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Vážení členové spolku DialogCB,

Také vám přijde, že čas nějak zrychlil? Nám tedy totálně. Ten kvapík přisuzujeme i hodně 
aktivitám, které se v posledních měsících udály. Pilotní burza filantropie, vyhlášení Ženy 
Českobudějovicka, uzavření prvního semestru Manažerské akademie, zařízení několika 
bytů našich klientů z materiální banky, sehnaných téměř 100 000 Kč na obědy pro 
českobudějovické děti, atd, atd. A poslední potěšující a částečně i zavazující zprávou je, že 
DialogCB má už 21 členů! Fakt paráda a nás to žene dál. A co je nového a důležitého?

• 31. 8. 2017 byla uzávěrka podávání projektových žádostí do první, ostré verze, Burzy filantropie. 
Pilotní Burza byla z našeho pohledu více než povedená a doufáme, že ostrou verzí jí ještě 
překonáme. zejména tím, že už se nám společně podaří získat podporu pro vaše projekty – 
a to ať ve formě finanční či materiální podpory, případně služby zdarma či zajímavého kontaktu. 
Těšíme se na setkání při „adrenalinové“ Burze 25. 10. 2017 v Riegrově 51. Do té doby vás 
budeme pravidelně informovat na našich webových stránkách nebo stránkách Burzy filantropie 
respektive zašleme všem členům oficiální pozvánku.

• V loňském roce jsme si řekli, že vás členských příspěvků pro DialogCB ušetříme, protože se 
všechny aktivity rozjížděly a připravovaly. Pamatujete? Letos bychom vás chtěli požádat 
o zaplacení členského příspěvku ve výši 990 Kč. Do konce měsíce září vám pošleme fakturu 
s žádostí o její uhrazení. Vzhledem k tomu, že všechny finance, které se nám podařilo 
z evropských a veřejných zdrojů sehnat, jsou plně věnovány na vzdělávací 
a další aktivity pro všechny členské NNO potažmo jejich uživatele, peníze 
z členských příspěvků budou využity na chod organizace jako takové.  
Děkujeme a doufáme, že jste a i nadále budete spokojeni se službami spolku 
DialogCB.

• Manažerská akademie pro poskytovatele sociálních služeb bude pokračovat druhým 
semestrem od září tohoto roku. Podle osnov, které jsme připravovali společně s Ekonomickou 
fakultou Jihočeské univerzity, se máte opravdu na co těšit. I když jsou kurzy kapacitně naplněny, 
v případě zájmu o jednotlivé přednášky, nás určitě kontaktujte. Vždy se jedno, dvě místa najdou. 
zároveň pro vás rádi, na vyžádání, připravíme osvědčení za jednotlivé moduly.

• Projekt materiální banky, který funguje od roku 2016, je k dispozici pro vaše organizace a vaše 
uživatele. Na poslední čtvrtletí roku 2017 jsou naplánovány tyto termíny svozů/rozvozů: 19. 9., 19. 
10., 16. 11. a 19.12. Příjem i výdej nábytku, použitých spotřebičů a dalšího vybavení je možné i mimo 
tyto dny, ale je nutné mít vlastní dopravu a předem se telefonicky domluvit. zároveň bychom 
chtěli požádat o pomoc s hledáním, případně vytipováním nových – větších - skladových 
prostorů v Českých Budějovicích a okolí. Projekt, který jsme díky vašim reakcím a reakcí z široké 
veřejnosti vyhodnotily jako velmi užitečný, potřebuje více místa. Předem děkujeme za jakýkoliv 
tip!

Těšíme se na setkání s vámi a přejeme pěkné „babolétí“ dny

Tým DialogCB

Dana Kalistová

Ideální velikost 400 -800 m2 v ČB a okolí a nájem za 1 Kč :-)


