XIII. ročník festivalu dobročinnosti
Čtvrtek 29. 11. 2018
GONG Dolní Vítkovice

Skládáme se
na křídla
pro místní
neziskovky.

LÍTEJTE
V TOM
S NÁMI!
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“Správně vidíme jen
svým srdcem”
výstava plastik Jiřího Vyviala
a koncert Fernando Saunderse

“Hudba je řeč andělů”
společné vystoupení AM
Gospelu a Vladivojny La Chia

Historie projektu (2006 – 2018)
“I v nebi to smrdí”
doprovodná výstava fotografií
Radovana Šťastného

“Mámy jsou trénující andělé”
výstava fotografií Ester
Starmen a hnutí Narovinu

2012

2006

2007

“Dokupy a spolu, nahoru
i dolů!!!”
výstava fotografií Ostravaci.cz

2013

2008

GONG
multifunkční
Prodejna a Galerie
BELSTYL
prostor
v DOV
“Andělé jsou letos rodu
mužského”
basketballová exhibice HN
Ostrava a klubu vozíčkářů

“Andělé”
kalendář 12 významných
fotografů/ výstava grafiky
“Andělské tváře”

“I cesta může být cíl”
Zkoleduj se2011
- koledy se
známými herci
a osobnostmi,
hala tatran
zpěvačka Ellis
“Hudba je řeč andělů”
společné vystoupení AM
Gospelu a Vladivojny La Chia

2017

2012

2010

“Celé Česko čte dětem 2010”
doprovodná výstava fotografií
Radovana Šťastného

“Advent plný křídlení”
Členové2009
skupiny Nebe
a Michal
Viewegh
Galerie výtvarného
umění Ostrava

“Správně vidíme jen
svým srdcem”
výstava plastik Jiřího Vyviala
a koncert Fernando Saunderse

2013

“Daruj a budeš obdarován.”
zahájení činnosti KŘÍDLENÍ
nadačního fondu

2014

2016

GONG multifunkční
prostor v DOV
“I cesta může být cíl”
Zkoleduj se - koledy se
známými herci a osobnostmi,
zpěvačka Ellis

2017

“Advent plný křídlení”
Členové skupiny Nebe
a Michal Viewegh

2016

“Skládáme se na křídla
pro místní neziskovky”
Albert Černý a Lake Malawi
Petra Gőbelová

2015
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29. 11. 2018
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2018

2018

budoucnost pr

budoucnost projektu záleží na vÁS
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ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2018
Ojedinělá
komunitní
akce

Největší
festival
dobročinnosti
v ČR

Cílová
skupina
klientů
neziskových
organizací

50
organizací
především
ze sociální
oblasti

85 000
osob

2 500
osob

Hvězdy

Záměr
ADVENTU

Kreativní
program

Multifunkční
prostor GONG

Místo, kde se
ke smysluplné
oslavě tradic
Adventu
setkávají
neziskovky
s veřejností
i dárci

Počet
zapojených
neziskovek

Vystoupení
neziskovek
a hostů, dražba,
workshop, výstava,
aukce, kreativní
a prodejní zóny

Klienti
organizací
společně se
zajímavými hosty
a osobnostmi
z kultury, sportu
i společenského
života

Počet
návštěvníků

Prezentace
poslání a činností
neziskovek, získávání
cenných zkušenosti,
financí, kontaktů
a vytváření
spolupracující
sítě

Celodenní program
9:00 – 13:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 20:00
15:00 – 23:00
17:30 – 17:45
18:00 – 20:00
20:00 – 20:30
20:30 – 21:30

