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Čokoládová dílna i auto pro hendikepované
Litomyšl – 24. října 2013

Na burze filantropie v Litomyšli vybojovaly neziskové organizace přes 200 tisíc korun.
Peníze a materiální podporu poskytli podnikatelé, firmy a zástupci veřejné správy. Díky
burze se tak podaří zprovoznit čokoládovou dílnu, koupit auto pro hendikepované nebo
pomoci dvěma litomyšlským dětem v pěstounské péči zmírnit projevy prožitého traumatu.
„Soutěžní projekty byly zaměřeny především na podporu rodiny, zdravotně postižených nebo lidí,
kteří mají zdravotní problémy. Těší mne, že peníze půjdou do užitečných a smysluplných
projektů,“ zhodnotil čtvrteční burzu filantropie v Litomyšli radní Pardubického kraje Ing. Pavel
Šotola. Pardubický kraj přitom podpořil všech pět finálových projektů celkovou částkou 70 tisíc
korun. Na podpořené projekty půjde v souhrnu 203 500 korun, a to v penězích nebo v materiálních
darech. Finální sumu ještě může posílit dar od Nadačního fondu J&T, který musí být ještě
schválen správní radou fondu.
Nejvíce se líbila „Pralinkárna“
Originální projekt vymyslela Oblastní charita Moravská Třebová, když přišla do burzy s projektem
čokoládové dílny „Pralinkárna“. Charita rozjede výrobu oblíbených pralinek v terapeutické dílně.
Donátoři projekt podpoří 59 tisíci korunami, když přislíbili nejen peníze, ale také odběr
čokoládových pamlsků a dalších výrobků charity. „Tento projekt podpoříme nejen okamžitým
finančním příspěvkem, ale i dlouhodobější spoluprací, a to formou nákupu dárkových předmětů
vyrobených v dílnách denního stacionáře Oblastní charity Moravská Třebová, což může
představovat ročně až desítky tisíc korun,“ uvedla konkrétní podobu pomoci jedna z přítomných
donátorek Lucie Vejačková ze SAINT-GOBAIN ADFORS CZ.
Stodola?... Ne to je naše hala! Tak zní název projektu občanského sdružení Bonanza. To šlo do
burzy s cílem získat peníze na úpravu stodoly pro účely hiporehabilitace, kterou využívá až sto
dětí z okolí. Spokojení zástupci sdružení si nakonec odnesli 48 tisíc korun ve finanční i materiální
podpoře. „Přispějeme na úpravu stodoly materiálem v hodnotě do 10 tisíc korun,“ přislíbil Vladimír
Malý ze Svitapu J.H.J. Iveco přidalo 15 tisíc korun, Pardubický kraj a SAINT-GOBAIN ADFORS
CZ po 5 tisících a zbytek částky doplnily materiální dary od ostatních sponzorů.
Třetím úspěšným projektem se stal projekt Oblastní charity Polička s názvem Přijedeme
a pomůžeme. Vysoutěžil celkem 43 tisíc korun, a to jak v penězích, tak v materiálních darech.
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Tým charity během roku dojíždí do 25 rodin, v nichž selhává péče o nezletilé děti. Příspěvek
donátorů pomůže k zakoupení ojetého užitkového vozu pro tyto účely. Kromě Pardubického kraje,
který přispěl 20 tisíci, projekt podpořily také firmy – MEDESA, Svitap, SAINT-GOBAIN ADFORS
CZ a ABPLAST.
Úspěšný byl i projekt občanského sdružení Děti patří domů, o. s. Podpora 18,5 tisíc korun pro
občanské sdružení Děti patří domů pomůže dvěma litomyšlským dětem v pěstounské péči zmírnit
projevy prožitého traumatu. Na podpoře se podílely Pardubický kraj, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ
a ABPLAST. Zástupce firmy MEDESA, Otakar Klepárník, přidal dokonce 1 500 korun ze svého.
Naprázdno nevyšla ani Farní charita Litomyšl. Odnesla si 35 tisíc korun na projekt Mobilní
sestřička – dostupná pomoc na všechny strany. Peníze donátorů poslouží na nákup nového vozu
pro charitní ošetřovatelskou službu. Charita tak díky podpoře může udržet a rozšířit dostupnost
stávající
terénní
zdravotní
služby,
která
je
poskytována
lidem
z
Litomyšle
a v dalších 36 obcích.
Atmosféra burz nadchla organizátory i donátory
Burzy filantropie letos v Pardubickém kraji končí. Přítomní donátoři ocenili přínos burz pro rozvoj
zejména sociálních služeb v regionu a shodli se na tom, že úroveň burz se rok od roku posouvá
dopředu. Závěrečnou litomyšlskou burzu zhodnotil jeden z přítomných sponzorů Otakar Klepárník
z firmy MEDESA těmito slovy: „Líbí se mi ta atmosféra. Byla lepší než vloni. Je tu naděje, nadšení,
láska ke klientům.“
Sérii úspěšných burz filantropie uspořádala i letos Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci
s Pardubickým krajem. Záštitu již třetím rokem převzal Pavel Šotola, radní Pardubického kraje
zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor. „Věříme, že burzy filantropie budou pokračovat i
dalších letech a že se rozšíří okruh osvícených firem, které budou chtít pomáhat na svět kvalitním
a užitečným projektům v regionu,“ uvedli na závěr radní Pavel Šotola a hlavní organizátorka Jana
Machová z Koalice nevládek Pardubicka.

