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BURZA FILANTROPIE OPĚT ZAVÍTÁ DO CHRUDIMI
Chrudim – 5. června 2014
I tento rok bude město Chrudim svědkem tradiční dobročinné aktivity známé jako Burza filantropie,
kterou pořádá Koalice nevládek Pardubicka s Pardubickým krajem. V pondělí 9. června tak představí
neziskové organizace své ojedinělé projekty, se kterými se budou ucházet o přízeň donátorů.
Filantropické setkání na motivy úspěšného televizního pořadu „Den D“ se letos bude konat v budově
Městského úřadu Chrudim na Pardubické ulici od 14:00. A v čem vlastně tkví kouzlo této myšlenky?
„Burza filantropie je pro neziskovky každoroční šancí získání podpory pro své aktivity. Před přítomnými
donátory z řad firemního a veřejného sektoru však nejprve musí obhájit potřebnost a prospěšnost jejich
projektu. Úspěšně prezentované neziskovky se poté mohou těšit na šeky s finanční, materiální nebo
jinou podporou, které jim na místě vystaví přítomní donátoři,“ představila ideu burzy Jana Machová,
ředitelka Koalice nevládek Pardubicka.
Do letošního finále Burzy filantropie v Chrudimi postoupily neziskové organizace, které obdržely nejvíce
bodů v hlasování donátorů – Luna, nadační fond pro zdravotně postižené, Momo Chrudim, o. s.,
Občanské sdružení Jana XXIII., Médea, o. s. Hlinsko. Na základě internetového hlasování veřejnosti je
doplní Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. a divokou kartu získalo občanské sdružení Šance pro Tebe a
Okresní sdružení hasičů Chrudim. „Letošní rok se nám od neziskovek sešlo mnoho kvalitních projektů,
za donátory mohu říci, že bylo těžké zvolit čtyři nejzajímavější. Neziskovkám, které nepostoupily přímo
do finále, chci poděkovat za úsilí a věřím, že příští rok se podaří uspět i jim,“ uvádí Pavel Šotola, radní
Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor a zároveň i pravidelný donátor Burz
filantropie.
Je jisté, že letošní klání bude opět napínavé, projekty jsou vybrány kvalitně a díky přípravným
seminářům jsou i neziskové organizace připraveny na své prezentace. Na tuto ojedinělou podívanou je
proto zvána i široká veřejnost, která může právě i svým potleskem ulehčit donátorům jejich
rozhodování.

