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AKTIVITY / PŘÍZEMÍ 
 
Propagace organizace ve stánku 
Cíl: Zviditelnění organizace 
Co to vyžaduje: 
● nachystat si vhodné propagační materiály, pomůcky, interaktivní činnosti a bannery 

informující o činnosti organizace 
● zajistit osoby na stánek od 13 do 21 hod v den konání akce 
● označit stánek viditelně názvem vaší organizace  
 
Prodej výrobků ve stánku 
Cíl: Finanční zisk / Zviditelnění organizace 
Co to vyžaduje: 
● promyslet si, jaké originální výrobky vašich klientů nabídnete k prodeji 
● předvánoční a andělská tématika není podmínkou, originalita a pestrost je vítanou 

hodnotou 
● zajistit osoby na přímý prodej od 13 do 21 hod v den konání akce  
 
 
AKTIVITY / I.PODLAŽÍ  
 
Vystoupení vlastní 
Cíl: Zviditelnění organizace / Motivace klientů 
 
● připravit nebo nabídnout s klienty a spřízněnými umělci hudební, taneční, divadelní… 

vystoupení, prezentovat jej na večerním programu. Rozsah vystoupení celkem 5 min  
● poskytnout nám vyplněný „Dotazník s informacemi k  vystoupení“. Dotazník přihlášeným 

zašleme.  
 

 
AKTIVITY / II.PODLAŽÍ 
 
Dražba 
Cíl: Finanční benefit (minimální částka 500 Kč) / Zviditelnění organizace / Propagace 

poslání organizace a práce klientů 
 
● vybrat dražební předmět, který má ve vašich očích výjimečnou hodnotu a reprezentuje 

vhodně organizaci nebo úsilí klientů. Může vzniknout ve spolupráci se spřízněnými 
osobami organizace, designéry a umělci. 

● jako přílohu je zapotřebí zaslat stručný motivační příběh předmětu. Měl by co 
nejstručněji a jasně vystihnout: čím je předmět pro Vaši organizaci důležitý, jak vznikl, v 
čem je jeho přidaná hodnota v rámci dražby, proč by jej někdo měl získat (maximum je 5 
vět, heslovitě). 

● fotky a video o příběhu vzniku předmětu 
● vyplnit tzv. „Dražební listinu“ a dodat před realizací APK tři výtisky Darovací smlouvy 

s podpisem statutárního zástupce, kde se vyplní částka, za kterou byl předmět vydražen 
(po jednom výtisku dostane dárce, vy a organizátor APK). 

 
 
 
 

1 



 

Prodej občerstvení 
Cíl: Finanční zisk / Zviditelnění organizace 
 
● promyslete, co byste chtěli a mohli za občerstvení prodávat (punč, káva, perníčky, slané 

pečivo, palačinky, gofry atd.) a navrhněte 
● zašlete informace, co k tomu budete potřebovat (el. přípojku, atd.)  
● vezměte v potaz, že zodpovědnost za nezávadnost a kvalitu prodávaných potravin je na 

vás 
 
 
AKTIVITY/ OSTATNÍ 
 
Informace o vaší organizaci na našem webu 
Cíl: Propagace organizace, kontakty a propojení na Vaše stránky 

 
● připravit text propagující vaši organizaci ke zveřejnění účasti v projektu na 

www.adventplnykridleni.cz  obsahující: poslání organizace (maximálně dvě věty) 
● na webu projektu budou dále zveřejněny: cílová skupina, na kterou se organizace 

zaměřuje, logo organizace, funkční odkaz na web organizace, kontaktní osoba - viz 
informace obsažené v přihlášce projektu 

 
 

NOVINKA 2018 !!! 
 
Dopolední přednášky, semináře a workshopy. 
Cíl: prožitkově získat informace k atraktivnímu fundraisingu, setkat se s výjimečnými 
příběhy lidí a organizací ze světa nezisku a businessu 

 
On-line registrace pro odbornou i širokou veřejnost bude spuštěna ve středu 10. 10. 2018, 
kapacita je omezená a vstupné 250 Kč / osobu.  
 

 
HARMONOGRAM 

 
Spuštění přihlášek na APK 2018 : 15. 9. 2018, mailing 17. 9. 2018 
Ukončení registrace na APK: 25. 9. 2018 
Potvrzení účasti: 2. 10. 2018 
1.infomační schůzka / kavárna přízemí Gong: pátek 5. 10.2018 od 13 hod 
Spuštění registrace na dopolední workshopy: 10. 10. 2018 
Dodání podkladů pro dražbu: 31. 10. 2018 
2.informační schůzka / kavárna přízemí Gong: pátek 2.11. od 13 hod 
Spuštění dražby: 8. 11. 2018 
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