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Burza filantropie 2018 uvidí prezentaci pěti projektů
Od minulého týdne je jasno, jaké projekty postupují na letošní Burzu filantropie. „Hlasování donátorů bylo
docela dramatické, záleželo na každém hlasu. Všechny přihlášené projekty jsou kvalitní a tak jistě nebylo
lehké si z projektů vybrat. Myslím si, že vybraná pětice projektů velmi dobře reprezentuje činnost
neziskových organizací na území města České Budějovice“, říká František Kaiseršot, fundraiser burzy.
A jaké projekty to jsou?
Z hlasování veřejnosti postoupil projekt s názvem Food boxy pro Jižní Čechy, jehož cílem je rozmístění
sběrných kontejnerů do obchodních center či marketů. Do food boxů budou moci lidé přinášet potraviny
pro potřebné lidi, rodiny. Bude to nezanedbatelný příspěvek k potravinové sbírce v Jižních Čechách.
Donátoři mohou přispět na pořízení výše zmíněných food boxů.
Další čtyři projekty vybírali sami Donátoři Burzy filantropie.
Projekt Pořádná firma společnosti Aditus z.u. se takříkajíc realizuje na poli sociálního podnikání. Ve firmě
nacházejí pracovní příležitosti lidé s mentálním či přidruženým tělesným postižením, kteří dříve využívali
služeb českobudějovické Arpidy. Hlavní náplní činnosti charakterizuje heslo ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA. Na
burze chce firma sehnat peníze na pracovní oblečení.
A co děti s autismem (PAS) nemají si kde hrát je projekt českobudějovického Auticentra, které se bude na
burze ucházet o příspěvek na herní prvky pro speciální hřiště. Hřiště bude speciální v tom, že nabídne
vhodné prostředí pro děti postižené autismem. Pobytem na hřišti budou děti odměněny za aktivní
spolupráci s terapeuty Auticentra.
ROSKA ČB je úspěšná organizace z minulého roku. Letos postoupila na burzu s projektem Nové
prostory=zlepšení péče o pacienty s roztroušenou sklerózou. Zvláště v době, kdy jsou pacientské
organizace, jakou je právě ROSKA, opomíjeny, je velmi potřebné podobné projekty podporovat. ROSKA by
potřebovala nové prostory, ve kterých by mohli členové cvičit, pořádat přednášky a zajišťovat běžný chod
organizace.
Poslední, ovšem ne v pořadí, ale ve výčtu, je projekt Mezigenerační centrum Petrklíč, Křesťanského centra
Petrklíč. Centrum je zaměřeno na propojování generací, sdílení zkušeností a trávení společného času. Dále
nabízí aktivity pro rodiny a volný čas. Burza bude místem, kde se centrum chce ucházet o podporu na
činnost.
Nedílnou součástí burzy jsou Donátoři – tedy firmy, které se rozhodli přijít na burzu a podpořit vybraný
projekt. Letos přivítáme na burze 7 firem – Donátorů:
 INPRESS – tradiční českobudějovická rodinná tiskárna, zastoupena Bc. Vladimírem Nadberežným
 TKP geo s.r.o., - geodetická firma, zastoupena Ing. Robertem Šinknerem, MBA
 Hakr-Beta – zakázkové truhlářství, zastoupena Janem Blažkem
 Medesa, s.r.o.– zdravotnické a laboratorní potřeby, zastoupena Ing. Martinem Maťhou
 BCF, s.r.o. – holistic management, zastoupena Leošem Kubíčkem
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Industrial advidors, s.r.o. – poradenská firma, zastoupena patronem burzy Ing. Vratislavem
Kulhánkem, Dr. hc.
ČEVAK, a.s. – vodárenská společnost, zastoupena Ing. Jitkou Kramářovou

Fundraiser burzy František Kaiseršot dále informuje o tom, že firma BCF již podpořila burzu formou cíleného
školení v prezentačních dovednostech, které bylo nabídnuto realizátorům postupujících projektů. Seminář
se skládá ze dvou částí, tou druhou je využití tzv. Virtual Labu. „O nabídnuté vzdělávání byl veliký zájem,
jeho náplň byla na vysoké úrovní. Celkovou cenu podpory odhaduje pan Kubíček, jednatel firmy, na cca.
60.000,- Kč.“
Nezbývá než dodat, že se Burza filantropie bude konat 18.6.2018 ve velké zasedací místnosti Jihočeské
Hospodářské komory od 14:00 hod.
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 Koalicí nevládek Pardubicka, z.s.
Finančně je projekt podporován Evropskou unií.

DialogCB, z.s. • Riegrova 1756/51 • 370 01 České Budějovice • IČO: 02798794 • ČÚ: 2600590285/2010
www.dialogcb.cz

