+420 461 031 821
machova@konep.cz
www.konep.cz

Klášterní 54
Pardubice
530 02

Tisková zpráva
KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA, o. s.
Kontakt: Bc. Jana Machová, ředitelka KONEP, 774 412 876, machova@konep.cz

Burza filantropie míří do Litomyšle
Litomyšl – 24. října 2013

Letošní sérii burz filantropie v Pardubickém kraji uzavírá Litomyšl. V hotelu Zlatá Hvězda se
ve čtvrtek 24. října 2013 od 13:30 uskuteční soutěžní klání pěti neziskových organizací. Ty
budou bojovat o peníze sponzorů na své projekty.
Šňůra úspěšných burz filantropie končí letos v Litomyšli. Do finálového klání postoupilo pět
finálových projektů neziskových organizací. Čtyři z nich poslali do finále donátoři, jeden postoupil
z veřejného internetového hlasování.
V Litomyšli přijdou projekty podpořit nejen zástupci Pardubického kraje a Města Litomyšl, ale také
místní firmy. Pokud si neziskovky chtějí odnést peníze na své finálové projekty, musí přesvědčit
přítomné donátory o tom, že jejich projekt má dobrou myšlenku a pomáhá tam, kde je třeba a kde
se peníze jinak těžko shánějí.
Mezi přítomnými sponzory se objeví například zástupci Saint-Gobain, SVITAP, Medesa z Poličky,
LIMES, ABNER, a.s., AB Plast a Darren. Mediálně podpořit projekty přijde Rádio Černá hora. Zda
padne letošní rekord ve výši podpory, rozhodne nejspíš až vlastní prezentace projektů.
V předchozí burze filantropie v Ústí nad Orlicí neziskovky vybojovaly přes 300 tisíc korun.
Padne rekord ve výši peněz poskytnutých donátory?
Naváže litomyšlská burza na úspěšná předchozí kola v jiných městech? Padne rekord ve výši
podpory? Jak si povedou prezentující neziskovky? Se svými projekty jdou do finále Charita
Litomyšl, Charita Moravská Třebová, Charita Polička, Bonanza a občanské sdružení Děti patří
domů. Jejich projekty jsou zaměřeny především na sociální aktivity. Sponzoři rozhodnou o tom,
zda podpoří například pořízení auta pro ošetřovatelskou službu nebo v jiném projektu přispějí na
úpravu auta pro potřeby dopravy lidem upoutaným na invalidní vozík. Mohou také přidat na úpravu
stodoly pro účely hiporehabilitace dětí či na letní tábory pro děti z pěstounských rodin.
Burza filantropie v Litomyšli je letošní v pořadí čtvrtou akcí tohoto typu pořádanou na území
Pardubického kraje. Burzy pořádá Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým
krajem. Záštitu nad akcí převzal Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za
sociální věci a neziskový sektor. „ Účastním se již patnácté burzy filantropie v Pardubickém kraji.

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

Burzy v kraji pořádáme již třetím rokem a pokaždé se posouváme dopředu – jak výší finanční
podpory, tak invencí a potřebností projektů,“ uzavírá radní Šotola.

