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PODNIKATELÉ A POLITICI PODPOŘILI PROJEKTY NEZISKOVEK
PARDUBICE – 10. června 2013
Dvojkolo pro zrakově postižené, perníkový workshop, sázení stromů, propagace
pěstounské péče … To je jen malý výčet podpořených aktivit finálových šesti projektů
neziskovek, které se utkaly o přízeň donátorů na burze filantropie v Pardubicích 5. června
2013.
Když peníze pomáhají
Burzy filantropie umožňují setkávání neziskových organizací se zástupci podnikatelského a
veřejného sektoru. A nejen to. Hlavním posláním těchto klání, inspirovaných televizním „Dnem D“,
je podpořit zajímavé, potřebné a inovativní projekty neziskových organizací, které by se
pravděpodobně bez přímé podpory donátorů neuskutečnily. Po loňském úspěchu se do
organizování burz filantropie pustila s podporou Pardubického kraje Koalice nevládek Pardubicka.
Její ředitelka Jana Machová vyjadřuje s letošní první burzou filantropie, která se konala minulý
týden v Pardubicích, oprávněnou spokojenost. „Díky finanční podpoře podnikatelů a veřejné
správy si odneslo šeky osm projektů neziskových organizací v celkové hodnotě téměř 300 tisíc
korun. Burza pomohla na svět především sociálním a ekologickým projektům.“
Burza filantropie oslovila firmy i veřejnou správu
„Skutečnost, že se v Pardubickém kraji podařilo do burz filantropie zapojit tolik firem, i přes
současné složité ekonomické podmínky, je jasným dokladem, že máme v kraji řadu společensky
odpovědných firem,“ zhodnotil přínos donátorů pro konání burz Pavel Šotola, radní Pardubického
kraje pro sociální péči a neziskový sektor. Nejvíce peněz na projekty finálového „souboje“
věnovaly Elektrárny Opatovice a Pardubický kraj. Petr Zadák, který má na starost oblast vztahů s
veřejností v Elektrárnách Opatovice, k tomu uvedl: „Burza filantropie má bezesporu řadu přínosů.
Záměrně však zmíním jen jeden z nich, ten „nefinanční“. V jeden okamžik na jednom místě se
totiž setkají lidé z neziskových organizací, firem a veřejné správy, dokáží si vzájemně naslouchat
a společně napomáhat tomu podstatnému, vytváření slušných vztahů ve společnosti.“
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Významným partnerem burz filantropie je také pardubická firma eBrána, jejíž výkonný ředitel Jiří
Janků by uvítal, kdyby se do burzy zapojilo více úspěšných pardubických podnikatelů. „Na této
burze filantropie oceňuji hlavně to, že se do finále dostanou opravdu ty nejlepší projekty a že se
na projekt v jednom okamžiku skládá více donátorů naráz, což zvyšuje pravděpodobnost jeho
realizace,“ zhodnotil průběh finálového klání Jiří Janků, jehož společnost věnovala téměř 50 tisíc
korun včetně nabídky služeb jako třeba zpracování webových stránek. K důležitým donátorům
patřila také firma AVE CZ a letošní burzy se poprvé účastnil i nadační fond J&T či advokátní
kancelář Vítězslava Paděry nebo ERA Poštovní spořitelna.
V konkurenci obstály jen ty nejlepší neziskové projekty
Nejúspěšnějším projektem, který získal největší podporu donátorů, byl projekt „Jedlého lesa“
sdružení Apolenka. Díky „vybojovaným“ 48 tisícům korun bude založena permakulturní zahrada
navazující na stávající ohrady se zvířaty. K finanční pomoci připojili donátoři i nabídku dobrovolné
práce – zapůjčení bagru a pomoc při sázení stromů a rostlin. Pardubický kraj například přidá
10 tisíc na zakoupení keřů a bylin.
Rodinné centrum Kašpárek – Místo pro všechny generace. Tak se jmenuje další podpořený
projekt, zaměřený na komunitní život v městské části Dukla a Višňovka. Klade si za cíl zapojit
zdejší seniory do programu miniškolky a přispět tím k mezigeneračnímu setkávání a vzájemnému
předávání zkušeností. Senioři se budou učit angličtinu a absolvují počítačové kurzy. Kromě toho
budou předávat dětem to, co sami umí. Například, jak se pečou buchty nebo opravují hračky.
Donátoři věnovali Kašpárku 47 tisíc korun, a to i formou poskytovaných služeb. Například známý
pardubický výrobce perníků Pavel Janoš uspořádá přednášku o výrobě perníků.
Bezmála 40 tisíc korun získal projekt Tyflocentra, které se stará o zrakově postižené. Díky
penězům dárců bude zakoupeno dvojkolo pro cyklovyjížďky zrakově postižených s vodičem
dobrovolníkem. Firma eBrána například zakoupí cyklistické helmy a ředitel AVE CZ by se chtěl
vyškolit jako vodič dvojkola.
S projektem Všechny děti potřebují mámu a tátu uspělo občanské sdružení Amalthea. Z peněz
získaných prostřednictvím burzy natočí filmové a rozhlasové spoty s cílem dát veřejnosti více
vědět o pěstounství a náhradní rodinné péči. Pardubická eBrána pomůže například s webovou
prezentací a Radio Černá Hora odvysílá reklamní kampaň.
Letos uspěl v burze poprvé také Pardubický spolek historie železniční dopravy. Ten zaujal
projektem na záchranu skříně motorového vozu M120.206 a získal 33 tisíc korun, z nichž 20 tisíc
věnovaly Elektrárny Opatovice. Přes 30 tisíc se dostane i Centrum DON BOSCO díky potřebnému
projektu Šance pro 2 kamarády. Projekt podpoří začlenění mladých lidí, vyrůstajících v ústavní
výchově, do společnosti a samostatného života.
Donátory přesvědčily i další projekty, kterým udělili „divokou kartu“. Národní rada zdravotně
postižených ji získala od Elektráren Opatovice a od Pardubického kraje na projekt Euroklíče. Fond
ohrožených dětí Klokánek ji dostal od eBrány na tvorbu webových stránek pardubické pobočky.
Divokou kartu udělila také firma GSM hadice Rodinnému centru Kašpárek.

