
Brána Galaxie otevřená
GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. (Karviná)

Uprostřed sídliště otevíráme místní  
komunitě prostor do jiného světa

GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú.  
je nezisková organizace poskytující 
sociální službu denního stacionáře  
a odlehčovací službu pro dospělé 
lidi  s mentálním a jiným zdravotním 
postižením. 

Projekt má proměnit zahradu kolem budovy stacionáře v otevřené a přívětivé místo, které 
bude sloužit celé komunitě. Otevřením brány pro obyvatele sídliště chce propojit místní 
obyvatele se zdravotně handicapovanými lidmi a vytvořit prostor pro aktivitu a odpočinek. 
Zahrada uprostřed sídliště přímo vyzývá k setkávání rodin s malými dětmi, maminek s batolaty, 
mládeže, ale i příslušníků starší generace a klientů denního stacionáře.

QR platba: 300 Kč



Pohodová zahrada  
pro seniory

Dům seniorů „POHODA“,  
o.p.s. (Orlová)

Vytvořme 
zahradu, která 
se stane místem 
relaxace, 
setkávání a 
přispěje k pohodě 
seniorů

Dům seniorů „POHODA“, o.p.s. poskytuje pobytovou sociální 
službu seniorům nad 65 let v Orlové. Jeho posláním je zajistit 
plnohodnotný a kvalitní život jejím klientům a umožnit jim, aby 
se dle svých možností začlenili do běžného života komunity ve 
městě a nepřerušovali přirozené vazby se svou rodinou.

Rádi bychom díky vaší podpoře zastínili část zahrady našeho 
Domova a vytvořili několik odpočinkových míst. Tím se stane zahrada 
přístupnější pro jeho obyvatele a může být plnohodnotně využívána 
i během léta. Vhodné zastínění ji promění v místo, kde probíhá 
spontánní setkávání našich klientů, oslavy a jiné kulturní  
a společenské akce. 

QR platba: 300 Kč



Neslýchané divadlo
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (Ostrava)

Zveme vás do světa  
dvou jazyků  
v jednom divadle

Nezisková organizace Centrum 
pro dětský sluch Tamtam se věnuje 
rodinám, v nichž mají rodiče nebo 
děti sluchové postižení. Pomáhá 
s rozvojem komunikace v českém 
znakovém i mluveném jazyce, aby 
se tyto rodiny mohly začlenit do 
běžného života.

Slyšte, slyšte neslýchané: chceme přivézt do Ostravy divadelní představení tlumočené 
do znakového jazyka a nabídnout tak společný zážitek rodinám z řad neslyšící i slyšící 
veřejnosti. Společné zážitky a vzpomínky mohou být průlomem v komunikační bariéře  
a propojit dva dvojjazyčné světy, jež jsou dávno světem jediným.

QR platba: 300 Kč



Skládáme se na křídla  
pro místní neziskovky
KŘÍDLENÍ nadační fond svou činností již od roku 2014 podporuje 
místní neziskové organizace. Věnuje pozornost jedinečným 
projektům, které nezapadají do běžných grantových schémat. 
Projekty jsou financovány z vlastních fundraisingových aktivit jako 
je TyrkysOVA sbírka s DPO a především festival dobročinnosti - 
Advent plný KŘÍDLENÍ (od roku 2006).

Každoročně tento nadační fond otevírá výzvu pro inovativní 
projekty neziskovek, se kterými spolupracuje v průběhu celé 
sezóny. Tato spolupráce se odehrává na bázi pravidelných setkání  
a účasti na veřejných akcích, které pomáhají neziskovkám 
inovovat vlastní fundraisingové nástroje a rozvinout  
nové vzájemně smysluplné příběhy. 

Společným tématem letošních vybraných projektů je různé pojetí 
“komunitního prostoru”. Jde o místo, kde lidé pečují o krajinu 
stejně jako o mezilidské vztahy. Ať už se jedná o zahradu na sídlišti 
či sad uprostřed polí, neziskové organizace probouzejí místní 
komunitní život, motivují k tvořivému setkávání lidí a plnění snů. 
Nakoukněte prostřednictvím projektů do zahrad,  
jejichž brány otevíráme.  



Skládáme se na křídla  
pro místní neziskovky



Oáza pro koně i lidi
Terapie s úsměvem, z.s. (Janovice)

Tvoříme místo, kde se 
budeme všichni cítit doma 
a naše “teď a tady” bude  
v souladu s přírodou

V Terapii s úsměvem pracujeme s dětmi 
od 3 měsíců věku do 7 let. Nejčastěji se 
věnujeme  dětem s tělesným postižením, 
mentálním postižením, kombinovanými 
vadami nebo poruchou autistického 
spektra. Pracovat s vlastním stádem v jeho 
přirozeném prostředí a přitom smysluplně 
pomáhat dětem s postižením je pro nás 
velkou radostí. 

Uprostřed pastvin pod horami se od jara do podzimu za každého počasí potkávají lidé 
a zvířata. Naší vizí je vytvořit pro komunitu dětí s různými druhy postižení a jejich rodiče 
přívětivé zázemí v přírodě. Oázu, kde by se mohli zastavit, sejít, a popovídat si, posedět u 
ohně, pečovat o sebe, koně, zahrádku a načerpat energii. Místo, kde bychom se všichni cítili 
bezpečně a kde bychom se navzájem od sebe učili.

