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Uspějí neziskovky na burze filantropie v Ústí nad Orlicí?
PARDUBICE – 15. října 2013
Již potřetí se bude v Ústí nad Orlicí konat burza filantropie. Donátoři z řad firem
a veřejné správy na ní podpoří finančními prostředky i nefinančními dary celkem šest
finálových projektů neziskových organizací. Pořadatelská Koalice nevládek Pardubicka
tipuje, že donátoři by mohli rozdělit až 300 000 Kč.
Burzy filantropie pomáhají na svět potřebným projektům
V burzách filantropie mají investoři z řad podnikatelů a zástupců veřejné správy možnost ohodnotit
vybrané projekty a přispět na jejich realizaci finančním či věcným darem nebo službou. „Burzy
filantropie jsou příležitostí, jak podpořit zajímavé a potřebné projekty neziskových organizací, které
by se nejspíš bez podpory donátorů nerealizovaly,“ říká Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického
kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor, který nad sérií burz filantropie na území
kraje převzal záštitu. Pořadatelem těchto akcí je již tradičně Koalice nevládek Pardubicka ve
spolupráci s Pardubickým krajem.
Letos již třetí burza filantropie
Ústí nad Orlicí se stane dějištěm letošní již třetí burzy filantropie pořádané v Pardubickém kraji.
Akce se koná ve středu 16. října 2013 od 13:30 hodin v hotelu Uno Ústí nad Orlicí.
O přízeň donátorů bude usilovat celkem šest projektů neziskových organizací. Pět z nich vybrali
donátoři sami, jeden projekt do burzy postoupil z internetového hlasování návštěvníků webových
stránek organizátora soutěže.
Auto, notebook nebo pomoc při hledání zaměstnání?
Donátoři a hlasující veřejnost poslali do finále burzy projekty podporující snad všechny věkové
kategorie i sociální skupiny obyvatel. Určitě i letos půjde o zajímavé soutěžní klání. Představitelé
prezentujících neziskovek mají možnost zaujmout donátory vlastní prezentací projektu před
publikem. Který projekt nakonec získá největší přízeň donátorů a odnese si nejvíce peněz?
A kterému projektu nabídnou donátoři věcný dar nebo službu? Jak „bojují“ neziskovky nejen
o peníze na své projekty se může přijít podívat i veřejnost. Malé občerstvení je zajištěno.

+420 774 412 476 Pernštýnská 15
kancelar@konep.cz
Pardubice
www.konep.cz
530 02

O přízeň donátorů bude v Ústí nad Orlicí usilovat těchto šest finálových projektů:
Autem do terénu
Automobil je zásadním pomocníkem sociálních pracovníků při cestách do rodin. O příspěvek na
pořízení auta a tím zajištění dostupné terénní služby pro celkem 25 rodin z menších obcí bude
usilovat občanské sdružení Amalthea. Díky pořízení auta se terénní pracovníci snáze dostanou
k rodinám, které přijaly děti do pěstounské péče nebo k těm rodinám, kterým hrozí odebrání dítěte
z péče rodičů.
Vánoční pohlazení
CEDR, o. p. s., postoupila s projektem na uspořádání jednodenní kulturní společenské neziskové
akce pro uživatele služeb i veřejnost. Realizace projektu umožní snížit společenskou izolaci
klientů s handicapem. Zprostředkuje jim kontakt se společenským prostředím a pomůže v nácviku
komunikace a sociální interakce.
Mami, tati jedu taky
ROSA Rodinné centrum o. s, usiluje o podporu projektu, který si klade za cíl prevenci sociálního
vyloučení dětí ze znevýhodněných rodin (etnické menšiny, neúplné rodiny, sociálně slabé rodiny,
rodiny s více dětmi apod.). Rodiče těchto dětí často nemohou dětem dopřát účast na nejrůznějších
výletech do blízkého i vzdálenějšího okolí. Díky realizaci projektu se vyrovnají možnosti dětí ze
znevýhodněných rodin a dětí z rodin běžných.
Na cestě za prací
Rytmus Chrudim, o. p. s., pracoviště Ústí nad Orlicí, chce pomoci nákupu notebooku
a vyškolení 15 klientů zvýšit jejich příležitosti uplatnit se na trhu práce. Klienti se naučí například
napsat životopis, motivační dopis, vyhledat si práci na internetu. Budou více soběstační a zlepší
se jejich integrace do společnosti.
Dědečkova dílna
Občanské sdružení CEMA Žamberk přichází do burzy filantropie s novým kroužkem, který bude
pomůže rozvíjet praktické dovednosti dětí a mládeže, které se u nich dnes bohužel ve velké míře
ztrácejí. Pokud projekt získá podporu, bude možné zapojit do práce Centra pro rodinu několik
aktivních seniorů, kteří předají dětem řadu praktických dovedností. Kromě toho projekt přispěje
k upevnění mezigeneračních vazeb v rodinách.
Dětský klub Fialka
Mateřské centrum Medvídek postoupilo do soutěže díky veřejnému hlasování. Projekt centra se
zaměřuje na odborný dohled dětí a na poskytování a rozvíjení alternativních prvků ve vzdělávání
dětí od dvou do sedmi let. Rodičům dětí umožní návrat do zaměstnání a poskytne jim jistotu
individuálního přístupu k výchově a vzdělávání dětí po dobu jejich pobytu v dětském klubu.
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Loni se burzy filantropie konaly v Pardubickém kraji celkem čtyřikrát a podpořeno při nich bylo 22
neziskových projektů v hodnotě přesahující 900 tisíc korun. „V letošním roce jsme pomohli na svět
již 16 projektům v celkovém objemu téměř 600 tisíc korun“, svěřuje se ředitelka pořádající Koalice
nevládek Pardubicka Jana Machová.
Letošní další kolo burzy filantropie se koná 24. října 2013 v Litomyšli.

