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Burza Filantropie prověří štědrost podnikatelů a zároveň připravenost neziskových organizací na jihu Čech
V pořadí druhá Burza filantropie, platforma pro podporu neziskových projektů, se bude konat 18. 6.2018
od 14:00 do 17:00 hod ve velké zasedací místnosti Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích.
Z hlasování veřejnosti postoupil přímo do finále projekt „Food box pro Jižní Čechy“ Potravinové banky
Jihočeského kraje, další finalisty vybírají nyní samotní budoucí donátoři. Na poslední burze se vybrala
podpora ve výši 128 000 Kč. Patronem této akce je i tentokrát úspěšný manažer Vratislav Kulhánek.
Do druhého pokračování Burzy filantropie se přihlásilo celkem 14 projektů od neziskových organizací
zejména z Českých Budějovic. Neziskové organizace, které se chtějí burzy účastnit, jsou povinni nejen
vyplnit projektovou žádost, ale zároveň se na případnou prezentaci před donátory dobře připravit.
„Reakce od donátorů po poslední Burze potvrzují, že na kvalitě finálové prezentace opravdu záleží. I když
obsahy prezentace donátoři znají předem, rozhodnutí o podpoře v mnoha případech ovlivnila až sympatie
a atmosféra při samotném finálovém odpoledni,“ popisuje zkušenosti František Kaiseršot ze spolku
DialogCB, který burzu v Jižních Čechách organizuje a doplňuje: „O to víc jsem rád, že se podařilo domluvit
podporu od firmy BCF, s.r.o., která pro účastníky burzy nabízí individuální školení prezentačních dovedností
s pomocí moderních technologií v hodnotě několika desítek tisíc korun. Takže věřím, že i když některý
projekt neuspěje, účastníci neodejdou s prázdnou.“
Mezi projekty, které se v červnu budou ucházet o podporu podnikatelů, patří kromě zmíněného Food
boxu Potravinové banky Jihočeského kraje dalších 13 projektů. Projekty usilují nejen o podporu finanční,
ale zejména o pomoc materiální či pomoc formou poskytnutí služby zdarma. V současné době probíhá
hodnocení projektů podnikateli. Účast z řad podnikatelů přislíbil mimo jiné Vladislav Nadberežný
z Tiskárny Inpress, a.s, Robert Šinkner, zástupci společnosti Medesa, s.r.o. a jiní.
Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací do výše 50 000 Kč,
který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy.
Partnerem projektu v Jihočeském kraji je Jihočeská hospodářská komora, Agrární komora Jihočeského
kraje a Statutární město České Budějovice. Projekt je realizován za spolupráce s Koalice nevládek
Pardubicka, z.s. Finančně je projekt podporován Evropskou unií.
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