Burza filantropie v Litomyšli už zná postupující projekty
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Charity z Litomyšle a ze Svitav, Generace 89, Spolek archaických nadšenců i
nezvaný nájemník z Poličky. Ti všichni postoupili do finále dobročinného projektu.
Litomyšl– Burza filantropie v Litomyšli už zná své finalisty. O přízeň donátorů si
zasoutěží projekt Vyženeme nezvaného nájemníka, donátoři pak dali nejvíce hlasů Farní
charitě z Litomyšle, Spolku archaických nadšenců, svitavské charitě a dále projektu
Prima odpoledne.
Výjimečný projekt, který spojuje cesty neziskového, soukromého a veřejného
sektoru, pořádá již tradičně Koalice nevládek Pardubicka. Litomyšlský kus cesty z cyklu
dobročinných burz se uskuteční už ve středu od 17:15 hodin v prostorách Hotelu Zlatá
Hvězda.
Vyhnat brouka
Díky internetovému hlasování se snad letos podaří vyhnat brouka nejen z hlavy,
ale i z domu. „Hlasující dali nejvíce hlasů projektu poličské charity Vyženeme nezvaného
nájemníka. O dalších postupujících rozhodli donátoři v interním hlasování,“ prozradil
našemu Deníku mluvčí Koalice nevládek Pardubicka Michal Chlumský.
Do finále tak poslali další čtyři projekty. Nejvíce hlasů obdržela Farní charita v
Litomyšli s projektem Když se nadechnu, zvládnu víc. Na pomyslném druhém místě
skončilo Prima odpoledne od Generace 89 a prezentovat se ve středu bude též svitavská
charita se svou Tvořivou dílnou. Spolek archaických nadšenců se pak pokusí prosadit
obnovu kaplí ve Vysokém lese.
Od roku 2012 Koalice nevládek Pardubicka a Pardubický kraj pořádají pravidelné
Burzy filantropie s reálnými prostředky donátorů ve všech čtyřech okresech Pardubického
kraje.
Za dobu fungování burz byly darovány více jak čtyři miliony korun, díky nimž se
podařilo podpořit sto osmnáct projektů.
Rozdali statisíce
Že se letos burza vydaří, o tom snad není pochyb. Už loni se totiž tato dobročinná
akce na Svitavsku stala doslova rekordmankou. Neziskové organizace díky ní získaly na
své projekty celkem 328 tisíc korun. Cyklus burz filantropie v Pardubickém kraji se touto
středou pro letošní rok uzavře. Nejen organizátoři už ale jistě přemýšlí nad příštím
ročníkem.

Postupující projekty Hlasování donátorů vyhrály tyto organizace: Farní charita
Litomyšl – Když se nadechnu, zvládnu víc! Generace 89 – Prima odpoledne Spolek
archaických nadšenců – Obnova kaplí ve Vysokém lese Charita Svitavy – Tvořivá dílna –
místo, které pomáhá Na základě internetového hlasování postupuje: Oblastní charita
Polička – Vyženeme nezvaného nájemníka Donátoři pro burzu filantropie v Litomyšli
hlasovali: Farní charita Litomyšl – 6 hlasů Generace 89 – 5 hlasů Spolek archaických
nadšenců – 4 hlasy Charita Svitavy – 3 hlasy Burza filantropie se uskuteční 21. října od
14 do 17:15 hodin v Hotelu Zlatá Hvězda na Smetanově náměstí v Litomyšli.
Foto popis| LOŇSKÁ BURZA filantropie ze Svitavska byla rekordmankou. Vybralo se 328
tisíc korun. Jak to dopadne letos?
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