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FILANTROPIE NA CHRUDIMSKU SE DÁLE ROZVÍJÍ
Chrudim – 10. června 2014
V pondělí 9. června byla Chrudim opětovně svědkem unikátní dobročinné aktivity, již dobře známé jako
Burza filantropie, kterou pořádá Koalice nevládek Pardubicka, o. s. Setkání společensky odpovědných
firem, veřejné správy a neziskových organizací, inspirované známým televizním pořadem „Den D“
přineslo i tentokrát mnoho zajímavých příběhů.
Mezi štědré donátory se tento rok zařadily firmy VS Chrudim, SOSTAF, Harcross, TMT spol. s. r. o.
Chrudim, STEELING., CompAK, Spotřební družstvo Hlinsko a Rádio Černá Hora. Veřejnou správu v této
filantropické aktivitě opět reprezentoval Pardubický kraj zastoupený Pavlem Šotolou, radním
Pardubického kraje zodpovědným za sociální věci a neziskový sektor a místostarosta města Chrudim
Miroslav Tejkl. Pěti úspěšně prezentovaným neziskovkám všichni společně nadělili finanční dary v
hodnotě 208 000 Kč a přislíbili také materiální podporu pro jejich projekty. Firmám se zároveň velmi
zamlouval i odběr výrobků neziskovek, kterými chtějí obdarovat své zaměstnance a přátele.
Burza filantropie je vždy plná emocí. Nejvíce jich vzbudil příběh patnáctileté dívky z Chrudimi, která již
čtvrtým rokem bojuje s následky zákeřné nemoci. Na její léčebný pobyt přispěli donátoři největší
částkou 83 000 Kč, která bude zaslána na speciální účet Nadačního fondu Luna. Dobrá věc byla
podpořena i v dalších projektech neziskovek. Médea, o. s. Hlinsko získalo příspěvek 21 000 Kč na
pořízení mikrobusu pro zajištění pohybových, rekreačních i vzdělávacích aktivit pro děti. Zbytek financí
se Médee prozatím úspěšně daří získávat i z dalších zdrojů. Díky podpoře donátorů ve výši 30 000 Kč
může Centrum J. J. Pestalozziho dále rozvíjet víkendové sociálně terapeutické pobyty. Právě tyto aktivity
jsou dětem z dětských domovů velmi nápomocné při přípravě na jejich budoucí samostatný život.
Momo Chrudim, o. p. s. použije 31 000 Kč, které získalo od Pardubického kraje, města Chrudim, a
firem SOSTAF, VS Chrudim a CompAK, na projekt bezbariérové úpravy své dílny. Společnosti VS
Chrudim a Harcross zároveň chtějí od klientů Momo Chrudim zakoupit i jejich výrobky, které zde
vytvářejí. V neposlední řadě také Občanské sdružení Jana XXIII. zrekonstruuje své Centrum volného
času, kde se stará o zpestření dne dětem v Hlinsku. Na opravy získalo 12 000 Kč od Pardubického
kraje, Spotřebního družstva Hlinsko a společnosti CompAK, materiální dar dodá VS Chrudim.
Zajímavostí dne bylo i předání šeku občanskému sdružení Šance pro Tebe na realizaci mediální
kampaně v hodnotě 10 000 Kč od Rádia Černá Hora. Podporu ve výši 15 000 Kč nakonec získalo i
Okresní sdružení hasičů Chrudim, za tyto finance zrealizují osvětovou kampaň a semináře o ochraně
seniorů před požáry.
Letošního setkání se účastnili jak noví donátoři, tak i zkušení filantropové. „Na Burzu filantropie
zavítáme vždy velmi rádi. Chceme proto být i nadále hrdým partnerem Koalice nevládek Pardubicka a
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podporovat neziskovky, jejichž prospěšná činnost je nám již dobře známa,“ oceňuje přínos burzy
Roman Pešek, ředitel společnosti VS Chrudim.
O své dojmy z burzy se podělil i pravidelný donátor a radní Pardubického kraje Pavel Šotola: „Opět se
potvrdilo, že každá Burza filantropie je jiná a výjimečná. Potěšující je, že novým donátorům se idea
burzy líbila a rádi se jí zúčastní i příště, což je pro ni ta nejlepší vizitka. Chci poděkovat i neziskovkám,
vidím u nich velký posun při prezentování projektů, dokáží jasně a srozumitelně obhájit jejich
prospěšnost. Všichni si zároveň uvědomujeme, že Burza filantropie není jen o penězích, můžeme se
zde i navzájem inspirovat a navazovat nové vztahy.“
S dobročinnými aktivitami však tento rok zdaleka není konec, další Burza filantropie proběhne pod
taktovkou Koalice nevládek Pardubicka 17. června v Pardubicích a na podzim ji přivítají i města Ústí
nad Orlicí a Litomyšl. Šanci uspět tak mají i další neziskovky z kraje.

