
Výročná správa nadácie za rok 2016 
alebo 
čo sme urobili pre mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia  
 
Nadácia KRAJINA HARMÓNIE 
Predmestská 24 
010 01 Žilina 
telefón : 041- 7234 624 
mobil  : 0905 – 988 513, 950 270 
e-mail : nkh@slovanet.sk 
http://www.nkh.sk 
IČO : 319 13 130 
Číslo účtu : VÚB Žilina SK87 0200 0000 0000 7653 9432 
 
Členovia správnej rady v roku 2016: 
Milan Hriňa 
Patrícia Garajová -Jariabková 
PhDr. Kristína Kačaljaková, PhD 
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 roku 2016 nenastali žiadne organizačné zmeny. 
 
 
 
 

mailto:nkh@slovanet.sk
http://www.nkh.sk/
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Činnosť nadácie Krajina harmónie v roku 2016 
 
Pravidelné aktivity zamerané na rozvoj zručností  
Vytvárame príležitosti, aby sa podľa záujmov a možností dobrovoľníkov každý deň 
organizovali aktivity na rozvoj zručností. 

 
 Aktivity boli podporené z 2%  a z výnosu zbierky SHR Tesco 2015      
              
Chaluparty   pobyty  na horách  
Každý mesiac sa podarilo skupine mladých ľudí vybrať sa spolu na chalupu, do prírody 
a spolu tvoriť. Hrali hry, kreslili, varili a učili sa žiť spolu. Rozvíjali tak svoje zručnosti, 
komunikáciu a vzájomnú podporu. 
 

 
 
Projekt podporila SHR cez zbierku Tesco 2015 
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Letná krajina harmónie    Pag  Povljana  2016 
More cez leto je snom všetkých teplomilných ľudí.  Pre 24 sa stalo skutočnosťou počas  
pobytu v Chorvátsku na ostrove Pag.  A okrem slnenia, kúpania vznikali nové priateľstvá bez 
ohľadu na postihnutie, hry, rozhovory a zamyslenie nad ďalšou cestou životom. 
 

 
 

Projekt bol podporený z 2% 
                                
Komunitný festival Inter Nos – Medzi nami 
 
Festival 8.9.2016 podporil vzájomné porozumenie medzi nimi bez rozdielu a veselou formou 
pripomenul, že všetci tvoríme spoločnosť, navzájom si môžeme užiť rôznorodosť a učiť sa 
z nej. Na programe sa zúčastnili deti z materských škôl, základných  a stredných škôl nielen 
zo Žiliny. Zaregistrovalo sa 164 žiakov, 120 dobrovoľníkov zo žilinských škôl, 70 
dobrovoľníkov z Európy, asi 60 mladých ľudí so zdravotným postihnutím zo Žiliny, Prahy, 
Krakova, Banskej Bystrice, Batizoviec, Stade ( Nemecko), mnoho neregistrovaných 
návštevníkov, rodičov a starých rodičov s deťmi, náhodných okoloidúcich – spolu viac ako 
1000 návštevníkov. 
 

 

Projekt podporili : Iuventa program Erasmus + , Nadácia KIA Motors Slovakia, Mesto  Žilina, 

Rotary klub Žilina,  Stabil, a.s,  2%  
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Projekty v rámci programu Mládež Erasmus + 

 
Európska dobrovoľnícka služba 
V roku 2016 sa vystriedali dobrovoľníci - Jan a Diarmuid, ktorí u nás boli do júla a prišli 
Samuel a Jonathan, aby nám pomohli s aktivitami a naučili sa s nami hovoriť po slovensky. 
 

 
  
Projekt bol podporený z program Erasmus+ 

 
 
Na tri týždne v lete 2016 k nám prišli 4 mladí ľudia s postihnutím zo Slovinska s 2 
asistentkami. Pomáhali pri príprave festival a stihli aj výlet na hory. 
 

