o.
Nadácia v spolupráci s mestom Žilina vytvorila Agentúru podporných služieb, n.o.,
ktorá na základe registrácie na Krajskom úrade v Žiline a na Žilinskom samosprávnom
kraji poskytovala potrebné služby v zariadení chráneného bývania. Nadácia uhradila
náklady, ktoré neboli pokryté z príspevku Žilinského samosprávneho kraja a neustále
podporuje rozvoj samostatnosti mladých ľudí s postihnutím.

Hlavní sponzori a donori v roku 2008:
FM Group Slovensko
Helios
K+K
Iuventa - NA programu Mládež v akcii
Mesto Žilina
Ministerstvo kultúry SR
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Rotary klub Žilina
SAAIC – slovenská NA
Stabil a.s.
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina
Vital a.s.
Žilinský samosprávny kraj

Kto nám pomáhal organizovať naše podujatia :
Artfórum
Bábkové divadlo Žilina
Centrum voľného času Spektrum
Centrum voľného času Žirafa
Dom odborov Žilina
Galéria Emócia
Mestská krytá plaváreň
Mestské divadlo Žilina
Nereus – klub plaveckých športov
Považská galéria umenia
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
Rádio Regina
Regionálne osvetové stredisko
Slovenská humanitná rada
Stanica Žilina Záriečie
TV Patriot
Základná umelecká škola L.Árvaya
ZPMP v Slovenskej republike
ZPMP Žilina
Žilinská univerzita
Žilinské školy

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, sponzorom, donorom,
spoluorganizátorom, darcom 2% a priaznivcom za podporu a pomoc pri
realizácii cieľov a podujatí nadácie!
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