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PŘIHLAŠTE PROJEKTY DO BURZY FILANTROPIE VE SVITAVÁCH A ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Pardubice – 5. května 2014
Od 28. dubna mohou neziskové organizace působící v okrese Svitavy a Ústí nad Orlicí přihlašovat svoje
projekty do tradičních Burz filantropie, které i tento rok pořádá Koalice nevládek Pardubicka ve
spolupráci s Pardubickým krajem. Možnost zapojení do této unikátní filantropické aktivity je otevřena
až do 30. června. Neziskovky tak mohou opět získat finance a další podporu potřebnou k realizaci
svých projektů.
Formulář pro přihlašování projektů je možné stáhnout na webové adrese www.nevladky.cz v sekci
Burza filantropie. Na stejném místě lze získat i inspiraci díky prezentaci úspěšných projektů z minulých
ročníků burzy, která pravidelně probíhá taktéž v Pardubicích a Chrudimi. Po uzavření přihlašování bude
možné na stejné webové stránce i přímo hlasovat o jednotlivých projektech v obou burzách. Ten
nejpopulárnější doplní další projekty, které vyberou sami donátoři z řad zástupců firemního sektoru a
veřejné správy. Finále svitavské burzy proběhne 15. října v Litomyšli, orlickoústecké poté 22. října
v samotném Ústí nad Orlicí.
V obou okresech se Burzy filantropie konají již potřetí, mnoha neziskovým organizacím jsou tak dobře
známé, díky minulé účasti. Šanci uspět mají ovšem i nováčci. Finanční nebo materiální podpora přitom
není jedinou odměnou, kterou si z burzy odnesou. „Neziskovky mají taktéž unikátní možnost
prezentovat svou činnost a navázat bližší vztahy se zástupci firemního sektoru i veřejné správy.
V minulosti jsme mohli sledovat mnoho organizací, které touto cestou nalezly dlouhodobé partnery.
Rád bych proto vybídl všechny neziskové organizace Svitavska a Orlickoústecka k přihlášení do
letošního ročníku burzy. Věřím, že už samotná účast bude pro ně přínosná,“ dodává Pavel Šotola, radní
Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor.
Neziskovky se budou moci taktéž 11. června v Litomyšli zúčastnit přípravného semináře pro přihlášené
z obou okresů. Zde mají šanci nanečisto představit svůj projekt, procvičit si tak svoje prezentační
dovednosti a získat užitečnou zpětnou vazbu na svůj výstup. „Přípravné semináře pořádáme již druhým
rokem. Je znát, že díky nim kvalita prezentovaných projektů stále roste,“ uvádí Jana Machová, ředitelka
Koalice nevládek Pardubicka.

