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Hledáte podporu pro své projekty? Přihlaste je do Burzy filantropie!
Již podruhé mohou neziskové organizace z Českobudějovicka přihlásit své projekty do Burzy filantropie. Tentokrát
se jedná o zahájení ostré fáze burzy. Projekty budou při hlasování donátorů (zástupci podnikatelského sektoru a
veřejné správy) a veřejnosti soutěžit o postup do užšího výběru – „finále“ Burzy filantropie. Pak už nebrání nic tomu,
aby se zástupci vybraných neziskových organizací přímo ucházeli o podporu svých projektů. Neziskové organizace
mohou hlásit své projekty od 1. srpna do 31. srpna 2017. Projekt lze přihlásit prostřednictvím webové stránky Burzy
filantropie - http://www.burzafilantropie.cz/jihoceskykraj/. V případě, že potřebujete radu ke svému projektu, můžete
využít konzultaci s fundraiserem Františkem Kaiseršotem. Domluvte si konzultaci na kaisersot@dialogcb.cz.
„Máme za sebou pilotní Burzu filantropie, kterou si dovolím hodnotit jako úspěšnou. Její průběh nám ukázal, na co se
máme v příštích kolech zaměřit. Neziskovým organizacím, které plánují své projekty přihlásit, bych doporučil zaměřit
se na konkrétní témata, která nás v Českých Budějovicích trápí. Možno je inspirovat se z různých plánů a strategických
dokumentů. Zde můžeme nalézt nejen onu inspiraci, ale i firmy a instituce, které by si přály s problémem něco udělat,“
vyjadřuje svůj názor František Kaiseršot, fundraiser Burzy filantropie.
Projekt se i nadále těší podpoře Jihočeské hospodářské komory, Regionální agrární komory Jihočeského kraje a
Statutárního města České Budějovice. Po pilotní fázi se k burze hlásí i zástupce tiskárny Inpress Bc. Vladislav
Nadberežný, účetní firmy Účetnictví neziskovky Naďa Nováková a Ing. Michaela Maroušová, truhlárny Hakr-Beta Jan
Blažek. Aktuálně však hledáme i další firmy, které by se zapojily do role donátora v ostré burze.
Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání
zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy.
Vyvrcholení podzimní ostré Burzy filantropie je naplánována na říjen 2017 v Českých Budějovicích. Bližší informace
získáte na www.burzafilantropie.cz, kde můžete sledovat také harmonogram jednotlivých aktivit.
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