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Litomyšl

V internetovém hlasování se neziskovky snaží získat peníze na nové přístroje i
lepší služby.
Svitavsko – Deset snů, deset projektů a jen několik z nich se promění v realitu
a vidinu lepší budoucnosti. Neziskové organizace letos opět „soutěží“ o finance od
štědrých donátorů v Burze filantropie.
Právě v těchto dnech probíhá internetové hlasování, v němž se projekty
ucházejí o hlasy obyvatel svitavského okresu. Prozatím vede pořadí záměr Farní
charity Litomyšl s názvem „Když se nadechnu, zvládnu víc!“. Ta chce vytvořit
prostor vhodný ke vzdělávání, sdílení zkušeností a supervizím včetně hygienického
zázemí pro pečovatele z respitní péče a další charitní pracovníky.
„Vytvoření vhodného zázemí pro fyzickou a psychickou hygienu pečovatelů,
kteří zajišťují celkovou péči o zdravotně postižené seniory dočasně ubytované v
Respitní péči Jindra. Prevence syndromu vyhoření pečujících pracovníků formou
kurzů, zkušenostních setkání, supervizí a kvalitního pracovního prostředí,“ míní
pracovníci charity.
Na druhém místě je s těsným odstupem projekt Tůdle nudle společnosti
Komuniké, který chce pomoci hendikepovaným pracujícím v restauraci Rettigovka
zlepšovat kvality jejich domácích výrobků a nudlí. „Chceme vyrábět své vlastní těsto
Tůdle nudloviny a dát tak našim kolegům s různým stupněm hendikepu další
možnost k seberealizaci a profesnímu růstu. A abychom mohli začít, potřebujeme
stroj. Pak už nic nebude bránit tomu, abychom vyráběli skvělé domácí špagety,
tagliatelle a další druhy těstovin. Zatím vyrábíme těstoviny ručně a je o ně zájem,“
připomínají.

Třetí místo dosud patřilo Charitě Svitavy s nápadem Tvořivé dílny.
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To chce nabídnout minimálně patnácti klientům centra Světlanka během
čtrnácti měsíců více činností v tamní dílně. „Její nabídka rozšíří o výrobu šperků,
dárkových předmětů a buttonů. Rozšířením činností v dílně se současně zajistí odbyt
výrobků jejich prodejem a zvýší se tak motivace klientů,“ připomínají lidé ze
Světlanky.

Velké finále bude v říjnu

Dílčím cílem je získat finance na zajištění dalšího materiálu prodejem na akcích
a tím tak pomoci také financování některých dalších a zároveň tím chtějí navázat
spolupráci s dalšími organizacemi a firmami. Burza filantropie už tradičně pomáhá.
Vybrané projekty potom hodnotí i donátoři, kteří na ně poskytují potřebnou část
peněz.
Lidé mohou v letošním ročníku hlasovat ještě minimálně týden. Anketa bude
uzavřená až 2. července. Do 21. září je pak stanovená uzávěrka pro výběr projektů
donátory přímo pro Burzu filantropie Litomyšl. Na konec října (21.10.) je potom v
plánu slavnostní vyhlášení vítězů, kteří následně zhmotní své vize.

Okresní projekty Burzy filantropie 1. Obnova kaple ve Vysokém lese (zatím 4.
místo) 2. Prima odpoledne (6.) 3. Pane, pojďte si hrát (10.) 4. Vyženeme nezvaného
nájemníka (9.) 5. Tůdle nudle (2.) 6. Bráníme se kyberšikaně (5.) 7. Když se
nadechnu, zvládnu víc (1.) 8. Tvořivá dílna – místo, které pomáhá (3.) 9. Napísek si
rád hraje (8.) 10. Cesty mezi generacemi (7.) zdroj: burzafilantropie.cz
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