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ROZHODNĚTE O POSTUPUJÍCÍCH PROJEKTECH DO BURZY FILANTROPIE
PARDUBICE – 20. 5. 2013
Jestliže vloni putovalo na projekty neziskových organizací v Pardubickém kraji díky burzám
filantropie téměř 900 tisíc korun, letos to může být mnohem více. O tom, jaké projekty
postoupí do červnového finále v Pardubicích a v Chrudimi, rozhodne kromě poroty složené
z donátorů, také veřejné hlasování. I váš hlas může pomoci na svět dobrému projektu.
Hlasování probíhá na internetových stránkách nevladky.cz do pondělí 27. května do 12:00
hodin.
„Do letošní první burzy filantropie, která se koná 5. června Pardubicích, je už přihlášeno 21
projektů. O přízeň donátorů soutěží projekty ekologické i sociální – například Eurolíč, Všechny
děti potřebují mámu a tátu, Expoziční voliéra pro drobné pěvce a řada dalších potřebných
projektů,“ konstatuje Jana Machová z pořádající Koalice nevládek Pardubicka. Pět
z přihlášených 21 projektů vyberou sami donátoři a jeden projekt dostane šanci postoupit z
veřejného hlasování. Z něho vloni postoupil a získal podporu firem projekt Na cestě do života
– doprovázení dětí do dětských domovů. O jakém projektu letos rozhodne veřejnost?
Také do chrudimské burzy filantropie jdou zajímavé projekty – od výběhu pro čápy přes
keltský svátek Lughnasad až po nákup elektrokola pro potřebné. Z celkem jedenácti
přihlášených projektů půjde do ostré burzy filantropie v Chrudimi 10. června tři nejlepších, o
kterých rozhodnou donátoři a jeden postoupí z veřejného hlasování.
Pro zástupce postupujících neziskových organizací je ještě před ostrými koly burz
v Pardubicích a Chrudimi připraven užitečný seminář. Ten prezentující vybaví potřebnými
znalostmi a dovednostmi, jak zaujmout donátory a získat jejich podporu. Dozví se na něm,
jak vytvořit kvalitní a přesvědčivou prezentaci a někteří si vyzkouší předem projekt
odprezentovat před fiktivními donátory. Tím neziskovky získají potřebnou jistotu, jak v ostré
burze filantropie uspět a odnést si finanční prostředky na realizaci svého projektu.
Koalice nevládek Pardubicka, o. s. (KONEP) je otevřeným sdružením neziskových organizací, které působí v Pardubickém
kraji. Dlouhodobým cílem Koalice je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a pomáhat v rozvoji neziskových
organizací. Koalice vznikla v roce 1998, jako samostatná organizace funguje od roku 2004. Koalici finančně podporují
Pardubický kraj a Evropská unie.
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„Burzy filantropie se v Pardubickém kraji konají již třetím rokem. Letos donátoři a Pardubický
kraj podpoří kvalitní neziskové projekty na celkem šesti burzách filantropie, a to
v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Ústí nad Orlicí, Svitavách a Letohradu,“ uzavírá Pavel
Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.
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