Novinka / kreativní Workshop plný KŘÍDLENÍ
Doprovodný program ve spolupráci s partnery / fotokoutek,
jízda na elektrických vozících, poslechový koutek, divadlo, kreativní dílny
Prodej ve stáncích a z dílen neziskových organizací
/ adventní a vánoční ozdoby, dárky nejen pro obdarované a občerstvení
Výstava a aukce předmětů ve spolupráci s nadačním fondem KŘÍDLENÍ
Andělská zóna / setkání hostů a partnerů projektu
Rozsvěcení vánočního stromu před Gongem / Zkoleduj se
Hlavní stage / vystoupení neziskovek a hostů
Dražba a ukončení oficiální části programu
Koncert kapely Mirai
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Benefity podpory
ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2018
vytváří a nabízí:
Nástroj pro vytvoření
společenské rovnováhy
Kreativní způsob myšlení
a tvořivá energie

Dlouholeté
profesionální
zkušenosti
a celostní přístup

Platforma spolupráce
s ověřenými místními
neziskovkami

Společenská odpovědnost
a sociální všímavost

www.adventplnykridleni.cz 					

Veřejná sbírka
a transparentní účet
KŘÍDLENÍ nadační fond

Dobročinnost
a smysluplnost

Komunikace v síti
více než 50ti
důvěryhodných
organizací
Mechanismy na podporu
sociálního chování
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V sezóně 2018/19
podporujeme tyto
vybrané projekty
místních neziskových
organizací:
Název organizace

Název projektu

Cílová
částka

Centrum pro dítě
s diabetem, z.s.

Nauč se žít
s cukrovkou

ÁNO
30000,- VYBR
1801

ABC

I autista
může být turista

25000,-

1802

Hospic Ondrášek

4 ženy v chalupě –
péče pro Klárku

50000,-

1803

Středisko rané péče
SPRP

Chceme se
vzdělávat

30000,-

1804

Sdružení BES

Prázdniny
pro autisty

36000,- VYB1805
R ÁNO

Obecně prospěšná
společnost Dlaň životu

S notebookem
se školí lépe..

15000,hmotný dar

1606

Mental Café

Hledá se starý
transporter!

100000,hmotný dar

1607

KŘÍDLENÍ

Dáme křídla za Vás

www.adventplnykridleni.cz 					

1600
QR platba (200 kč)

KŘÍDLENÍ nadační fond můžete podpořit:
- veřejnou sbírkou do kasy
- na transparentní účet u FIO banky 2400680446/2010
- prostřednictvím portálu www.kridleni.cz
- QR platbou

VS

facebook / advent plný křídlení

www.kridleni.cz 					

facebook / křídlení nadační fond

Čtvrtek

25. 4. 2019
Gong Dolní Vítkovice
NOVĚ
ME
PŘIPR AVUJE

KO N F E R E N

CE

V

Sociální všímavost / Udržitelnost
Tvořivost / Organizace / Celostní přístup
Leadership / Křídlení
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NABÍZÍME PARTNERSTVÍ
A HLEDÁME PARTNERY
Společenská odpovědnost a všímavost
je dobrá investice do budoucnosti
a cesta k trvalé udržitelnosti!
ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2018
BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ

Kde
se vidíte
Vy?

KONFERENCE VŠÍMAVOSTI jaro 2019

KŘÍDLENÍ nadační fond - přímý dar

Generální partner (podpora nad 150 000 Kč)

VAŠE PROJEKTY
SPOLEČENSKÉ
ODPOVĚDNOSTI

Hlavní partner (podpora nad 50 000 Kč)
Partner projektu
Produktový partner kreativity / Workshop plný KŘÍDLENÍ
Produktový partner catering / Andělská zóna
Mediální partner

Chcete být společensky odpovědní?
Chcete poznat a podporovat místní neziskovky?
Rádi vysvětlíme souvislosti
a navrhneme možnosti.
Ozvěte se!
www.adventplnykridleni.cz 					

Ing. Lucie Houthoofdtová
Koordinátorka a autorka projektu
736 614 438
lucie@adventplnykridleni.cz
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LÍTEJTE
V TOM
S NÁMI!

Buďte sociálně všímaví,

PROTOŽE ŠTĚDROST
JE KVALITA LÍDRŮ!
Těšíme se na spolupráci.
Za celý tým
Ing. Lucie Houthoofdtová
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