QR platba: 300 Kč



Jak voní mateřídouška?
„Kapradí“, spolek (Opava)

Bylinná zahrada jako 
léčivé zastavení v 
krajině a prostor pro 
setkávání komunity

Luční sad nedaleko za Opavou je druhým rokem živým místem 
uprostřed přírody. Projekt bylinné zahrady v sadu nabídne 
další možnosti pro setkávání lidí a pro poznávání a pěstování 
léčivých rostlin. Pro porozumění jejich praktickému využití.  
Pro návrat k tradicím a moudrosti života.

V Kapradí věnujeme pozornost nejobyčejnějším 
a zároveň nejdůležitějším věcem v životě. 
Pečujeme o krajinu, prostor, jenž nás obklopuje, 
vzdělávání a vztahy.  S úctou, respektem a láskou. 
Snažíme se přispět k tomu, aby se udržitelnost 
stala jednou ze základních hodnot. A tak 
pořádáme různá setkání a kurzy, sázíme stromy, 
staráme se o sad, pečeme a vaříme, pořádáme 
bazary, podporujeme inovativní vzdělávání,  
učíme se od sebe navzájem...

QR platba: 300 Kč



Psím čenichem
České centrum signálních zvířat, z. s. (Kopřivnice)

Spolupráce člověka a psa pomáhá  
při prevenci rakoviny

Naše výcviková laboratoř se zázemím pro přípravu vzorků a následný výcvik psů 
je zastaralá a neodpovídá hygienickým normám. Sháníme finance na rekonstrukci. 
Podpořit nás můžete také sdílením našeho příběhu na sítích, ať se povědomí o této 
metodě dostane k co největšímu počtu lidí. Nebo nám jako dobrovolník darujte 
vzorek (moči, krve, dechu). Staňte se tak i vy součástí unikátního výzkumu, který 
může v budoucnu pomoct každému z nás! Děkujeme!

V neziskové organizaci České centrum signálních 
zvířat se zabýváme výzkumem a speciálním 
výcvikem psů pro časnou detekci nádorových 
onemocnění. Spolupracujeme se zkušenými 
kynology, veterinárním lékařem a součástí týmu 
jsou také výzkumní pracovníci. Ale hlavně je 
v našem týmu 21 psích hrdinů.

QR platba: 300 Kč



Potkejte se s letošními neziskovými organizacemi  
KŘÍDLENÍ a zažijte prolnutí různých světů!

XV. ročník festivalu dobročinnosti Advent plný KŘÍDLENÍ 

26. 11. 2020 | Multifunkční aula Gong

Advent plný KŘÍDLENÍ v adventním období zapojuje 50 neziskových organizací 
 z Moravskoslezského kraje. Celá akce je o oslavě dobročinnosti, neziskové organizace 
prodávají své výrobky a občerstvení, organizují kreativní a zážitkové dílny nebo nabízí 
předměty k dražbě. Na akci vystupují známé osobnosti i nadaní umělci  
z řad neziskovek. 

TyrkysOVA sbírka

19. - 25. 11. | dopravní prostředky MHD a ulice Ostravy

V týdnu před Adventem plným KŘÍDLENÍ se laskavost a dobročinnost šíří Ostravou 
prostřednictvím veřejné sbírky ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava.

Tyrkysová zóna KŘÍDLENÍ

Zážitkový program realizovaný KŘÍDLENÍM nadačním fondem a zapojenými 
neziskovými organizacemi prostřednictvím kreativních workshopů, soutěží či 
prodejem uměleckých výrobků. 

Jak se zapojit? 
» staňte se dobrovolníkem KŘÍDLENÍ
» pozvěte KŘÍDLENÍ na svou akci a staňte se firemními partnery
» přispějte finančně či materiálně na realizaci projektů

a lítejte v tom s námi! 

Lucie Houthoofdtová       lucie@kridleni.cz      736 614 438 
  kridleni.cz        nadacnifondkridleni       nadacni_fond_kridleni_

Kontakt: 



Lítejte v tom s námi! 
Podpořte KŘÍDLENÍ a projekty místních neziskovek  bankovním převodem na transparentní  
účet u FIO banky: 2400680446/2010, s variabilním symbolem konkrétního projektu.

Další možnosti podpory:
Aplikace DPO: zakoupení Tyrkysové jízdenky (50 Kč)  |  Darujme.cz v profilu organizace KŘÍDLENÍ nadační fond

QR kód (je třeba načíst přes internetové bankovnictví, 300Kč)  |  Veřejná sbírka (TyrkysOVA sbírka, Advent plný KŘÍDLENÍ, …)

Origami Název organizace Název projektu Variabilní symbol Cílová částka

GALAXIE CENTRUM 
POMOCI z.ú.

Brána galaxie  
otevřená 2001 10 000 Kč

Dům seniorů  
"POHODA", o.p.s.

Pohodová zahrada 
pro seniory 2002 50 000 Kč

Centrum pro dětský 
sluch Tamtam, o.p.s.

Neslýchané  
divadlo 2003 20 000 Kč

Terapie  
s úsměvem, z.s.

Oáza pro koně  
i lidi 2004 50 000 Kč

"Kapradí", spolek Jak voní  
mateřídouška? 2005 40 000 Kč

České centrum  
signálních zvířat, z. s. Psím čenichem 2006 20 000 Kč

Nadační fond  
KŘÍDLENÍ

Skládáme se na 
KŘÍDLA pro místní 

neziskovky
2000

Potkejte se s letošními neziskovými organizacemi  
KŘÍDLENÍ a zažijte prolnutí různých světů!

Lucie Houthoofdtová       lucie@kridleni.cz      736 614 438 
  kridleni.cz        nadacnifondkridleni       nadacni_fond_kridleni_


