Fenomén zbPardubického kraje

SPOJUJEME CESTY NEZISKOVEK A FIREM



O Burze filantropie jsem se dozvěděla
200 km na východ z centra Pardubického kraje, od pana Petra Anderleho,
a to úplnou náhodou. Pan Anderle mi
tenkrát barvitě vyprávěl o bruntálské Burze filantropie, kterou realizovalo sdružení Vlastenecký poutník
ve spolupráci s firmou Osram pouze ve dvou letech
2004 a 2005. Ta myšlenka mě okamžitě nadchla
a bylo mým osobním cílem o tomto skvělém nápadu přesvědčit kolegy a pak hlavně také zástupce Pardubického kraje. Naštěstí hlavní aktéři na myšlenku
burzy dobře slyšeli. V roce 2011 jsme se pustili do
prvních pilotáží a Burz filantropie „nanečisto“, aby
si jak zástupci podnikatelské sféry, tak neziskových
organizací a veřejné správy vyzkoušeli své role. Čekalo nás postupné vytváření pravidel a mantinelů
burzy. Jsem ráda, že v roce 2017 má Burza filantropie svoje samostatné webové stránky, 192 podpořených projektů a celkem 23 úspěšných opakování. Je
mi ctí, že jsem se všech burz mohla osobně účastnit
a z toho malého burzovního „mláďátka“ se nám podařilo „vypiplat“ profesionální platformu. S napětím
očekávám, jak se „mláďátka“ Burzy filantropie uchytí v Kraji Vysočina, v okresech Benešov,
Mělník a jihu Čech v Českých Budějovicích.



JANA MACHOVÁ
ředitelka Koalice
nevládek Pardubicka

PAVEL ŠOTOLA
radní Pardubického kraje zodpovědný
za sociální péči a neziskový sektor



Když jsme Burzu filantropie připravovali, chtěli
jsme především vytvořit
prostředí pro získávání finanční i nefinanční podpory pro realizaci prospěšných projektů
neziskových organizací, a to na základě
společenské odpovědnosti. To, že nemusí
jít jen o peníze, jsme se přesvědčili již od
prvních Burz. Ukázalo se, že jsme získali
mnohem více. Při společném setkání zástupců firem, neziskovek a veřejné správy
dochází k jedinečné komunikaci, která
vytváří vztahy a následně dlouhodobou
spolupráci. A to je velká přidaná hodnota
Burzy filantropie, neboť přispívá k budování důvěry a otevřenosti mezi sektory
a podporou prospěšných projektů přispívá k rozvoji občanské společnosti v celém
Pardubickém kraji. Jedinečnost a celospolečenský přínos Burzy potvrdili i v zahraničí, kde v rámci Sozial Marie 2016 ve
Vídni byla Burza filantropie
oceněna jako 3. nejlepší sociální inovace z 280 přihlášených projektů.
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V ČÍSLECH
CELKOVÁ HODNOTA
DARŮ

6 442 500 Kč

O podpoře projektů neziskových organizací se nemusí rozhodovat
jen za zavřenými dveřmi. Jde to i jinak - otevřeně, před publikem
a „porotou“, která má pro Vás připravenou odměnu. Projekt musíte mít „jen“ dobře připravený a při prezentaci všem vysvětlit jeho
užitek a potřebnost.

2012

2013

2014

2015

Od roku 2012 je tento postup realitou v Pardubickém kraji. Moudří vědí, že jde o Burzu filantropie – platformu pro setkávání neziskovek, podnikatelů a státní správy. A vznikají zde velké věci. Donátoři zde mohou projekt neziskové organizace podpořit finančními
a materiálními dary nebo jinou vhodnou formou pomoci.
Sama Burza filantropie si drží svou otevřenost vůči všem. Neziskovkám, co mají zajímavý projekt, kterým zlepší život ve svém
okolí nebo pomohou potřebným. Osvíceným filantropům, co
chtějí podpořit dobrou věc, ale doposud si nemohli správně vybrat. A veřejnosti, která může projekty podpořit v internetovém
hlasování nebo jejich potřebnost osobně připomenout donátorům
během burzy.
Burzy se konají vždy v konkrétních okresech, donátoři proto mohou podpořit neziskové organizace a jejich projekty v regionu, ke
kterému mají bližší vztah.
V roce 2016 se Burza filantropie rozšířila i mimo Pardubický kraj,
kdy se úspěšně konala ve středočeském Benešově. Od roku 2017
se koná také v dalším okrese Středočeského kraje – v Mělníku –
a nově také v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina.
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1 631 000 Kč
1 169 000 Kč

