
Srdečně zveme na XIII. ročník 
benefiční akce představující  
50 místních neziskovek  
a celoroční spolupracující 
platformu KŘÍDLENÍ

čtvrtek 29. 11. 2018
15.00–20.00h
GONG
Dolní Vítkovice

DĚKUJEME VŠEM ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU !!! 

Hlavní partneři

Partneři

Srdečně zveme do Andělské zóny

PARTNER

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU!

„Projekt má silný emoční náboj, je v něm uloženo mnoho dobrého. Sjednocuje zvláštně lidi, 
vytváří síť dobrovolníků a propojuje subjekty z různých sfér společnosti. Během desetiletí se 
z něj stal živý organismus. Synergie z něj plynoucí způsobuje nejen vyšší kvantitu, ale taky 
vytváří zcela novou kvalitu. Díky všem, kdo v tom lítáte s námi!” 

Lucie Houthoofdtová  
koordinátorka a autorka projektu

PARTNEŘI

KREATIVNÍ ZÓNA ANDĚLSKÁ ZÓNA

MEDIÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNEŘI

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2017

Srdečně Vás zveme na 12. ročník benefiční akce, která představí 
46 místních neziskových organizací.
Festival dobročinnosti se koná ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 9 hodin 
do pozdního večera v multifunkční aule GONG v Dolních Vítkovicích.

Skládáme se na 
křídla pro místní 
neziskovky
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI Andělská zóna

Servisní organizace DOBRO&TA s.r.o.
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FUNDRAISING & DESIGN
DOPOLEDNÍ PROGRAM 9:00 – 12:30

3 ZÓNY / VÍCE NEŽ  
20 OSOBNOSTÍ / INSPIRACE / 
KREATIVITA / ZÁŽITKY
Svoláváme ke spolupráci markeťáky, 
personalisty, fundraisery a všechny, kteří 
jsou sociálně všímaví, jejich práce a život 
se prolíná s neziskovou sférou.
Záměrem akce je sdílet informace 
a kontakty.
Přejeme si, aby XIII. ročník byl o rovnováze 
zisku a nezisku. Pojďte do toho s námi!

moderuje: Kateřina Huberová
vstupné: 250 Kč

ODPOLEDNÍ PROGRAM 15:00 – 20:30 
50 NEZISKOVEK s výrobky 
a občerstvením, které jinde nenajdete / 
více jak 1500 DÁRKŮ, které udělají 
radost nejen obdarovaným / PROSTOR 
pro setkání neziskovek, společensky 
odpovědných organizací a veřejnosti / 
KREATIVITA v dílnách jako způsob sdílení, 
inspirace a komunikace / PŘÍBĚHY, 
které rozbuší srdce a nutí přemýšlet / 
KŘÍDLÍCÍ tváře a fotokoutek / Dětský 
RÁJ / DRAŽBA s přesahem / PROŽITKY, 
LASKAVÁ ATMOSFÉRA, VŠÍMAVOST.

HLAVNÍ PROGRAM OD 17:00
ROZSVÍCENÍ STROMKU v Dolních 
Vítkovicích před Gongem / bubny 
zahájená OSLAVA tradic Adventu / 
HVĚZDY neznámí klienti místních 
neziskovek stejně jako známé osobnosti / 
TALENT romského saxofonisty 
Ondry Gizmana ml. / Milý hudební 
HOST Patrik Kee / vyhlášení výsledků 
TYRKYSOVÉ SBÍRKY pro KŘÍDLENÍ 
s Dopravním podnikem Ostrava / 
Pod křídly moderátorů Radka Erbena 
a Nikol Birklenové.

Přijměte naše pozvání. Může být 
způsobem, jak naladit sebe, rodinu, 
přátele, zaměstnance, známé 
na všímavost a laskavost, která 
k adventnímu období patří...

Lítejte v tom s námi!!!

Vstupné dobrovolné. 
Veřejná sbírka ve prospěch KŘÍDLENÍ 
nadačního fondu..
 
 

www.adventplnykridleni.cz
www.kridleni.cz

SKLÁDÁME SE NA KŘÍDLA PRO MÍSTNÍ NEZISKOVKY

DUHOVÝ DŮM EFFATHA
KARVINÁ

EFFATHA
KRNOV

EFFATHA
NOVÝ JIČÍN

CHARITA  
OSTRAVA

AUT NENÍ AUT

TLUKOT SRDCE  
PRO AFRIKU

 spojeno s aktivitami KŘÍDLENÍ nadačního fondu


