festival

DOBROčinnosti

Advent plný KŘÍDLENÍ je jedinečná akce, která návštěvníkům nabízí setkání s
místními neziskovkami a jejich srdečnými příběhy. Ty se mohou prezentovat
veřejnosti prostřednictvím mnoha aktivit, jako jsou prodejní stánky, dobročinná
dražba, kreativní workshopy, vystoupení či gastro zóna. Každá organizace se může
zapojit v tom, co ji nejlépe vystihuje.

MEDIÁLNÍ EXPOZICE Advent plný KŘÍDLENÍ 2019
Počet mediálních výstupů:
Webové zpravodajství

26

Tisk

30

Rozhlas

3

Celkem

59

Webové zpravodajství
51%
Rozhlas
5%

Tisk
41%

Událost: Advent plná KŘÍDLENÍ

49 K | 1,6 K
dosah

reakce

1191

Internetová reklama

750
pozvánky

895
plakáty

2

billboardy

Youtube spot

72 K

Remarketing

10 K

1 týden
Karolina TV

Organizace APK potřebuje spoustu dobrovolníků, kteří od rána akci připravují. Letos nám
již po několikáté pomohli studenti Gymnázia Olgy Havlové a spousta dalších křídlících
podporovatelů. Děkujeme za darovaný čas!

Advent plný
KŘÍDLENÍ 2019:
50 neziskových
organizací
navštívilo přes
3000 lidí.
www.adventplnykridleni.cz | www.kridleni.cz

733 628 Kč

pro místní
neziskovky

VÝTĚŽEK FESTIVALU DOBROČINNOSTI:
prodejní stánky a občerstevní

443 784 Kč

dražba předmětů neziskovek

85 749 Kč

dobrovolné vstupné

54 095 Kč

TyrkysOVA!!! sbírka

150 000 Kč

244 595 Kč

pro KŘÍDLENÍ
nadační fond

facebook/křídlení nadační fond | facebook/adventplnýkkřídlení

HVĚZDY MÍSTNÍCH NEZISKOVEK NA PÓDIU
Záměrem programu je umožnit klientům neziskovek to, co běžně zažít nelze, být
hvězdami na pódiu před plným sálem diváků.
Módní přehlídka byla v režii bohumínské organizace Alma Mater a ve spolupráci s
Outletem Moravia, jako modelové a modelky si užily děti z Naděje pro všechny. Na
pódiu se pak vystřídaly kapely Mentallica, Třesk, Rytmy, mladí atleti z Colliery Srdcem
a hudební talent Denis Szalbot. Večer byl simultánně tlumočen do znakového jazyka.

ROSZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tentokrát vánoční strom Dolní oblasti Vítkovic rozsvítil primátor
města Ostravy Tomáš Macura společně s dětmi z Hospic Strom života.

Nikola Vavrous - Khoma, umělec
Jsem moc rád, že jsem mohl být
součástí a že mám kolem sebe lidi,
kteří dokáží spolupracovat a budovat
nezištně dobré věci, to je nejvíc.
Respekt pro celý tým, akce byla skvělá.

KREATIVNÍ ZÓNA, tzv. OZÓna
Workshopy od místních neziskovek a
partnerů probouzí tvořivost a zážitkově
přibližují svět lidí s handicapem.
Produktový partner zóny, OZO Ostrava,
inspiroval potiskem látkových tašek.
Streetartový umělec Khoma tvořil s
veřejností obraz do dražby. Vyráběly se
přírodní nebo výtvarné dekorace s GVUO,
KAYA floristkou, hrálo se se stavebnicí
z upcyklovaných materiálů CreoKit u
stánku MSIC. Díky workshopům šlo
nahlédnout do světa neslyšících či
nevidomých, případně navštívit hudební
dílny s rytmickými nástroji.

Vilma Valentová, organizace módní přehlídky za Alma mater
Musím říct, že to byl pro mě krásně strávený čas. Největší radost jsem měla z klientů Naděje
pro všechny, kteří mi opět ukázali, co je v životě důležité. Moc děkuji za přijetí mezi vás a za
to, že jsem mohla sdílet vaši krásnou akci. Zároveň, bych vám všem kolem KŘÍDLENÍ chtěla
moc poděkovat za skvělou spolupráci. Byli jste úžasní.

