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PODPOŘTE SVÝM HLASEM NEZISKOVKY NA BURZE FILANTROPIE!
Pardubice – 16. července 2014
I v letošním roce bude probíhat Burza filantropie v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy. Jejím smyslem je
podpora projektů přihlášených neziskových organizací. A právě v těchto dnech se můžete podílet na
dobré věci i vy. Vítěz veřejného hlasování se totiž bude automaticky ucházet o podporu na podzimním
„finále“, kde může získat finanční, materiální nebo jinou pomoc pro svůj prospěšný projekt.
Již dobře známou Burzu filantropie pořádá čtvrtým rokem Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci
s Pardubickým krajem. Tentokrát se do podzimního kola v okrese Ústí nad Orlicí přihlásilo 16 projektů
neziskových organizací, ve svitavském okrese je následovalo 15 neziskovek. Hlasovat je tak možné pro
jeden projekt z každého z uvedených okresů a to na webové adrese www.nevladky.cz v sekci Burza
filantropie.
„Předložené projekty jsou velmi dobře zpracované a je zcela zřejmé, že řada neziskových organizací se
za tři roky pořádání burz naučila jasně formulovat své záměry. To výrazně přispívá k jejich úspěchu před
donátory. S výběrem to letos nebude mít jednoduché jak veřejnost, tak i samotní donátoři, neboť
projekty jsou opravdu dobré a prospěšné," hodnotí úroveň projektů Pavel Šotola, radní Pardubického
kraje pro sociální péči a neziskový sektor.
Svou podporu můžete neziskovkám vyjádřit až do 28. července, v pravé poledne se poté hlasování
uzavře. K zapojení do této filantropické aktivity nás proto vybízí i Jana Machová, ředitelka pořádající
Koalice nevládek Pardubicka: „Kromě získávání darů na projekty neziskových organizací je smyslem
Burzy filantropie také spojování různých světů. Díky burze se propojují aktivity neziskovek, firem i
veřejné správy. Do celého soukolí chceme vtáhnout i širokou veřejnost, neziskovky jsou zde totiž právě
pro ni. Každý hlas je proto důležitým vyjádřením přízně práci neziskovek. Nebojte se proto využít této
šance a podpořte projekt, který Vás nejvíce zaujal!“
Vítězné projekty z hlasování v obou okresech následně doplní další, které vzejdou z hlasování
zapojených donátorů. „Velké finále“ s prezentacemi projektů se poté odehraje v první polovině října
v Ústí nad Orlicí a Litomyšli. I zde můžete pomoci svému případnému favoritovi, potleskem kvitovat
prospěšnost jeho projektu a „napovědět“ tak donátorům při jejich rozhodování o výši podpory.

