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Základní údaje o nadačním fondu
Název:

KŘÍDLENÍ nadační fond

Sídlo:

Sadová 1728/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ:

03488462

Právní forma:

Nadační fond

Spisová značka:

N 1170 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Datum vzniku:

21. 10. 2014

Nadační kapitál:

5.000,- Kč

Účel nadačního fondu
→→ Účelem nadačního fondu je podpora neziskového sektoru, zejména:
→→ Vytváření platformy pro systémové hledání zdrojů (dále jen fundraising), zejména
pro organizace s tělesně i duševně postiženými klienty, pro lidi s nejrůznějším
handicapem, seniory, sociálně ohrožené občany, děti, mládež a studenty, také pro
organizace věnující se ochraně a péči o zvířata, ochraně přírody a ochraně životního
prostředí
→→ Podpora projektů a činností těchto organizací
→→ Pořádání akcí na podporu těchto neziskových subjektů a pro charitativní účely
→→ Vytváření konkrétních příležitostí pro uplatňování společenské odpovědnosti firem
a jednotlivců
→→ Podpora vzdělávání, vzdělávání v oblasti fudraisingu a pro charitativní účely
→→ Vydávání tiskovin pro fundraising a charitativní účely
→→ Hledání nových mechanismů podpory neziskového sektoru a vytváření
dlouhodobých foram spolupráce firem i jednotlivců s neziskovým sektorem
→→ Motivování a zvyšování angažovanosti firem i jednotlivců pro rozvoj občanské
společnosti
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Orgány nadačního fondu
Správní rada
Předseda správní rady: Ing. Lucie Houthoofdtová
Člen správní rady: Ing. Zuzana Grimmová
Člen správní rady: Ing. Jiří Bílý
Revizor
Ing. Věra Moravcová
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Způsob jednání jménem
nadačního fondu
Jménem nadačního fondu jedná buď předseda správní rady samostatně nebo dva členové
správní rady společně.
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Veřejná sbírka
V roce 2017 se uskutečnily dvě veřejné sbírky. První byla povolena Krajském úřadem
Moravskoslezského kraje dne 2. 9. 2016 č. j. MSK 109708/2016. Sbírka byla zahájena dne
23. 9. 2016 zapečetěním pokladniček na Magistrátu města Ostravy. Celkem bylo zapečetěno
6 pokladniček. Pokladničky byly na Magistrátu města Ostravy kontrolovány, odpečetěny
a, celkový výtěžek činil 68.024,- Kč. Peníze byly vždy v nejbližší možný den vloženy
na transparentní účet KŘÍDLENÍ nadačního fondu u FIO banky číslo 2200723739/2010.
V této sbírce se v první polovině roku 2017 podařilo vybrat 6.842,- Kč.
Druhá veřejná sbírka v roce 2017 byla povolena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
dne 7.12. 2017. Sbírka byla zahájena dne 7.12. na akci Advent plný KŘÍDLENÍ 2017 konané
již tradičně v Gongu DOV. Díky dobrovolnému vstupnému a příspěvkům návštěvníků se díky
XII. ročníku tohoto projektu podařilo získat 24.292 Kč. Finance byly vloženy na účet 20. 12. 2017
a použity na podporu níže uvedených projektů.
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Celkový přehled sbírky 2016/2017
Pokladničky
Pečetění

Počítání

Počítání

Vklad do banky

Počet ks

Počet ks

Kč

Kč

6

6 842,00 Kč

6 842,00 Kč

6

24 292,00 Kč

24 292,00 Kč

31 134,00 Kč

31 134,00 Kč

3. 4. 2017
7. 12. 2017
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20. 12. 2017
Celkem
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Peníze