Benefiční DRAŽBA
Zapojení veřejnosti, oživení večera a
vydražení co nejvíce potřebných finančních
prostředků pro neziskové organizace.
Každá nezisková organizace má možnost
vložit do dražby svůj předmět, s výtěžkem pro
svou organizaci. V dražbě se nabízelo
29 předmětů, z toho 6 pro KŘÍDLENÍ nadační
fond. Nejúspěšnějším předmětem se stal
podepsaný dres hráčů Baníku Ostrava za
15 000 Kč a obraz Nikoly „Khomy“ Vavrouse
za 13 000 Kč tvořený v průběhu dne.
Celková částka dražby se vyšplhala na
rekordních 85 749 Kč.

facebook/křídlení nadační fond | facebook/adventplnýkkřídlení

KŘÍDLENÍ nadační fond podporuje místní neziskové organizace. Věnuje pozornost
jedinečným projektům, které nezapadají do běžných grantových schémat.
Na základě celoroční intenzivní spolupráce v kruhu zapojených organizací probíhá
výměna zkušeností, poradenství a hledání nových příležitostí. Projekty jsou
financovány z vlastních fundraisingových aktivit, jako je například Advent plný
KŘÍDLENÍ a TyrkysOVA sbírka s DPO. Pro každou sezónu vybíráme nové projekty.
Letošní „křídlící organizace“ si získali díky
aktivitám KŘÍDLENÍ dalších 236 000 Kč
nad rámec projektů.
Nicméně nejdůležitější je přesah,
kterým je propojování lidí,
organizací, myšlenek a nápadů.
Ten finančně vyčíslit nelze…
Výsledky KŘÍDLENÍ od roku 2014
Sezóna

Počet projektů

Podpořená částka

2019/2020

356 000 Kč*

2018/2019

337 000 Kč

2017/2018

150 632 Kč

2016/2017

107 500 Kč

2015/2016

132 500 Kč

2014/2015

68 000 Kč

UDĚLEJ NĚCO PRO DRUHÉ!

*Rozděleno k 1. 3. 2020.
Částka se bude do konce
sezóny v červnu navyšovat.

Celkem v období 2014 - 2020 bylo podpořeno 32 projektů částkou 1 151 632 Kč.

PODPORUJEME
Kateřina Rybářová Vavrečková,
Kapradí, spolekNEZISKOVKY!
MÍSTNÍ
Jsme velmi vděčni, že jsme dostali příležitost být „pod křídly“. Letos jsme získali příležitost a motivaci posunout naši organizaci
zase o pár kroků dál… Díky za to! Mockrát děkujeme za láskyplnou a profesionální podporu!

...podpořme projekty
neziskových
organizací s reálným dopadem:
PROJEKTY
SEZÓNY 2019/2020
ALMA MATER z.s.

DÁRCOVSTVÍ na dřeň

25.000 Kč

201901

Oříšek z.s.

Beskydský TUČŇÁK

50.000 Kč

201902

S.T.O.P. z.s.

Místo DOBROvolnosti

30.000 Kč

201903

Andělé Stromu života
pobočný spolek

Dávkovač POMOCI

33.000 Kč

201904

NADĚJE pro všechny, z.s.

Tábor NADĚJE

48.000 Kč

201905

"Kapradí" z.s.

Voda pro les a KAPRADÍ

45.000 Kč

201906

Centrum pro dětský sluch
KOMUNIKACE hrou
Tamtam o.p.s.

40.000 Kč

201907

Colliery SRDCEM o.p.s.

40.000 Kč

201908

FITNESS pro seniory

é
novekty

FOR HELP - AUTISMUS z.s. Okřídlený PONÍK pro autisty 50.000 Kč
KŘÍDLENÍ n.f.

201900

a

proj od dubn
e
201909
rám
vybí 2020

Skládáme se na KŘÍDLA

www.adventplnykridleni.cz
| www.kridleni.cz
KŘÍDLENÍ nadační fond můžete podpořit:

Zdroje příjmů z vlastních fundraisingových aktivit
Advent plný KŘÍDLENÍ
(dobrovolné vstupné, dražba)

Firemní dárci

TyrkysOVA!!! sbírka

Individuální dárci
z Darujme.cz

10%

5%
29%

15%
Ostatní veřejné sbírky
(VŠB, Colours of Ostrava)

Individuální dárci

20%

20%
* Nejsou zahrnuty neﬁnanční příjmy a dary, které Křídlení svými
aktivitami zprostředkovalo přímo neziskovým organizacím.
* Celá částka je určena neziskovým projektům KŘÍDLENÍ.
Nadační fond nemá režijní náklady.

