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POČÍTAČE I VÝBĚH PRO ČÁPY. NEZISKOVKY USPĚLY V BURZE
FILANTROPIE V CHRUDIMI
Chrudim – 13. 06. 2013
O přízeň donátorů bojovaly v sále zastupitelstva Města Chrudim v pondělí 10.
června se svými projekty neziskové organizace v „ostré“ burze filantropie.
Peníze a materiální podporu v celkové hodnotě 272 tisíc korun nakonec získalo
šest projektů.
Díky podpoře donátorů se na Chrudimsku zrealizuje řada užitečných projektů
– sociálních i kulturních. Uspělo pět finálových a ještě jeden projekt získal divokou
kartu. Tu udělila projektu „Nový kabát pro Mama klub“ firma SONET Building.
Zástupci Mama klubu si z burzy odnesli šek na 15 tisíc korun. Ten jim umožní novou
výmalbu prostor mateřského centra.
Konání burzy filantropie, která je obdobou úspěšného televizního pořadu „Den D“ se
známým Tomio Okamurou, by nebylo možné bez zapojení osvícených podnikatelů
a podpory politiků. „Těší mě, že burzy filantropie se zúčastnili jak velké firmy, tak
i drobní živnostníci“, uvedl k účasti donátorů radní Pardubického kraje Pavel Šotola.
Letos se mezi donátory objevili jednak tradiční sponzoři - Vodárenská společnost
Chrudim, společnost CompAK, Pardubický kraj a Město Chrudim, jednak se nově
zapojily AVE Nasavrky, Nadační fond J&T, EM-BIOTEK a také firmy SONET Building
a SOSTAF.
Po úspěšné prezentaci projektů se z podpory donátorů mohlo radovat pět
neziskovek. Získali jak finanční, tak nefinanční dary. Nejvíce se donátorům líbil
projekt Nový výběh pro Čápy, který vybuduje Záchranná stanice a ekocentrum
Pasíčka. Ta získala od donátorů přes 63 tisíc korun, z nichž nejvíce věnovala firma
SOSTAF, která zajistí sloupy a pletivo na stavbu voliéry v hodnotě 38 tisíc korun.
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Líbil se i projekt „Počítače se nebojíme“, se kterým přišlo soutěžit Centrum Jana
XXIII. z Hlinska. Získalo nejen přímou finanční podporu ve výši 13 tisíc korun, ale
také nefinanční dary jako dataprojektor, flipchart či počítač. Projekt pomůže naučit
seniory pracovat s počítačem, posílí jejich sebevědomí a přispěje k vytvoření nových
přátelství napříč generacemi.
Také kulturní projekty nepřišly zkrátka. Občanské sdružení Boii uspělo s projektem
festivalu Lunghnasad – festival keltské kultury 2013. Šťastní zástupci sdružení si
odnesli z burzy šek na 34 tisíc korun.
Ani příběh Libora, který bydlí v Domově sociálních služeb ve Slatiňanech, nenechal
donátory lhostejnými. Libor umí přečíst 60 slov, sčítá a odčítá do 20, má rád
technické věci. Na projekt „Libor to dokáže“ získal Rytmus Chrudim díky podpoře
firem 26 tisíc korun. Ty umožní Liborovi zaplatit pracovní konzultantku. Bude se
s ním učit a pomáhat mu v začlenění do společnosti a při hledání nového
zaměstnání. „I když jsem šel do burzy filantropie bez větších očekávání, nakonec
jsem odcházel nadšený. Panovala tu přátelská atmosféra, líbilo se mi moderování
organizátorky prokládané občasným pošťouchnutím donátorů,“ zhodnotil průběh
soutěžního klání Petr Kuneš z Rytmusu Chrudim a dodal: „Náš klient Libor bude mít
díky této podpoře větší dovednosti, bude mít více šancí získat lepší práci a bude
moci žít život srovnatelný s vrstevníky.“
Pátým projektem, který v burze uspěl, byl projekt s názvem „Máme šanci získat
auto“. S ním uspělo občanské sdružení Šance pro Tebe a odneslo si 22 tisíc korun.
To ale nemusí být konečná částka. Podporu ve výši 50 tisíc korun po schválení
správní radou přislíbil ještě Nadační fond J&T.
„Podařilo se nám nejen zachovat úroveň loňské burzy filantropie, ale dokonce ji
zvýšit. Oproti loňsku postoupilo do finále více projektů, navíc jeden na divokou kartu.
Hodnota finančních i nefinančních darů se přehoupla na 272 tisíc korun oproti
loňským 143 tisícům,“ zhodnotila výsledky burzy spokojená organizátorka Jana
Machová z Koalice nevládek Pardubicka. Spokojení jsou i donátoři. „Na této akci se
mi líbí především její transparentnost a organizace,“ uvedl na závěr Roman Pešek,
generální ředitel Vodárenské společnosti Chrudim.
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