Dary poskytnuté nadaci
V roce 2017 byl na bankovní účet uložen výnos z obou veřejných sbírek ve výši 31.134,Kč. V tomto roce byly nadačnímu fondu poskytnuty finanční dary v hodnotě 103 840 Kč.
Hospodaření je patrné z příloh této zprávy:
– Výkaz zisku a ztrát 2017
– Rozvaha 2017
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Aktivity fondu v roce 2017
1. 2. 2017

zasedání správní rady / schválení příspěvku pro Centrum pro rodinu a sociální
péči, středisko Brána / částka 25 000 Kč

březen/duben

aukce obrazů ve spolupráci s partnery Colours of Ostrava 2016 / agenturou
Čechymen / v provozovnách Ollies/ na podporu spolku ADAM – autistické děti
na my a projekt „Od Adama k Evě“ / částka za vydražená díla 12 500 Kč

23. 5. 2017

zasedání správní rady / schválení příspěvku pro sdružení BES na projekt
„Zážitkový týden pro autistky“ / částka 40 000 Kč

18. 6. 2017

přednáška Prof. Stanislava Grofa „ Psychospirituální krize“ s Transpersonálním
centrem Holos / kampaň k filmu „Z temnoty duše světlo“

srpen

konečně máme běžky pro Oříšek z.s se sdružení přátel dětí s mentálním
postižením / ve spolupráci s katedrou tělovýchovy VŠB – TU Ostrava

září/říjen

návštěva Prof. Grofa v Praze v rámci Mezinárodní transpersonální konference
a přednášky 28.9. „Psyché a Éros“, 4.10. „Psyché a Kosmos“ / aukce obrazů a
výstava Holotropic Art / v 1. kole částka 61 400 Kč celkem výnos 147 900 Kč

27. 11.

dárcovská kampaň QR kódy KŘÍDLENÍ / k dražbě a projektu Advent plný
KŘÍDLENÍ 2017 / Giving Tuesday 2017 / ve spolupráci s Asociace společenské
odpovědnosti.

5. 12. 2017

Česká rozhlas Ostrava / Návštěva pořadu Koktejl, mediální partnerství Český
rozhlas Ostrava v rámci akce APK 2017 /

7. 12.

