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BURZA FILANTROPIE POKRAČUJE I V ROCE 2015: PŘIHLASTE SVÉ PROJEKTY!
Pardubice – 30. ledna 2015
Úspěšná dobročinná aktivita Burza filantropie v těchto dnech zahajuje svůj čtvrtý ročník. Právě nyní je
možné pro neziskového organizace působící v okrese Pardubice a Chrudim přihlašovat na burzu své
veřejně prospěšné projekty, které se zde budou ucházet o podporu donátorů. Přihlašování projektů je
možné až do 31. března 2015.
Burzu filantropie tradičně pořádá Koalice nevládek Pardubicka a Pardubický kraj za spolupráce
s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. Burza je inspirována známým televizním
pořadem „Den D“, v tomto případě se ovšem o podporu donátorů ucházejí neziskové organizace, které
mohou získat finanční, materiální nebo jinou formu pomoci, která povede k úspěšné realizaci jejich
potřebných projektů.
Letošní ročník burzy přináší i zajímavé změny. „Hlavní novinkou je náš nový web
www.burzafilantropie.cz, na něm neziskové organizace najdou také elektronický formulář, který nově
slouží pro přihlášení jejich projektů. Na novém webu bude probíhat také hlasování veřejnosti o
postupujících do finále burzy. Neziskovkám proto přeji hodně klidu a rozvahy při psaní projektů, víme
totiž dobře, že pomohou všem potřebným i veřejnosti,“ sděluje Miluše Horská, pardubická senátorka a
místopředsedkyně pořádající Koalice nevládek Pardubicka.
Veledůležitou a váženou roli mají v Burze filantropie také donátoři z řad soukromého a veřejného
sektoru, právě oni totiž svými prostředky podpoří realizaci projektů neziskovek. Od počátku konání burz
je jejich pravidelným donátorem také Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální
péči a neziskový sektor. „Na Burze filantropie se vždy rodí velmi zajímavé projekty, těším se proto, co
nám přinese tento rok. Pro neziskovky, které uvažují o přihlášení, bude zajisté zajímavou informací, že
v loňském roce bylo na čtyřech burzách v Pardubickém kraji podpořeno celkem 47 projektů a to
celkovou hodnotou darů 1 392 000 Kč. Díky štědrosti donátorů a kvalitnímu zorganizování burz Koalicí
nevládek Pardubicka se nám tak v loňském roce podařilo získat pro neziskovky rekordní podporu,“
bilancuje Pavel Šotola.
Zmíněné zapojení veřejnosti prostřednictvím hlasování o projektech bude probíhat od 16. do 30. dubna
tohoto roku.
Pardubická a chrudimská burza je součástí tzv. jarního kola Burzy filantropie. Zkrátka však nepřijdou
ani neziskové organizace působící v okrese Ústí nad Orlicí a Svitavy. Pro ně bude připraveno podzimní
kolo, které proběhne v měsíci říjnu, projekty budou moci přihlašovat od 31. března do 30. května.

