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Českobudějovická burza přinesla podporu ve výši 108.928,- Kč
Zasedací místnost Jihočeské hospodářské komory přivítala v pondělí, 18.6.2018, další, již třetí, Burzu
filantropie v Jihočeském kraji. Díky profesionálně vybavenému prostředí mohli zástupci NNO, které
postoupili na burzu, prezentovat svoje projekty. Rodinná atmosféra burzy přinesla mnoho zajímavých
diskusí, donátory prezentované projekty zajímaly.
Konečným číslem, vyjadřujícím přislíbenou podporu je 108.928,- Kč. Pomyslné vítěze burzy máme dva, a to
projekty s názvem „Pořádná firma“(Aditus) a „A co děti s autismem (PAS). Nemají si kde hrát!“
(Auticentrum). Firma dostala příspěvek na pracovní oblečení a příslib zakázky. Auticentrum se může pustit
do stavby speciálního hřiště, díky burze má již dostatečné finanční prostředky na zakoupení zbývajících
herních prvků. Další prezentované projekty, které také neodešly s prázdnou, byly „Food boxy pro Jižní Čechy
(Potravinová banka Jihočeského kraje), „Nové prostory=zlepšení péče o pacienty“ (Roska ČB) a
„Mezigenerační centrum Petrklíč (Křesťanské rodinné centrum Petrklíč).
„Velký dík patří donátorům, kteří se aktivně burzy účastnili. Se všemi jsem pohovořil a jejich pocity lze
shrnout jako radost z toho, že se mohli burzy účastnit a podpořit vybrané projekty.“ říká fundraiser burzy
František Kaiseršot. „Tým“ donátorů čítal 5 firem přítomných. Ing. Vratislav Kulhánek se omluvil, ale příslib
vybraným projektům zprostředkovaně předal. Za donátorským stolem se tedy sešli Ing. Jitka Kramářová
(Čevak), Bc. Vladislav Nadberežný (Inpress tiskárna), Ing. Robert Šinkner, MBA (TKP geo), Mgr. Martin
Maťha (Medesa), Luboš Kubíček (BCF).
Letošní ročník výrazně podpořila i již zmíněná Jihočeská hospodářská komora, jejíž ředitelka, Lenka
Vohradníková, zajistila pro burzu bezchybný servis.
Díky Mirce Nezvalové, která celou akci moderovala, dostala Burza svůj náboj a spád.
Třetí burzu máme za sebou a již se nám rýsují plány na další kola...
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