Veronika Kovalová, Centrum pro dětský sluch Tamtam:
Křídlení nadační fond vnímáme jako skvělou příležitost pro nás, neziskové organizace, a zejména pro naše klienty, jelikož díky pomoci
můžeme vylepšovat a rozšiřovat naše stávající služby. Navíc atmosféra mezi jednotlivými organizacemi je přátelská a práce je velmi
příjemná, jednotliví členové si ochotně pomáhají, což vždy potěší a povzbudí k další snaze a aktivitě.

UDĚLEJ NĚCO PRO DRUHÉ!

PODPORUJEME
MÍSTNÍ NEZISKOVKY!
...podpořme projekty
neziskových organizací s reálným dopadem:
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201901

Oříšek z.s.

Beskydský TUČŇÁK

50.000 Kč

201902

S.T.O.P. z.s.

Místo DOBROvolnosti

30.000 Kč

201903

Andělé Stromu života
pobočný spolek

Dávkovač POMOCI

33.000 Kč

201904

NADĚJE pro všechny, z.s. Tábor NADĚJE

48.000 Kč

201905

"Kapradí" z.s.

45.000 Kč

201906

Centrum pro dětský sluch
KOMUNIKACE hrou
Tamtam o.p.s.

40.000 Kč

201907

Colliery SRDCEM o.p.s.

40.000 Kč

201908

FOR HELP - AUTISMUS z.s. Okřídlený PONÍK pro autisty 50.000 Kč

201909

KŘÍDLENÍ n.f.

201900

Voda pro les a KAPRADÍ

FITNESS pro seniory

Skládáme se na KŘÍDLA

KŘÍDLENÍ nadační fond můžete podpořit:
• na transparentní účet u FIO banky 2400680446/2010
• prostřednictvím portálu www.darujme.cz
• QR platbou • veřejnou sbírkou do kasy (např. TYRKYSOVÁ s DPO)
• TYRKYSOVÁ jízdenka – elektronicky zakoupená v mobilní
aplikaci MojeDPO. Je 45 minutová, přestupní, za 50 Kč.
Celá částka putuje na KŘÍDLENÍ nadační fond.

facebook/křídlení nadační fond | facebook/adventplnýkkřídlení

„Jsem nesmírně rád, že jsme se s naší Tyrkysovou sbírkou stali součástí všech křídlících
projektů. Je vidět, že lidé v Ostravě jsou ochotni pomáhat a jsou k sobě navzájem laskaví.
Mám velkou radost, že se nám povedlo předat větší částku než loni a věřím, že tím příběh
naší Tyrkysové sbírky nekončí, ale teprve začíná,“
říká generální ředitel a předseda představenstva Daniel Morys.

www.adventplnykridleni.cz | www.kridleni.cz

Tomáš Macura, primátor města Ostravy
Ostrava je hrdé, silné město, musí být tedy mezi těmi, kteří umějí v pravý čas podat pomocnou ruku těm,
co ji potřebují. Naším partnerstvím chceme říct, že takto je to podle našeho názoru správně. Navíc nás těší, že se zase jedna
unikátní akce, která nemá v České republice obdoby, koná právě v Ostravě. Osobně považuji za důležité také to, že se vytváří
platforma, která umožňuje každému člověku angažovat se tam, kde to on osobně považuje za potřebné a důležité.

Letošní TyrkysOVA sbírka probíhala ve spolupráci s křídlící organizací
Sdružení S.T.O.P., která zajistila koordinaci dobrovolníků. Děkujeme
všem dobrovolníkům, bez nichž by nebylo možné sbírku v takovém
rozsahu uspořádat! Zejména studentům školy IUVENTAS, kteří sbírku
ve vozech DP Ostrava podpořili v dopoledních hodinách.

facebook/křídlení nadační fond | facebook/adventplnýkkřídlení

Organizátoři akce ke KŘÍDLENÍ
Lucie Houthoofdtová, zakladatelka projektu
Advent plný KŘÍDLENÍ je naše srdcovka a vlajková loď, na které vrcholí celoroční aktivity KŘÍDLENÍ nadačního
fondu. Akce má nepopsatelnou atmosféru. Jsem přesvědčená, že je díky své srdečnosti léčivá i tyrkysově
nakažlivá. Přijměte pozvání. Lítejte v tom s námi!
Magda Pátková, organizátorka APK
Advent je pro mne jako ohňostroj na konci roku. Už celoroční KŘÍDLENÍ je kombinace blízkých setkání, radosti,
ale i hledání možností a usilovné práce. A potom přijde ten jedinečný adventní den, kdy se vše násobí. Laskavá
setkání, osobní příběhy, opravdovost, vděčnost a sounáležitost. Proto mi příprava této jedinečné akce dává
smysl už čtvrtým rokem a každý rok věřím, že získám další, kteří jí podlehnou stejně jako já.

