„ Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo odkud by
mohly vzlétnout.“
E. Hemingway

Vážení,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou
partnerství. Jedná se o prestižní beneﬁční
akci Advent plný andělů 2009.
Předem děkujeme za čas při čtení
i posouzení účasti a podpory.

Organizátoři navazují na tradici
vzniklou v Galerii BELSTYL.
Letošní čtvrtý ročník dostává nový
rozměr. Společensko - kulturní večer
se bude konat ve spolupráci s Galerií
výtvarného umění v Ostravě, za účasti
mediální podpory Českého rozhlasu
Ostrava a dalších významných partnerů. Akce se koná pod patronátem
náměstka primátora Ostravy Lukáše
Ženatého.
Hlavním organizátorem je občanské
sdružení Eko - info centrum Ostrava.
Kulturně - společenský večer se koná
v pondělí 30. listopadu 2009 v 17 hodin
v Domě umění, Jurečkova 9 v centru
Ostravy.
Akci doprovází výstava fotograﬁí Dity
Pepe a Petra Hrubeše, která vznikla
díky projektu uměleckého kalendáře
Celé Česko čte dětem 2010.

Večerem, jehož součástí bude také
dražba, bude již tradičně provázet
moderátor Aleš Juchelka. Neziskové
organizace přijde v roli patronů
podpořit řada známých osobností
s rodinami. Účast přislíbila paní Eva
Dřízgová-Jirušová s rodinou.
Na závěr nebude chybět překvapení.
Během společenského večera se
vystoupením a výrobky svých klientů
představí deset neziskových organizací
především ze sociální sféry.
Za anděly jsou považováni všichni, kteří
jakkoliv podpoří jejich každodenní úsilí
a činnost.
Možnosti zapojení, o které partnery
pro konkrétní neziskové organizace
žádáme, jsou:
ﬁnanční dar / účast v dražbě předmětů
a v tiché aukci / dary hmotné i nehmotné / odběr výrobků a služeb.

Organizátor:

Materiály o všech neziskových organizacích včetně možnosti, jak je podpořit, naleznete v příloženém souboru.
Během večera budou připraveny osoby
pověřené za organizace jednat
a poskytnout darovací smlouvy.
Nabídku darů lze konzultovat s koordinátorkou neziskových organizací:
Ing. Zuzana Krautová,
tel.: 739 185 004,
mail: zuzka@eico.cz
Partneři, kteří se do akce zapojí do 9.11.
budou zveřejněni na všech plakátech/
do 27.11. budou anoncováni (a loga
promítána) během společenského
večera.
Advent plný andělů 2009 nabízí prostor,
proto ani v letošním roce nezklamejme
ty, kteří si naši pomoc, podporu a obdiv
opravdu zaslouží!

Děkujeme a těšíme se na spolupráci
Ing. Zuzana Krautová
PhDr. Alena Miková
Ing. Kamila Teslíková
Ing. Lucie Houthoofdtová

Partneři:
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