Pořadatelé
Burzy filantropie

1 392 000 Kč
1 350 500 Kč
900 000 Kč
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počet přihlášených projektů

333

počet zapojených donátorů

75

počet Burz filantropie

23

PRŮBĚH

BURZY

PRŮBĚŽNÉ
HODNOCENÍ

FILANTROPIE

PROJEKTŮ
ZÁVĚREČNÁ
PORADA
DONÁTORŮ

PŘEDSTAVENÍ
DONÁTORŮ

PŘEDÁNÍ
PREZENTACE
PROJEKTŮ

ŠEKŮ

ÚSPĚŠNÝCH
PŘÍKLADY
PROJEKTŮ

DĚDEČKOVA DÍLNA
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okres Ústí nad Orlicí

okres Chrudim

NOVÝ DOMOV PRO VEVERKY
NA PASÍČKÁCH

CEMA Žamberk

Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

Dědečkova dílna je místem, kde se kluci učí kouzlům řemesla. Své zkušenosti jim
předávají ti nejpovolanější – šikovní dědečkové, kteří si hravě poradí s každým
problémem v domácnosti i na zahradě. Kluci se naučili zatloukat hřebíky, používat
vrtačku, plést pomlázku, společně také vyrobili mnoho věcí ze dřeva. No uznejte,
ryze praktické věci, které se hodí do života každému. A pak, že dnešní mládež nic
nesvede – stačí jim jen trochu pomoci a vést k dobré věci!

Ano, čtete správně, Burza filantropie pomáhá i veverkám. V Pasíčkách pro ně postavili novou voliéru, v níž mohou žít, poté co je stanice jako mláďata zachránila.
Ztratily totiž svou přirozenou plachost, proto se nemohou vrátit do volné přírody.
Veverky se rychle staly jedním z nejoblíbenějších zvířat dětských návštěvníků. Děti
tak nyní mohou pozorovat skotačení veverek pěkně zblízka a učit se, že i o zvířátka
musíme správně pečovat.
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JÁ CHCI TAKÉ LYŽOVAT

PRALINKÁRNA

Středisko rané péče v Pardubicích

Oblastní charita Moravská Třebová

„Děti s handicapem nemohou na svah, lyžování pro ně není“, napadlo by možná
spoustu návštěvníků našich hor. Středisko rané péče v Pardubicích všem ukázalo,
že je to omyl. Monoski, biski, nadšení profesionálních lyžařských instruktorů, rodičů a obrovská chuť dětí svištět bílým prašanem. Vše do sebe skvěle zapadlo. A co
je hlavní, na svahu se sešla celá rodina. Nyní už všichni vědí, že na hory mohou
jezdit společně.

Milovníci sladkého zbystřete! Už jste ochutnali pralinky z moravskotřebovské
charity? My ano a jsou vynikající. V čokoládové dílně neboli pralinkárně je
pro vás vyrábějí přímo klienti charity. Tak neváhejte a zajeďte si do Moravské
Třebové nakoupit.

MÍSTNÍ BURZA
FILANTROPIE

LESNÍ KLUB „STROM ŽIVOTA“
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RELAX PARK

Letohradské soukromé gymnázium

Občanské sdružení Apolenka – hiporehabilitace

Vzpomínáte, jak jste jako malí chodili do lesa? Kouzelné místo, že. Spousta
her, příroda, zkrátka vlastní svět fantazie. A teď si představte, že zde strávíte
skoro celý den. A přesně takovou parádu si připravili pro děti v Letohradě.
Děti v klubu hrají hry, divadlo, zpívají, tančí, vyrábějí svá díla z přírodních
materiálů a také odpočívají. A to vše v uklidňujícím prostředí lesa.

Příměstská farma sdružení Apolenka – hiporehabilitace je oblíbeným výletním
místem mnoha Pardubáků. Rodiče s dětmi sem chodí za zvířátky, projížďkami na
koních a od roku 2012 se také vydovádět do Relax parku. Prolézačky, houpačky,
ale i místa na odpočinek, kulisa lesa a vše co k pravému statku patří. Ideální místo
pro příjemně strávený víkend.
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ZNAKUJEME S MEDVĚDY
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SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA
NA PARDUBICKU

Centrum pro dětský sluch Tamtam

Skutečně zdravá škola

Každé dítě se snáze ztotožní s hračkou, která je mu milým kamarádem i průvodcem
životem a světem fantazie. Neslyšícím dětem pomáhají v porozumění okolnímu světu
znakující medvědi. „Dcerka si medvěda Čumáčka oblíbila natolik, že s ním všude chodí
a ukazuje, jak znakuje. Bere ho s sebou i k paní doktorce, která si musí medvěda také
vyzkoušet. Bez toho bychom snad ani neodešli.“ Zábavná didaktická pomůcka rozvíjí
schopnosti dětí i rodičů, ať již v oblasti sluchového a zrakového vnímání, komunikace, porozumění, znakového jazyka, mluvené řeči nebo rozumových a motorických dovedností.

