+420 461 031 821
machova@konep.cz
www.konep.cz

Klášterní 54
Pardubice
530 02

Tisková zpráva
KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA, o. s.
Kontakt: Bc. Jana Machová, ředitelka KONEP, 774 412 876, machova@konep.cz

MÁTE POSLEDNÍ MOŽNOST HLASOVAT DO BURZY FILANTROPIE!
Pardubice – 29. dubna 2014
Hlasování do pardubické a chrudimské Burzy filantropie se pomalu chýlí ke konci. Příznivci filantropie
tak mohou do 5. května vyjádřit svůj zájem o neziskové organizace. V tento den se v pravé poledne
hlasování uzavře, nepropásněte proto svou unikátní možnost podpořit Vámi favorizovaný projekt.
V rámci letošního ročníku tradičních Burz filantropie, které pořádá Koalice nevládek Pardubicka ve
spolupráci s Pardubickým krajem, se tak o Vaši přízeň stále uchází 18 projektů na pardubické a 12
projektů na chrudimské burze. Nejpopulárnější projekty z každého hlasování doplní projekty, které
vybrali k postupu přímo donátoři z řad firemního sektoru a veřejné správy. Po uzavření hlasování
nastane pro zvolené neziskové organizace období příprav na jejich vystoupení na burzách. Chrudimská
Burza filantropie proběhne 9. června, v Pardubicích se poté bude konat 17. června.
„Termín konání prvních letošních Burz filantropie se nám nezadržitelně blíží. Rád bych poděkoval všem
zúčastněným neziskovkám za jejich práci na projektech a zároveň popřál hodně štěstí v jejich činnosti.
Těm, které postoupí na samotnou burzu, přeji hodně klidu a rozvahy při přípravě svých prezentací.
Věřím, že kvalitně zdůvodněné projekty si opět získají přízeň donátorů,“ vyslovuje podporu neziskovým
organizacím Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor.
Koalice nevládek Pardubicka se k profesionálnímu vystoupení neziskových organizací na burze snaží
přispět i přípravným seminářem pro zvládání prezentačních technik. Ten proběhne 7. května v sálu
Jana Kašpara na Krajském úřadě Pardubického kraje. „Účelem tohoto semináře je připravit neziskovky
na fungování burzy. Budeme jim proto přesně simulovat její průběh. Zástupci neziskovky představí svůj
projekt před fiktivními donátory, ti jim budou klást dotazy, které typicky zaznívají na burzách a závěrem
jim vystaví hodnocení jejich prezentace. Neziskovky tak získají zpětnou vazbu svého zkušebního
vystoupení a budou vědět, co zlepšit ve své ostré prezentaci,“ uvedla ředitelka Koalice nevládek
Pardubicka Jana Machová.

