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NEZISKOVKY ZABOJUJÍ O PŘÍZEŇ NA BURZE FILANTROPIE
Svitavy – 10. 10 2014
Cyklus tradičních burz filantropie bude mít letos svou poslední zastávku v Litomyšli. Ve středu 15. října
zde proběhne prezentace projektů neziskových organizací z celého okresu Svitavy. Burza s poutavými
představeními aktivit neziskovek odstartuje v 14:00 v červeném salonku litomyšlského hotelu Zlatá
Hvězda.
Burzu filantropie pořádá čtvrtým rokem Koalice nevládek Pardubicka, za podpory Pardubického kraje a
Krajské hospodářské komory. Pravidelně probíhá ve všech čtyřech okresech kraje. Na základě
internetového hlasování veřejnosti a hlasování předem známých donátorů z řad veřejného i
soukromého sektoru postoupilo do finále pět neziskových organizací. „Letošní rok se na burze pro
okres Svitavy představí Oblastní charita Moravská Třebová s projektem Pec pro dobrou věc či Mateřské
a rodinné centrum Krůček Svitavy a jeho aktivita Učíme se navzájem. Dále se bude prezentovat
Občanské sdružení Lidé v lese a jejich projekt Bydlíme, tedy jsme a obecně prospěšná společnost
Komuniké nám představí své Svačiny s radostí. S projektem Dobrá vůle, ať je vidět se bude o podporu
ucházet i Farní charita Litomyšl,“ seznamuje s účastníky burzy Jolana Štěpánková, předsedkyně
pořádající Koalice nevládek Pardubicka.
Samotná účast neziskovek na burze však nebude znamenat automatickou podporu. Prostřednictvím
svých prezentací o projektu musí před donátory především obhájit jeho potřebnost a prospěšnost. Na
burze však bývá pravidlem, že každý kvalitní projekt je náležitě ohodnocen finanční, materiální nebo
jinou formou podpory. Tradičním donátorem Burzy filantropie je od samého počátku i Pavel Šotola,
radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, který si povšiml několika
zajímavostí: „Těší mne, že se do finále burzy dostaly neziskové organizace z různých koutů svitavského
okresu, projekty tak budou pomáhat skutečně v celém regionu. Pozoruhodné je i spektrum aktivit
prezentujících neziskovek, svými projekty pomohou seniorům, dětem i handicapovaným,“ zmiňuje radní
Pardubického kraje Pavel Šotola.
Svou podporu favorizovaným projektům může vyjádřit i veřejnost. Po internetovém hlasování je možné
neziskové organizace podpořit i svou účastí na burze a potleskem přesvědčit donátory o potřebnosti
oblíbeného projektu.

