
Výročná správa nadácie za rok 2018
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 2018:
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 2018 nenastali žiadne organizačné zmeny.

http://www.nkh.sk/
mailto:nkh@slovanet.sk


Činnosť nadácie Krajina harmónie v roku 2018
Pravidelné aktivity zamerané na rozvoj zručností 

Denne poskytujeme príležitosti na stretnutia, rozhovory s priateľmi 
i hosťami, na tvorivé činnosti, na aktivity, ktoré si naplánujú ľudia s 
postihnutím aj bez postihnutia alebo sa objavia len tak nečakane:

Pondelky - kluby Dlhá cesta  stretnutia rôznorodých ľudí na rôzne témy

Utorky – život na záhrade s Ninou, Marek a Samo zaúčajú čaru fotografie 
               
Stredy – spoločné varenie s Vladom

Štvrtky – čítanie s Timeou

Piatky – premietanie s Baškou
     
Víkendy  - 24  ChalupArtov – kde skupina ľudí s rôznymi schopnosťami 
               tvorí a učí sa žiť spolu na horách, na vode, v lese, na jarmoku…

Projekty podporila SHR cez zbierku Tesco 2017

                



Letná krajina harmónie    Pag  Povljana  2018

24 ľudí sa spolu cestovalo k moru , aby zistili, čo všetko spolu zvládnu bez
ohľadu na svoj vek, váhu či postihnutie a vrátili sa domov nabití energiou 
a radosťou.

Projekt bol podporený z 2%
                               
Komunitný festival Inter Nos – Medzi nami 4. Ročník

6.septembra 2018 - v tomto ročníku sa zapojilo do aktivít 25 organizácií,
ktoré  pôsobia  v Žiline a ďalších  10  organizácií  z Európy  a spoločne
pripravili  program,  ktorý  priblížil  inakosť  všetkým  účastníkom  festivalu
a občanom  mesta.  Navštívilo  ho  viac  ako  400  detí  z MŠ,  žiaci  ZŠ
a študenti SŠ, občania mesta a široká verejnosť.   Festival  poukázal na
silné stránky všetkých ľudí,  podporil vzájomné porozumenie medzi nimi
bez rozdielu a veselou formou pripomenul, že všetci tvoríme komunitu a
len spolu dokážeme oceniť rôznorodosť.

Projekt podporili : Iuventa Erasmus +, Rotary klub Žilina, Stabil, a.s.

                



Projekty v rámci programu Mládež Erasmus +

Európska dobrovoľnícka služba v NKH

V roku 2018  Konstantin a Roman u nás dobrovoľnícku službu  skončili a 
vystriedali ich Max a Jakub. Pomáhali nám s klubovou činnosťou, s 
opravou pódia a učili sa žiť medzi nami. Boli oživením a podporou pre 
všetkých.
  

4 Slovinci na ST EVS v Žiline a ich pomoc pri príprave festivalu bola 
neoceniteľná. Plne sa zapojili do príprav aj do realizácie festivalu Inter Nos
a odniesli si skúsenosti o začleňovaní v meste Žilina.

 

Projekt bol podporený z program Erasmus+

                



Výmeny mládeže

Nadácia Krajina harmónie zorganizovala medzinárodnú výmenu 
Experience 2 go, do ktorej sa zapojilo 8 krajín Európy a 45 účastníkov z 
rôznymi schopnosťami, aby dokázali, že to, čo sa naučia a prežijú, si môžu
zobrať so sebou domov a využiť vo svojom živote.

Nadácia vyslala 25 mladých ľudí na 4 mládežnícke výmeny :

Francúzsko – Marmande – Peace out

                



Veľká Británia – Londýn – Equality trough unity

Taliansko – Neapol – DigitAll

Taliansko – Neapol – Imagine

                



Tréningy 

Zástupcovia z Nadácie Krajina harmónie sa zúčastnili na 4 tréningoch: 
Francúzsko – Gaillac - Transition by travelling – 4 účastníci
Taliansko – Pragelato – Finding your inspiration – 2 účastníci
Austria – Viedeň – Facilitation for all – 1 účastník
Slovensko - Bratislava – Youth work agains violant radicalisation – 1 úč.

     

Projekty boli  podporené z programu Erasmus +

IDEA 12
Spolu s partnermi z CZ, E, LT, LV, UK sme dokončili projekt na podporu 
čl.12 Dohovoru o právach občanov so zdravotným postihnutím. Dokončili 
sme spracovanie a preklady všetkých materiálov na podporu 
samostatného rozhodovania ( idea12.eu) a prezentovali sme výsledky 
projektu na medzinárodnej konferencii v Madride.

Projekt bol podporený z programu Erasmus +

                



Ďalšie realizované  projekty

SHR - Zbierka v Tescu Žiline
V decembri 2018 sme v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou 
a Hypertescom v Žiline usporiadali vianočnú zbierku, ktorej výťažok 
poslúži na aktivity počas roka 2019.

Ďakujeme všetkým štedrým kupujúcim, ktorí nás podporili !

Projekt Nadácie EPH

Vďaka podpore projektov sme mohli naplniť protipožiarne opatrenia, 
vymenili sme dvere za protipožiarne, zaviedli hydrant a opravili kúpeľňu. 
Záhradu sme kvôli bezpečnosti počas noci čiastočne uzavreli, cez deň je 
otvorená pre všetkých.
             
Projekt pol podporený z Nadácie EPH

Slávnosť svetiel  december 2018

Oslava svetla, stretnutie priateľov a priaznivcov, spomínanie na rok 2018 
a ocenenie najlepších:
Cenu Forresta Gumpa za rok 2018 získali: 
Radoslav Krivko, Katarína Bobuľová, ERPOS spol. s r.o. 

