
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



Letos nově od 9:00 organizujeme 

zážitkové workshopy s besedou na téma 

“Jak porozumět autismu, myšlení a chování lidí 

s poruchou autistického spektra, ale nejen…”

Vystoupí přední odborníci z neziskové sféry:

Mgr. Přemysl Mikoláš - psycholog 

a psychoterapeut,

Mgr. Karin Kopřivová a Mgr. Lenka 

Gwoźdźová - speciální pedagožky,

MUDr. Milan Hrabánek – psychiatr 

a psychoterapeut  s celostním přístupem.

Závěr dopoledne bude patřit autentickým 

příběhům ze světa dětí i dospělých 

sporuchou autistického spektra.

Vstupné 50,-Kč  

(vyjma studentů a držitelů karty ZTP)

Od 15:00 hodin nabízíme:

*  nákup vánočních dárků, které potěší nejen 

obdarované 

*  dražbu předmětů a děl, jejichž výtěžek je 

určen jednotlivým neziskovým organizacím 

*  kreativní dílny, které nabídnou užitek a smysl 

* křídlící fotokoutek a origami

* dětský koutek a rallye na zdravotních vozících

* občerstvení z kuchyně neziskových organizací

V 17:30 venku rozsvícení Vánočního stromku 

za doprovodu koled a zahájení Adventu 

v areálu Dolních Vítkovic.

Od 18:00 hodin v malém sále 1NP proběhne 

hlavní program:

*  Zkoleduj se - projekt herce Petra Vaňka 

a jeho přátel propojuje společným zpěvem 

koled klienty neziskových organizací

*  originální a srdečná vystoupení klientů 

neziskových organizací 

*  jako milý host vystoupí ostravská 

zpěvačka Ellis

* vše pod křídly moderátora Radka Erbena

Přijďte si užít výjimečnou adventní 

atmosféru a smysluplnou zábavu!

Vstupné je dobrovolné!  

Veřejná sbírka ve prospěch KŘÍDLENÍ 

nadačního fondu.

Křídlit můžete i Vy! 

www.adventplnykridleni.cz 

www.kridleni.cz

NEZISKOVÉ ORGANIZACE
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