Burza bude pomáhat i v Pardubickém kraji
19.4.2016

Svitavský deník str. 3 svitavsko a okolí
Litomyšl
Na Svitavsku mohou neziskové organizace přihlašovat své projekty k podzimnímu kolu Burzy filantropie
(aza, red)

Svitavsko – V Pardubickém kraji zahájili pátý ročník Burzy filantropie. První kolo přihlašování projektů
neziskových organizací z okresu Pardubice a Chrudim skončilo 31. března a v současné době probíhá
hlasování. To bude trvat až do 21. dubna. Nezapomíná se ani na okresy Svitavy a Ústí nad Orlicí, pro ně je
připraveno podzimní kolo v září.
Neziskové organizace z těchto oblastí mohou přihlašovat své projekty od 1. dubna do 31. května. Burzu
filantropie pořádá Koalice nevládek Pardubicka společně s Pardubickým krajem ve spolupráci s Krajskou
hospodářskou komorou Pardubického kraje.
Cílem je poskytnout finanční, materiální nebo jinou formu pomoci neziskovým organizacím na realizaci
veřejně prospěšných projektů. Podporu poskytují přítomní donátoři z řad podnikatelů, firem a zástupců veřejné
správy. „Loňský ročník Burzy filantropie byl velmi úspěšný. Podařilo se na ni získat dary v hodnotě 1 195 000
korun, kterými bylo podpořeno 36 projektů neziskových organizací z celého Pardubického kraje. Díky burze a
darům štědrých donátorů tak například pořídilo pardubické Centrum pro dětský sluch Tamtam speciální
znakovací medvídky, kteří pomáhají dětem i rodičům se učit znakovou řeč, chrudimská charita koupila nové auto
pro pečovatelskou službu nebo mohla fungovat lesní školka v Letohradě,“ přibližuje Miluše Horská,
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, která je i místopředsedkyní pořádající Koalice nevládek Pardubicka.
Předchozí úspěchy
Během posledních čtyř ročníků v burze realizovali 145 projektů a podpořili je dary ve výši 4 827 500 korun.
Veřejnost se může do burzy zapojit prostřednictvím hlasování na webu http://www.burzafilantropie. cz. V
loňském roce na burze rozdali Svitavskému okresu celkem 295 tisíc korun.
Uspěly projekty „Vyženeme nezvaného nájemníka“, ten představila Oblastní charita Polička, peníze chtěli
použít na opravu napadených trámů broukem tesaříkem krovovým. Peníze se podařilo získat i Farní
charitě Litomyšl s projektem „Když se nadechnu, zvládnu víc“, cílem projektu bylo poskytnout důstojné zázemí
pro pečovatele z respitní péče.
Dále zabodovaly i organizace. Generace 89 slavila úspěch s projektem „Prima odpoledne“, v němž šlo o
aktivní trávení volného času dětí ze sociálně potřebných rodin v doprovodu nového kamaráda – studenta
pedagogické školy. Poprvé zaujal i Spolek archaických nadšenců, těm se podařilo zachránit a obnovit kaple ve
Vysokém lese u Sebranic na Svitavsku. Všechny práce dělali dobrovolníci bez nároku na odměnu. Charita
Svitavy zase vymyslela „Tvořivou dílnu – místo, které pomáhá“, klienti charity zde budou moci rozvinout své
dovednosti a naučit se vyrábět šperky, dárkové předměty a podobně.
Foto popis| BURZA FILANTROPIE. V kraji se uskuteční už popáté a nebude chybět ani v Litomyšli.
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