Cenu Tracyho tigra za tvorivú činnosť mladých ľudí v roku 2018 získal 
Lukáš Piala 

Cena za šírenie dobrých správ v roku 2018 získala Bea Benikovská 
                               
Cenu pre najodvážnejšieho dobrovoľníka 2018 dostal Hendrik Jacobs 

 

                



Spolupráca s  Agentúrou podporných služieb, n.o.

Nadácia v spolupráci s mestom Žilina vytvorila v roku 2002 Agentúru 
podporných služieb, n.o., ktorá na základe registrácie na Krajskom úrade v
Žiline a na Žilinskom samosprávnom kraji poskytovala počas celého roka 
2018 sociálne služby v zariadení podporovaného bývania a podporovala 
ľudí s postihnutím, ktorí bývajú samostatne. 

Najdôležitejší sponzori v roku 2018
ERPOS, s r.o.
Mesto Žilina
Nadácia EPH
Nadácia KIA Motors Slovakia
NA programu Mládež Erasmus+
Rotary klub Žilina
SHR - Tesco zbierka
Stabil, a.s.
Tymyian Assets, s.r.o.

Finanční sponzori 
3T s.r.o.
ADTS, s.r.o.
Arian servis, s.r.o
AutoFlex, s r.o.
Avion, s.r.o. zn. Subaru, Honda
Babčan Juraj 
Beno – Ing.Beňo
Brezányová Elena
Bros Carpentry, s.r.o.
Čurajová Jana
Danielis Roman
Dently Babčan, s.r.o.
Dupkala Marián
Ďurana Radovan
EMP, s.r.o
Energodata Blaha
Erpos , s.r.o.
Fesko, s.r.o.
Hellebrandtová Katarína
Hollen, s.r.o
Hreusová Eva
Hudecová Monika
Hypokrat, s.r.o  (MUDr. Krakovská) 
Hyundai Dymos Slovakia s.r.o.
Ing. Lacková Simona
Ing. Putyra Vladimír
Ing. Sventek Daniel

                



Ing. Štofík Jozef
INWAY, s.r.o.
Ipesoft s.r.o. 
JD Invest, s.r.o.
JUDr. Kocianová Katarína
JUDr. Kurimský Patrik
KROS,a.s.
Kubov Anton 
Licitor group a.s.
Mercata GH, s.r.o.
Monika Hudecová
MUDr. Babčan Juraj
MUDr. Janoušková (Krajčova)
MUDr. Kročková 
MUDr. Strnadová
MUDr. Šuleková
MUDr. Tamborská
MYMA Invest, s.r.o.
Nereus, plavecká škola
Optik JaŠ Senková
Orto – priv, s.r.o.
PhDr. Schnelly Peter
PhDr. Skokan František
Real market Slovakia, s.r.o.
Reklamné predmety s.r.o.
REMC, s.r.o.
Rizman Tomáš
RNDr. Frlička Juraj
Rybáriková Jozefa
Sango, s.r.o.
Sevis, a.s.
Spaleková Ružena
Škulavík Martin
Tymian Assets, s.r.o.
Vidra a spol. s r.o.
Wide Access, s.r.o.

Materiál a služby nám venovali
Elf Media, s.r.o.
El Toro
Econohotel
FaxCopy a.s., Žilina
KA-VT, s.r.o.
LAJKA, reklamná agentúra
Melodyshop.sk
Truck service
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

                



Spoluorganizátori našich podujatí
Ad hoc orchestra
Artfórum
Balkansambel 
Big Band žilinského konzervatória
Centrum včasnej intervencie Žilina
Centrum voľného času Kuzmányho Žilina
Diecézna charita Žilina
Gymnázium Hlinská
Mesto Žilina
Návrat, o.z.
Krajská knižnica v Žiline
Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia
Organizácia muskulárnych dystrofikov, Žilina
Stanica Záriečie
Stopy o.z.
Súkromná stredná umelecká škola
Tanečná škola Ľ.Plešingera
Terra step dance
Únia nevidiacich a slabozrakých Žilina
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
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!

                



Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu rok 2018

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 8259,02

Prijaté príspevky od fyzických osôb 1120,00

Prijaté príspevky od iných organizácii 24981,32

Uhradené náklady na energie spojené s nájmom 4639,04

Výnosy z nájmu majetku 13922,44

Dotácie 41195,49

Iné výnosy 11957,98

Spolu výnosy 106075,29

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov presiahla 331 EUR

Nereus Žilina 475,97

Rotary klub Žilina 1000,00

UK Giving foundation 1854,57

Nadácia krajina harmónie poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel

Nadácia pravidelne prispieva na pobytové stretnutia, ktoré organizuje pre ľudí  s postihnutím 
a ich asistentom bez postihnutia sumou 5,- Eur každému účastníkovi na jeden deň.
Nadácia organizuje pre mladých ľudí s postihnutím aj bez postihnutia kurzy varenia, na 
ktoré prispieva na 1 účastníka sumu 2 ,- Eur.

Príspevok na pobyty 7990,00
Príspevok na kurzy 1986,00

Celkové náklady v členení podľa jednotlivých druhov činnosti nadácie

Náklady na klubovú činnosť 74792,35
Náklady na prevádzku  domu 22529,00
Náklady na chránené pracovné miesto 6961,41
Iné náklady 3121,98
Spolu 107404,74

Administratívne náklady nadácie

Náklady na správu nadácie 1855,46

Spolu náklady 109260,2

Odmena správcu nadácie

Finančná odmena správcu nadácie 280,00



Nadačné fondy

Organizácia nemá vytvorené nadačné fondy

Správna rada nadácie neurčila ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené
vo výročnej správe.
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