Jaké máte vzpomínky na školní jídelnu? Skutečně zdravá škole chce, aby dnešní
děti měly jen ty dobré! Její myšlenka v sobě snoubí zdravé vaření, důraz na
používání lokálních potravin a také osvětu pro děti, díky které porozumí, jak žijí
zvířata a pěstují se plodiny. Úžasný nápad. Kolik skutečně zdravých škol budeme
mít v Pardubickém kraji v dalších letech? Věřme, že i díky Burze filantropie co
nejvíce!
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2015
okres Svitavy

OBNOVA KAPLE
VE VYSOKÉM LESE

ŽIVÁ TOVÁRNA, ŽIVÉ MĚSTO
Muzeum starých strojů a technologií

Spolek archaických nadšenců

Zdravá společnost pečuje o svoje památky, i ty na první pohled menší. Často tvoří
příběh místa a dokumentují jeho paměť. A přesně tohoto úkolu se zhostili „archaičtí
nadšenci“. Ve Vysokém lese obnovili několik památných kaplí, které jsou nyní poutním místem. Každé kout země má svou pamětihodnost a díky ní může vzkvétat.

HANDY CYKLO MARATON

2016

okres Ústí nad Orlicí

Tak tohle je něco pro všechny nadšence „starých dobrých časů“. V Žamberku
totiž mají speciální muzeum, kde jsou k vidění staré lokomotivy, parní stroje
nebo lokomobily. V muzeu o stroje řádně pečují, přesto z nich můžete stále
cítit „prach“ dob minulých. Nechte se v Žamberku unést krásou exponátů
a vydejte se na cestu časem!
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okres Chrudim

okres Benešov

HOUPACÍ SÍŤ NESTAČÍ

TJ Léčebna Košumberk

RUAH

Tým! Přesně tohle slovo vystihuje účast sportovců z TJ Léčebna Košumberk a jejich přátel na 111 hodinovém závodě Handy Cyklo Maraton. Jako jedni z mála
totiž zařadili do své ekipy hned 3 handicapované sportovce. Extrémní závod tak
„Tým“ absolvoval na kolech, handbikách i tricyklech. V cíli se sice neobjevili na
prvních příčkách, dokázali si ale, že společně mohou zdolávat všechny překážky.

Kvalitní služby potřebují kvalitní zázemí. I tak by se dala popsat krásná spolupráce
mezi organizací RUAH pečující v domácím prostředí o staré, nemocné a umírající, a Hospodářskou komorou v Benešově. A jak to začalo? Původně jen prosbou
o pomoc se sítěmi v nových prostorách. Nakonec místní podnikatelé pomohli
vybavit zázemí i potřebným nábytkem.

OHLASY

DONÁTORŮ

DENISA LAJKSNER Nedcon Bohemia, s. r. o.
firma cítí společenskou odpovědnost a dala si ji za svůj dlouhodobý
 Naše
cíl. Proto když nám zástupci KONEPu představili projekt Burzy
filantropie, neváhali jsme!

OTAKAR KLEPÁRNÍK MEDESA
unikátně individuálně postavené možnosti podpory
 Vznikají
a spolupráce, většinou přetrvávající na další burzy a na další období.
Podporu potřebných považuji za jasnou a důležitou součást činnosti ekonomicky aktivních lidí a společností,
tak to dělám celý život. Burzu filantropie podporuji od jejího vzniku. Je to podle mého názoru unikátní
formát, který svede dohromady podnikatele, zástupce korporací i zástupce samosprávy na straně jedné s reprezentanty neziskového sektoru na straně druhé. Při prezentaci projektů žadatelů dochází ke vzájemné interakci
obohacující obě strany: Potenciální donátoři poznávají lépe a hlouběji neziskovky a jejich činnosti a motivace,
ty potom zase poznávají, jak přemýšlí a co potřebují zástupci firem. A z toho vznikají unikátně individuálně
postavené možnosti podpory a spolupráce, většinou přetrvávající na další burzy a na další období. Z toho
pohledu neznám lepší aktivitu, budu se dále účastnit a pokoušet se přesvědčit i více kolegů.