Dopolední workshop s ADAM – autistické děti a my na téma “Jak porozumět
autismu, myšlení a chování lidí s poruchou autistického spektra, ale nejen…”,
podpořen grantem Moravskoslezského kraje 80 000 Kč a vstupné 10 000 Kč/
odpoledne XII. ročník projektu Advent plný KŘÍDLENÍ 2017, sečteno vynesl
celkem místním neziskovým organizacím 249 968 Kč
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DOBRÉ ZPRÁVY A VYHODNOCENÍ
Advent plný KŘÍDLENÍ 2017
Skládáme se na křídla pro místní neziskovky!
www.adventplnykridleni.cz / https://www.facebook.com/adventplnykridleni
XII. ročník projektu Advent plný KŘÍDLENÍ / čtvrtek 7.12. 2016 od 9:00 do 23:00 hod / GONG,
Ostrava – Dolní Vítkovice / prezentace neziskových organizací a festival dobročinnosti
Dvanáctý ročník festivalu dobročinnosti pošesté zaplnil Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Setkání
příznivců i slavnostního večera, určeného na podporu a propagaci místních neziskových
organizací, se zúčastnilo více než 2000 návštěvníků. Do projektu se aktivně zapojilo celkem
48 místních neziskových organizací s cílovou skupinou přes 87 000 klientů. Letošní novinka
- dopolední workshop, který byl organizován ve spolupráci s ADAM - autistické děti a my z.s.,
navštívilo 200 přihlášených účastníků.
Seznam neziskových organizací účastnících se projektu 2017:
http://www.adventplnykridleni.cz/neziskovky/
Akce oslovila lidi a svolala organizace, které podporují místní neziskovky. Na tomto výjimečném
komunitním festivalu oslavili společně pravý smysl Adventu. Organizace se prezentovaly
prodejními stánky s výrobky a občerstvením, vystoupením členů a klientů, dražbou předmětů,
vlastními projekty v kreativní zóně a nově také odbornými semináři.
Spolupráce mezi neziskovými organizacemi, jejich příznivci, firmami a návštěvníky přinesla již
během příprav řadu jedinečných momentů, vzájemné porozumění a řadu dobrého.
Novinkou, která okamžitě vzbudila velký zájem, byly dopolední zážitkové workshopy na téma
“Jak porozumět autismu, myšlení a chování lidí s poruchou autistického spektra, ale nejen…”,
které vznikly ve spolupráci se spolkem ADAM - autistické děti. Vystoupili na nich přední odborníci
našeho kraje z neziskového sektoru: Mgr. Přemysl Mikoláš - psycholog a psychoterapeut, Mgr.
Karin Kopřivová a Mgr. Lenka Gwoźdźová - speciální pedagožky a MUDr. Milan Hrabánek
– psychiatr a psychoterapeut s celostním přístupem. Závěr dopoledne patřil autentickým
příběhům ze světa dětí i dospělých s poruchou autistického spektra. Tato aktivita představila
neziskové organizace jako nositele jedinečných zkušeností, odborných zkušeností, ale také jejich
nezastupitelnou roli v rámci celé komunity i společnosti.
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Hravost, radost, porozumění...to vše zaznělo díky spolupráce s týmem hudebníků v čele s hercem
Petrem Vaňkem a jejich projektem Zkoleduj se. Po charitativních koncertech v dalších městech
spojili v Ostravě své vystoupení s XII. ročníkem místního festivalu a zazpívaly koledy se sborem,
tvořeným z pěti místních organizací různého zaměření. Představení bylo v rámci projektu
s handicapovanými klienty od září secvičováno na společných zkouškách, ale také individuálně.
Jejich závěrečné vystoupení mělo obrovskou energii, bylo nádherným zakončením programu
a odměnou. Na pódiu se dále vystřídali klienti dalších 9 místních neziskových organizací, jejich
originální a srdečná vystoupení pokaždé překvapí a potěší. Jako host nás svým hlasem přišla
podpořit známá ostravská zpěvačka Elis Mrázová. Vše na pódiu hladce a důstojně probíhalo pod
křídly moderátora Radka Erbena. Ostatně ten byl ve spojení již od časných hodin ve vysílání České
televize Dobré ráno, kde projekt byl představen stejně jako hosté.
K myšlence projektu se přidala řada významných partnerů. Finančně grantem jí kromě Nadačního
fondu RESIDOMO podpořili Moravskoslezský kraj (z programu podpory aktivit v oblasti kultury
v Moravskoslezském kraji na rok 2017), Nadace ŽIVOT UMĚLCE a Hyundai Motor Manufacturing
Czech (z programu „Společně 2017“). V rámci podpory Adventu plného KŘÍDLENÍ navázali také
Dolní oblast Vítkovic, Vítkovice Machinery Group a Cylinders Holding, kteří dne 7. 12. 2017
uskutečnili tzv.Family days pro své zaměstnance a jejich rodiny. Kromě volného dne pak společně
s námi v 17:30 rozsvítili za zpěvu koled na náměstí před Gongem Vánoční stromek a zahájili
Advent v celém areálu Dolních Vítkovic.
Benefity:
-

ve stáncích prodejem výrobků 140 766 Kč
ve stáncích prodejem občerstvení 30 160 Kč
dražba výrobků 54 750 Kč
dobrovolné vstupné na akci a příspěvky z vystoupení Zkoleduj se 24 292 Kč /
veřejná sbírka KŘÍDLENÍ nadačního fondu viz výše

celkem: 249 968 Kč
Fotografie a videozáznam naleznete na našem webu: http://www.adventplnykridleni.cz/
nebo také na FB stránkách: https://www.facebook.com/adventplnykridleni
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PODĚKOVÁNÍ
“ Projekt propojuje světy, svolává ty, kteří nejen pomáhají, ale umí šířit radost a dobro mezi
lidmi. Jde o silnou motivaci pro uživatele služeb zapojených neziskovek, vzájemné propojení
do sítě křídlících organizací s podobným zaměřením a propojení s dalšími obyvateli. Projekt mění
prostřednictvím kultury, kreativity a dobročinnosti atmosféru v kraji. Probouzí dárcovství, motivuje
dobrovolníky a přináší smysluplnou zábavu. Děkujeme Nadačnímu fondu KŘÍDLENÍ za výraznou
podporu projektu, křídlících myšlenek a úsilí týmu organizátorů!“
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Přehled poskytnutých příspěvků
Nadační fond v roce 2017 podpořil z darů veřejných sbírek projekty neziskových společností
dle rozhodnutí vůle dárců nebo schválením následujících zasedání správní rady v roce 2017
tři projekty.
Zasedání správní rady konané 1. 2. 2017 schválilo projekt Centra pro rodinu a sociální péči z.s.
(IČ 48804517) a příspěvek 25 000 Kč na projekt “Žít svůj život”. Finance byly zaslány dne 8. 3. 2017.