 
 
 
Projekt bol podporený z program Erasmus+ 
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Na krátku EVS sme do Slovinska vyslali v čase 16. 6. – 3. 7. 2016 na projekt  New skills, new 
chances troch odvážnych mladých ľudí Ivanku, Dávida a Katku. Ivanka o svojich zážitkoch 
urobila besedu. 

                                  
       
Projekt bol podporený z programu Erasmus+ 
                                                
Výmeny mládeže 
Naša  nadácia spolu s partnermi zo 6 európskych krajín pripravili program výmeny Stand up 
for Diversity, ktorú sme hosťovali v Žiline od 1. do 10.septembra 2016. 45 mladých ľudí s 
postihnutím a bez postihnutia spolu pracovali v tvorivých dielňach a svoj program predstavili 
návštevníkom na námestí v Žiline počas festival Inter Nos. Nadšenie a radosť boli 
sprievodným znakom pre všetkých účastníkov. 
 

          
 

   
 

Projekt bol podporený z program Erasmus+ 
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IDEA 12 
Spolu s partnermi z CZ, E, LT, LV, UK realizujeme projekt na podporu čl.12 Dohovoru 
o právach občanov so zdravotným postihnutím. 
 

 
Projekt bol podporený z programu Erasmus+ 
 
Zámerom školenia KAMBEK je stretnutie podporených žiadateľov programu Erasmus+ a ich 
možnosť zhodnotiť  výsledky a dopady schválených projektov. 23.06. 2016 nás tam 
zastupovali  Mato a  Majo, asistovala Veronika. 
 

 

Tréningy  
 
V Rumunsku od 09-19. augusta 2017 na tréningu experimentálneho vzdelávania ľudí 
s postihnutím nás zastupovali dve Katky. 

 

 Projekt bol podporený z programu Erasmus +     
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V Piešťanoch 25.09 – 02.10. 2016 na tréningu  Art for Inclusion sme mali troch zástupcov  
Soňu, Veroniku a Maťa. Tréning sa zameriaval na spôsoby a techniky ako využiť umenie na 
inklúziu rôznorodých skupín ľudí. Niektoré metódy  si pomocou lektorov a pozvaných 
terapeutov aj sami vyskúšali a tým sa naučili ako ich v praxi neskôr použiť. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie realizované  projekty 
 
SHR - Zbierka v Tescu Žiline 
V decembri 2016 sme v spolupráci so Slovesnkou humanitnou radou a Hypertescom v Žiline 
usporiadali vianočnú zbierku, ktorej výťažok poslúži na aktivity počas roka 2017. 

 

 
 

Ďakujeme všetkým štedrým kupujúcim, ktorí nás podporili ! 
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Dobrovoľníci z KIA Motors Slovakia u nás 
Počas celého roka sme spolu s pracovníkmi z KIA Motors Slovakia organizovali brigády, 
prípravy na festival, vyrábali kulisy a tešili sa na festivale. Navzájom sme sa o sebe veľa 
naučili. 

 
 

Projekt bol podporený z Nadácie KIA Motors Slovakia 

 

 

Slávnosť svetiel  december 2016 
Na konci roka sme usporiadali stretnutie s priaznivcami spoločného života zdravých a 
zdravotne postihnutých ľudí, aby sme sa podelili o zážitky z celoročných akcií, spolu sme si 
pozreli fotografie a video z aktivít v roku 2016 a podelili sme sa o zážitky. Ocenili sme 
najlepších. 
Cenu Forresta Gumpa za rok 2016 získali:  
 
Robert Vlčák, ktorý urobil vo svojom živote významný krok smerom k normálnemu životu. 
                          Žije samostatne vo svojom byte v Púchove, rád cestuje – v lete hlavne na     
                          bicykli, rád sa rozpráva s ľuďmi a užíva si priateľstvo so všetkými ľuďmi. 
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DUO – Evka Kozárová a Romana Šamajová, ktoré sa aktívne angažovali v mnohých  

             aktivitách nadácie a citlivo podporovali ľudí  s postihnutím pri ich zapájaní sa do  

             bežného života.     