Kateřina Klimešová, PR a marketing APK
Advent mne dokáže strhnout příběhy lidské vzájemnosti a nadšením všech zapojených dělat dobro. Je to
živoucí a stále měnící se organismus, který dokáže stále překvapovat drobnými gesty laskavosti, která se mění
ve velká a významná. Jsem vděčná, že můžu myšlenku Adventu plného KŘÍDLENÍ šířit dál.

Radek Erben, moderátor
Je skvělé být v týmu inspirujících lidí, kteří dávají energii do věcí, které mají smysl. Mně osobně to přináší
radost a chuť přinášet aspoň některé ze svých mediálních zkušeností lidem a organizacím, které je využijí.

Lenka Pietraszková, koordinátorka neziskovek APK
Děkuji s vděčností za příležitost být členem přípravného týmu. Byla to pro mne velká zkušenost plná
zajímavých setkání, lidských příběhů, poznání vlastních schopností i vymezení svých hranic. Hledání, tvoření,
emoce, změny, propojování, uvědomování si… Týmovou souhru, pochopení a vzájemnou podporu - to jsem
mohla zažít vedle svých kolegyň a kolegů.
Oskar Kořistka, dobrovolník :-)
Křídlení se pro mě stalo osobně důležitým projektem. Má vliv na velkou část společnosti a pomáhá tam, kde jiní
zapomněli, ukazuje na to, co jiní přehlíží. Myslím si, že Křídlení má do budoucna velký potenciál a záleží mi na
tom, aby se mu dařilo. V projektu, jako je Křídlení, vidím obrovský význam pro tuhle společnost a je nesmírně
důležité, aby se takovým projektům dařilo.
www.adventplnykridleni.cz | www.kridleni.cz

Tyrkysová DOBROzóna - VIP zóna pro partnery APK a KŘÍDLENÍ
,,Místo pro sdílení příběhů, inovativních řešení a prostor pro
networking společensky odpovědných firem”

Petr Leder, ředitel Outlet Arena Moravia, hlavní partner
Advent plný KŘÍDLENÍ je krásná společenská událost, kde můžeme pozorovat, jak se naše
finanční dary a prostředky přetavují v reálné hodnoty, které dokáží vykouzlit úsměv. Jsme
tedy rádi, že můžeme být partnerem této akce, neboť se chceme podílet na projektech,
které mají smysl. Důkazem toho může být i spontánní rozhodnutí darovat nad rámec další
dary jako důkaz spokojenosti a úcty k dobře odvedené práci.

Michal Kotrouš, OK system
Advent plný KŘÍDLENÍ byl pro nás velkým
překvapením. Jsme moc rádi, že jsme se
v roce 2019 stali poprvé součástí tohoto
smysluplného projektu a určitě budeme
v podpoře pokračovat i nadále.

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM ADVENTU PLNÝ KŘÍDLENÍ 2019

Tato tiskovina vznikla ve Studiu CMYK Ostrava s.r.o.

facebook/křídlení nadační fond | facebook/adventplnýkkřídlení

Již XV. ročník

festivalu dobročinnosti

Advent plný KŘÍDLENÍ
čtvrtek 26. 11. 2020
Gong, Dolní Vítkovice
Organizuje

DOBRO&TA s.r.o
Komunikační agentura specializující se na CSR a fundraising.
Back-office pro největší festival dobročinnosti v ČR Advent plný KŘÍDLENÍ a KŘÍDLENÍ nadační fond.

Sdílíme odborné poradenství, realizujeme a akcelerujeme do TYRKYSOVA!
Přejete si rozvinout svou společenskou odpovědnost? Uchopit ji kreativně a s přínosem pro druhé i firmu samotnou?
Ozvěte se! Rádi vysvětlíme souvislosti a navrhneme možnosti.
ost
Činn
s.r.o.
O&TA covat
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LENÍ.
KŘÍD

Ing. Lucie Houthoofdtová | lucie@kridleni.cz | 736 614 438
Ing. Magda Pátková | magda@kridleni.cz | 603 564 059

www.dobro-ta.cz

LÍTEJTE V TOM S NÁMI!