Burzy filantropie se zúčastníme v roce 2017 podruhé. Minulý rok pro nás byl testem, kde jsme poznali, jak celá
platforma funguje. Uvědomili jsme si, že když si ve firmě vybereme projekty, které nás zaujaly, neznamená to,
že je nakonec skutečně podpoříme. Rozhodující totiž je, jak kvalitně neziskové organizace připraví svou prezentaci a představí sebe i projekt, na který potřebují peníze. Právě toto také ovlivňuje rozhodování donátorů.
Líbí se nám, že je Burza „živý organizmus“, který dokáže mnohé odkrýt a vynést na světlo.
Burza filantropie je pro nás zároveň zárukou, že přihlášené organizace skutečně fungují a mají za sebou nějakou historii. V neposlední řadě je skvělé, že Burzou to celé nekončí! S některými podpořenými organizacemi
naše spolupráce nadále pokračuje :-).

MILOŠ HURYTA Iveco Czech Republic
Burze filantropie se stává tato oblast transparentní a je vždy
 Díky
radost v následujícím období vidět prezentace úspěšně realizovaných
projektů z minulých let.

PETR ZADÁK Elektrárny Opatovice
jak se neziskovky velmi dobře učí laikům srozumitelnou cestou
 Vidím,
vysvětlit, v čem je jejich činnost prospěšná.
Na Burze filantropie oceňuji zejména neanonymní a bezprostřední možnost sdělit jednotlivým veřejně prospěšným organizacím názor na jejich projekty a poměrně v širokém detailu o nich hovořit. Za těch několik let,
během nichž naše společnost burzu podporuje, a osobně se jí účastním, vidím, jak se neziskovky velmi dobře
učí laikům srozumitelnou cestou vysvětlit, v čem je jejich činnost prospěšná.

Burza filantropie se stala v posledních letech nedílnou součástí života neziskových organizací Pardubického kraje.
Pod patronací Koalice nevládek Pardubicka a Pardubického kraje je velkým přínosem pro tyto samotné organizace, neboť jim dává příležitost své projekty prezentovat celé podnikatelské veřejnosti v kraji a tím mít možnost
získat finanční prostředky na jejich realizaci. Ale současně je i velkou výzvou pro podnikatelské subjekty, živnostníky, kteří mohou předem nastudovat jednotlivé projekty a jejich přínosy, zvážit jejich význam pro města, regiony
a následně rozhodnout o výši svého příspěvku. Ten je cílený a je součástí jejich politiky v oblasti společenské odpovědnosti firem. Také vzhledem ke skutečnosti sdružení finančních prostředků mají projekty větší předpoklad být
úspěšně realizovány a poté využívány. Díky Burze filantropie se stává tato oblast transparentní a je vždy radost
v následujícím období vidět prezentace úspěšně realizovaných projektů z minulých let.

ROMAN PEŠEK VS Chrudim
MILOSLAV HLAVSA KONZUM, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí
si na ní ceníme toho, že forma, kterou je prováděna, nám
 Nejvíce
umožňuje lépe osobně poznat lidi z jednotlivých neziskových organizací.
Burzy filantropie se zúčastňujeme již pravidelně. Stala se důležitou a velice příjemnou součástí našeho života.
Nejvíce si na ní ceníme toho, že forma, kterou je prováděna, nám umožňuje lépe osobně poznat lidi z jednotlivých neziskových organizací. Zvyšuje se tak transparentnost využití poskytnutých finančních prostředků, což je
velmi důležité. Navíc nám dává příležitost zapojit do firemního dárcovství několik desítek našich dodavatelů
z regionu Orlickoústecka. Posiluje tak náš pocit sounáležitosti nejen v oblasti neziskového sektoru, ale v celé
šíři naší spolupráce. Vždy se na ni moc těším.

si pohodlně vybrat zajímavé projekty k podpoře a to jak
 Můžeme
z velkých měst, tak i z menších obcí. Chceme pomáhat na více místech
a díky burze máme přehled o potřebách neziskových organizací
z celého kraje.
Na Burze filantropie se nám líbí její široký regionální záběr, kdy se burzy účastní projekty z celého Pardubického kraje, v němž působíme. Můžeme si pohodlně vybrat zajímavé projekty k podpoře a to jak z velkých měst,
tak i z menších obcí. Chceme pomáhat na více místech a díky burze máme přehled o potřebách neziskových
organizací z celého kraje. Zároveň se mi velice líbí, že burza funguje jako filtr kvality. Díky hlasování veřejnosti a donátorů se na ni vždy představí perfektně zpracované a potřebné projekty a tím nám velice ulehčuje
naše rozhodování o podpoře. Víme tak, že naše prostředky budou dobře využity.

DONÁTOŘI

BURZY
FILANTROPIE

EPR Praha

SVOJAN S.R.O.

