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TÉMĚŘ 400 TISÍC KORUN VYSOUTĚŽILY NEZISKOVKY NA BURZE
FILANTROPIE
PARDUBICE – 22. 3. 2012
V burze filantropie, která se uskutečnila 22. března v Integračním centru sociálních aktivit
Kosatec v Pardubicích v rámci konání 14. konference neziskových organizací Pardubického
kraje, uspělo všech osm postupujících projektů. Přítomní zástupci podnikatelského a
veřejného sektoru vypsali na místě šeky na téměř 400 tisíc Kč. Navíc některé projekty
podpoří nefinančně – materiální pomocí či službou.
Soutěžní porotu donátorů vytvořilo osm zástupců podnikatelského sektoru a dva zástupci
veřejného sektoru - Pardubický kraj a Město Pardubice. Šeky, opravňující k získání finanční
podpory představeným projektům, si od poroty nakonec odneslo všech osm neziskových
organizací, jejichž projekty postoupily do finálového klání. Průměrná výše podpory jednoho
finálového projektu činila 50 tisíc Kč. Donátoři ocenili kvalitu prezentovaných projektů, které
pomohou rozšířit paletu poskytovaných sociálních služeb, rozšíří programy pro rodiny
s dětmi nebo vylepší životní prostředí v Pardubickém kraji.
Donátoři posuzovali, zda projekty v soutěži naplňují filozofii firmy, zda mají jasně stanovené
cíle projektu a cílové skupiny veřejnosti i odpovídající rozpočet. Z finálového klání si odnesl
vysněný šek například projekt Dětského lesního klubu Za bukem, který je inspirován
konceptem lesních mateřských škol nebo projekt sdružení Apolenka, rozšiřující stávající
naučnou stezku na Dubině o Relax Park. Přízeň donátorů získal také projekt Rodinného a
vzdělávací centra Holoubek. „Dětem a mládeži chybí podněty k rozvíjení zájmu o technické
obory, říká Vladimíra Krejčíková z Holoubku. „Náš projekt přibližuje přírodní vědy hravou
formou a pracuje se smyslovým prožitkem vědy,“ dodává Krejčíková za souhlasného
pokyvování zástupců poroty.
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Na setkání nechyběla ani senátorka Parlamentu ČR Miluše Horská, která stála u začátků
vzniku občanského sdružení Koalice nevládek Pardubicka – organizátora Burzy filantropie.
„ S potěšením mohu konstatovat, že neziskový sektor v Pardubickém kraji se úspěšně rozvíjí a
profesionalizuje a daří se propojit zájmy všech tří sektorů – podnikatelského, veřejného a
neziskového,“ dodává Horská.
Záštitu nad akcí převzal radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor Pavel
Šotola. „Burza filantropie byla příkladnou ukázkou konkrétní spolupráce mezi neziskovkami,
podnikateli a veřejnou správou. Jsem velmi rád, že první burza byla tak úspěšná a je jistě
dobrým startem pro další tři, které se uskuteční v září tohoto roku“, dodává Šotola. Partnery
a donátory Burzy filantropie se staly Elektrárny Opatovice, LEKARNA.CZ, Konzum, eBrana,
StudioPress, Perník Janoš, Pardubická výstavní a veletržní, DAKO CZ, Město Pardubice a
Pardubický kraj. Mediálními partnery byly Pardubický deník a Český rozhlas Pardubice.

Kontakt:
Bc. Jana Machová
ředitelka
e: machova@konep.cz
m: 774 412 876

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.

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

Pernštýnská 15
Pardubice
530 02

