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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
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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

TLUKOT SRDCE  
PRO AFRIKU

DUHOVÝ DŮM EFFATHA
KARVINÁ EFFATHA

KRNOV EFFATHA
NOVÝ JIČÍN

CHARITA  
OSTRAVA





XII. ročník Advent plný KŘÍDLENÍ 2017 vynesl 

téměř 250.000Kč. U stánků se prodalo 

za 140.766Kč, prodej občerstvení 30.160 Kč, 

dražba vynesla 54.750Kč, dobrovolné vstupné 

na akci a příspěvky z vystoupení Zkoleduj 

se (ve prospěch KŘÍDLENÍ nadačního fondu) 

přinesly 24.292 Kč. Děkujeme všem, kteří mají 

na této úctyhodné částce podíl.





Co Vaši organizaci přinesla 
účast na APK 2017?

Smysluplný pocit 
z příjemně prožité 
události, zviditelnění 
organizace, propojení 

a nabytí nových vztahů.

Duhový dům Slezská Diakonie 

Nový Jičín

Díky APK jsme se mohli prezentovat a všem návštěvníkům ukázat, prodat výrobky , které prodáváme v naším organizaci. A hlavně jsme se mohli prezentovat a přiblížit všem návštěvníkům naši práci.
Život a Strom

Propagace, seznámení se s jinými organizacemi, zviditelnění..
Oříšek

Děkujeme za možnost být 

součástí tohoto krásného 

projektu. Těšíme se na další 

spolupráci. 
Adam

Pro klienty dílen motivaci 
do práce, radost z úspěchu, 
spokojenost, že se jejich 
výrobky líbily ostatním 
a tím jejich činnost má 
smysl, ale také impulz pro 
práci v dílně. Představit se 
veřejnosti, prezentace.Efatha Karviná

Zjištění, že jsme dobrý tým, že se umíme nasadit pro dobrou věc, že nám na naši organizaci záleží. Také jsme si znovu potvrdili, že je spousta štědrých a milých lidí, kteří umí zorganizovat takovou akci a také těch, kteří přispějí, povzbudí atd.. Je toho víc…Podané ruce





Těšíme se 
na další ročník!