 

 

Energodata spol s r.o.- najlepší sponzor roka 2016 za dlhodobú podporu aktivít nadácie 
  
 Špeciálnu cenu Chapeau bas ( Klobúk dolu ) za odvahu v roku 2016 získala 
 Zuzka Hlávková – za pomenovanie situácie predraženého predstavovania loga SK počas  
               predsedníctva EÚ 
 

Cenu Tracyho tigra za tvorivú činnosť mladých ľudí v roku 2016 získal 
Bluebeat – mladá kapela ponúkajúca alternatívny big – beat s chuťou a radosťou 
 

                                
 
Spolupráca s  Agentúrou podporných služieb, 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 počas celého roka 2016 sociálne služby v zariadení podporovaného bývania 
a podporovala ľudí s postihnutím, ktorí bývajú samostatne.  
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Najdôležitejší sponzori v roku 2016 
Mesto Žilina 
KIA Motors Slovakia 
NA programu Mládež Erasmus+ 
Rotary klub Žilina 
SHR - Tesco zbierka 
Stabil, a.s. 
a všetci, ktorí nám venovali 2%  
 
Ďalší sponzori  
ADTS, s.r.o. 
Arian servis, s.r.o 
AutoFlex, s r.o. 
Beno – Ing.Beňo 
Ďurana Radovan 
EMP, s.r.o 
Energodata Blaha 
ERPOS, s r.o. 
Farby laky Profi 
Geomer Žilina, s.r.o. 
Glejteková Katarína 
Hollen, s.r.o 
Hypokrat, s.r.o  (MUDr. Krakovská) 
MUDr. Janoušková (Krajčova) 
MUDr. Kročková 
MUDr. Strnadová 
MUDr. Šuleková 
MUDr. Tamborská 
Nereus, plavecká škola 
Optik JaŠ Senková 
Sango, s.r.o. 
Sevis, a.s. 
Tymian Assets, s r.o  
Vidra a spol. s r.o. 
Zasielateľstvo Timex,  s.r.o  
ZV OZŽ pri ZSSK Cargo – úsek vozňov Žilina 
Zubné ambulancie  MUDr. Moravčík s r.o.  
 
Materiál a služby nám venovali: 
Elf Media, s.r.o. 
El Toro 
Econohotel 
Farby – laky Profi 
Kompas ubytovanie 
Korzo restaurant, s.r.o. 
LAJKA, reklamná agentúra 
Melodyshop.sk 
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Modex, a.s. 
Mutton, s.r.o. 
Painthouse, s.r.o. 
PPG Deco Slovakia s.r.o. 
PRIEMTO – Ladislav Tabačik 
Reštaurácia Tratoria 
Stavebniny Hrnko s r.o. 
Vaša Slovensko 
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 
Žilmont, s.r.o 
 
Spoluorganizátori našich podujatí 
Ad hoc orchestra 
Artfórum 
Balkansambel  
Big Band žilinského konzervatória 
Blue beat 
Centrum včasnej intervencie Žilina 
Centrum voľného času Kuzmányho Žilina 
DC Havino 
Diecézna charita Žilina 
Gymnázium Hlinská 
Kompas ubytovanie 
Mesto Žilina 
Návrat, o.z. 
Knižnica žilinskej univerzity 
Korzo restaurant 
Krajská knižnica v Žiline 
Preles o.z. 
Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia 
Selfiebot.sk 
Senior klub 75 Kysucké Nové Mesto 
Spirea 
Stanica Záriečie 
Stopy o.z. 
Súkromná stredná umelecká škola 
Tanečná škola Ľ.Plešingera 
Terra step dance 
Top dance 
Únia nevidiacich a slabozrakých Žilina 
Základná umelecká škola L. Árvaya 
Žilinské stredné školy 
 

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

 
 


