nevládek Pardubicka vás zvou na

ervna 2017 od 13.30 – 17.30 hod.
Galerie R51

Proč jsme se rozhodli tento projekt realizovat?

Proč by vám mohl přijít tento projekt zajímavý?
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• Můžete navázat s neziskovou organizací
dlouhodobější spolupráci, která může být přínosná
nformace naleznete na www.buzaﬁlantropie.cz/jihoceskykraj
pro vaše podnikání nebo další aktivity.
• Burza
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DialogCB
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organizací velmi profesionální přístup, výborné
• Burza filantropie umožňuje pomoct rozmanitými
prezentační dovednosti, promyšlený projektový
způsobem - finančním darem, věcným darem,
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postrádají.
• Systém Burzy filantropie má dobře propracovanou
metodiku, která funguje již ve 3 krajích (Pardubický
kraj, Středočeský kraj, Kraj Vysočina).

Potkáme se ke společné schůzce nebo
potřebujete podrobnější informace?

14. června 2017 od 13.30
– 17.30 hod.
František Kaiseršot
a koordinátor Burzy filantropie
Galeriefundraiser
R51
kaisersot@dialogcb.cz, 775 684 570

(Riegrova 51, České Budějovice)

Filantropie znamená humanisticky motivovanou dobročinnost, dávání peněz, času nebo úsilí pro podporu obecně
prospěšného účelu. V Burze ﬁlantropie mají donátoři z řad podnikatelů, ﬁrem a zástupců veřejné správy možnost ohodnotit
vybrané projekty a přispět na jejich realizaci ﬁnančním či věcným darem nebo službou.

V případě zájmu účastnit se Burzy ﬁlantropie kontaktujte Bc. Františka Kaiseršota email: kaisersot@dialogcb.cz, a to nejdéle do 9. 6. 2017

Další informace naleznete na www.buzaﬁlantropie.cz/jihoceskykraj
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