ŽÍT SVŮJ ŽIVOT
Integrační klub BRÁNA je prostor pro podporu, setkávání a rozvoj mladých lidí se zdravotním
postižením. Ročně pořádají pro cílovou skupinu okolo 30 mladých lidí s postižením cca
150 sociálně aktivizačních aktivit – individuální i skupinová setkání (čajovnu, dospěláky, textilní
a dramatickou dílnu), vzdělávací semináře, doprovody na společenské, kulturní a sportovní akce,
výlety a pobyty. Díky vzniklé důvěře se zabývají i osobnějšími tématy jako jsou vztahy, práce,
bydlení, samostatný život, budoucnost. Cílem projektu je pomoci mladým lidem se zdravotním
postižením na jejich cestě k osamostatnění. Pomáhá proplout bránou do dospělosti. Na provoz
pro zajištění aktivit jsou náklady 200 Kč/30 min sociální práce s uživatelem. Finance byly
využity na poskytování sociálně aktivizační služby vedoucí k integraci sebe sama i integraci
do společnosti, konkrétně na nákup PHM, potravin na výlety a pobytové akce. Dále na provoz šicí
dílny, nákup materiálu a šicího stroje.
ZÁŽITKOVÝ TÝDEN PRO AUTISTY
Rozhodnutím jednání správní rady, které se konalo 23. 5. 2017 byl schválen příspěvek 40 000 Kč
pro organizaci Sdružení – BES, z.s. (IČ 70312800), na projekt „Zážitkový týden pro autisty“. Finance
byly zaslány dne 27. 6. 2017. Tento projekt jsme podpořili již v roce 2015 částkou 25 000 Kč
a na spolupráci navazujeme. III. ročník příměstského tábora pro děti s autismem podporuje
nejen prázdninové dobrodružství dětí za doprovodu asistentů, ale umožňuje odpočinek rodičům.
Bez asistence a systému “one to one” to nejde Díky táboru poznávají děti dosud neprozkoumané
a nové, asistenti, studenti sociálních oborů získávají potřebné zkušenosti pro svou budoucí profesi.
www.kridleni.cz
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Rodičům tábor umožňuje strávit na chvíli čas bez dětí, oddechnout si a nasbírat síly pro další
náročnou výchovu. Finance byly využity na odměny 18 – ti asistentů na celý tábor. Tímto se snížily
finance hrazené rodiči na stejnou úroveň jako platí rodiče zdravých děti.
OD ADAMA K EVĚ
Rozhodnutím jednání správní rady, které se konalo 23. 5. 2017 byl schválen příspěvek
12.500,- pro organizaci ADAM – autistické děti a my, z. s. (IČ 22867368), na projekt „Od
Adama k Evě“. Finance byly zaslány 29. 6. 2018. Organizaci ADAM – autistické děti a my jsme
podpořili již několikrát. Tentokrát byly peníze využity na konzultace rodičů dětí s autismem s
specializovaným psychoterapeutem. V rámci spolku funguje také skupina otců, pro které je situace
v rodině specificky obtížná. Konzultace svých osobních, rodinných problémů v tomto projektu cílil
na podporu mužů ženám - matkám a vytvoření pevných základů rodin.

12

Přílohy výroční zprávy
Výkaz zisku a ztrát 2017
Rozvaha 2017
Zpráva revizora
Prezenční listina
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