OCENĚNÍ

THE WAY

SozialMarie

BURZA FILANTROPIE BYLA VYHLÁŠENA
3. NEJLEPŠÍ SOCIÁLNÍ INOVACÍ
z 280 přihlášených projektů

Zisk aktivní záštity nad
projektem od českého
patrona Pavla Kysilky

Philanthropists’
Stock Works
The support of NGO’s projects does not have to be a private
matter. There are different ways to do it – openly, with an audience and “juries” who even have a prize ready for you. The
only thing you have to do is “just” to well-prepare the project
and present its benefits and importance to everybody.
This approach has been done in the Pardubice
region since 2012. The wise ones already know
that it is the Philanthropists’ Stock we are talking about - a platform for NGOs, entrepreneurs
and government entities to meet and where
big things come into existence. Donours may
support an NGO’s project either financially,
by material donation or by any other means of
appropriate reinforcement.
The Philanthropists’ Stock itself remains open
to everybody: to NGOs which come up with
an interesting project that improves an everyday
life of the locals or that helps those in need; to
all the enlightened philanthropists who want to
support a good cause but have not been able to
choose the correct one until now; to the public

who can support the projects by voting online
or pinpoint their necessity to the donours in
person during the stock.
The stocks always take place in selected counties
and the donours can therefore support the
NGOs and projects in their own region to
which they are closely tied.
The Philanthropists’ Stock has successfully
expanded outside the Pardubice region in 2016
and took place in the Central Bohemia region
in the city of Benešov. Since 2017 the Stock
also takes place in another Central Bohemia
region county – in the city of Mělník and newly
also in the South Bohemia region and the Vysočina region.

Zpracování
a realizace brožury:

ŘEKLIO BURZE

FILANTROPIE

Mělník

Pardubice
Ústí nad Orlicí

Mgr. Miluše Horská

Chrudim

1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky

Benešov

Spolupráci, a to nejen mezi neziskovými organizacemi a podnikateli, patří budoucnost. Díky Burze filantropie se mohou potkávat výjimeční lidé, kteří si mají co říct a společnými silami dokáží zlepšovat svoje
okolí. Je vidět, že když se chce, tak to jde, potřebujeme jen vytvářet vhodné příležitosti k propojování všech.
Takové partnerství má kořeny i budoucnost. A to přesně Burza filantropie dokáže.

Svitavy

Jihlava

České
Budějovice

doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D.
expertka na sociální inovace
Burze filantropie i jejím organizátorům chci vyjádřit velký obdiv. Tématem sociálních inovací se profesně
zabývám mnoho let a zatím jsem neměla mnoho příležitostí uvádět skvělé příklady z domácího prostředí.
Mám z burzy velkou radost a doufám, že se bude dále šířit a rozvíjet. Jde o skvělý příklad mezisektorové
spolupráce, kterých je zatím u nás velmi málo. Přeji Česku více tak skvělých sociálních inovací, a jejich
tvůrců, jako je Burza filantropie v Pardubickém kraji!

Bc. František Kaiseršot

Kontakty:
PARDUBICKÝ KRAJ

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Koalice nevládek Pardubicka, z.s.
Bc. Jana Machová, DiS.

GLE o.p.s.
Mgr. Michaela Čapková

machova@konep.cz
+420 777 837 950
www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj

michaela.capkova@gle.cz
+420 773 697 875
www.burzafilantropie.cz/stredoceskykraj

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJ VYSOČINA

DialogCB, z.s.
Bc. František Kaiseršot

KOUS Vysočina, z.s.
Adéla Grossmanová

kaisersot@dialogcb.cz
+420 775 684 570
www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj

grossmannova@kous.cz
+420 776 795 900
www.burzafilantropie.cz/vysocina

DialogCB
O Burze filantropie jsme se dozvěděli při jejím šíření do ostatních krajů. Byli jsme osloveni zástupci
KONEPu. Ihned jsme pochopili, že je to projekt, který přesně zapadá do poslání naší organizace. Jeho
cíl – propojení neziskového, podnikatelského a veřejného sektoru – je přesně to, o co nám jde. Bez
váhání jsme do toho šli a těšíme se na výsledky a přínos pro všechny!

STAŇTE SE

SOUČÁSTÍ BURZY FILANTROPIE

BUĎTE JEJÍM DONÁTOREM!
Prospěšné projekty neziskovek můžete podpořit materiálními
a finančními dary nebo další vhodnou pomocí.

Kontaktujte Janu Machovou (machova@konep.cz),
ředitelku Koalice nevládek Pardubicka
a garantku Burzy filantropie

www.burzafilantropie.cz

