
     
 
 
 
 

 
 
 

Tisková zpráva 

Svitavská burza filantropie 2013 

 

 
 

Z iniciativy města Svitavy a Mateřského a rodinného centra Krůček se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy 
uskutečnila 11. června Svitavská burza filantropie pod záštitou Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje 

zodpovědného za sociální věci a neziskový sektor. 
První burzy filantropie v Pardubickém kraji proběhly v roce 2011. Byly inspirovány televizním pořadem Den D a jejich 
iniciátorem byla KONEP (Koalice nevládek Pardubicka). Na základě zkušeností získaných v rámci burzy pořádané 
KONEP v roce 2012 ve Svitavách pro celý bývalý okres Svitavy se představitelé města Svitavy rozhodli uspořádat svou 
vlastní městskou burzu a cíleně podpořit neziskové organizace ve městě. Organizací bylo pověřeno Mateřské a rodinné 
centrum Krůček, které má zkušenosti s realizací projektů zaměřených na dlouhodobou spolupráci neziskových 
organizací.  
Na základě výzvy v Našem městě i dalších médiích se přihlásilo celkem devět neziskových organizací a čtyři firmy, 
které se rozhodly neziskové organizace podpořit finančními prostředky nebo materiálním vybavením. Jednalo se o firmu 
EPR PRAHA s.r.o. se sídlem ve Svitavách a firmu P-D Refractories CZ a. s. Podporu na konkrétní projekty budou také 
zvažovat firmy EVT Stavby s.r.o. a Nekvinda – zemědělská technika. 
V průběhu společného setkání zástupci svitavských neziskových organizací představili prostřednictvím prezentací 
projekty představitelům firem i veřejného sektoru a snažili se je přesvědčit o tom, že právě jejich projekt je vhodný 
k získání finanční či materiální podpory. Město Svitavy zastupovali na Svitavské burze filantropie 2013 starosta David 
Šimek a místostarosta Miloš Vízdal, kteří na základě konkrétních projektů navrhli přidělení finančních prostředků města 
na jednotlivé projekty v celkové výši 55 tis.Kč.  
Pro poskytnutí finančních prostředků formou neinvestičních (investičních) dotací budou z části využity prostředky, které 
město Svitavy uspořilo získáním dotace z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Podporu firem lze 
vyčíslit na obdobnou částku, jakou poskytlo město Svitavy. V některých případech má podobu materiální podpory 
poskytované formou vybavení nebo konkrétních služeb. 
Zástupci donátorů konstatovali, že příprava historicky první tzv. městské burzy byla velmi dobrá. Především však 
pochválili jednotlivé neziskové organizace za návrhy projektů i jejich konkrétní prezentaci. 
Věříme, že nejen realizací představených projektů, ale také vzájemnou dlouhodobou spoluprací jednotlivých účastníků 
mezi sebou navzájem bude posíleno prostředí sounáležitosti a pomoci občanům města.  
Za neziskové organizace v závěru všem donátorům i pořadatelům z MC Krůček poděkovali starosta města i krajský 
radní. Město Svitavy i mateřské a rodinné centru Krůček obdrželi Pamětní list za uspořádání historicky první burzy 
filantropie na místní úrovni. 
  
 

 



 

 
 
Jednotlivě se jednalo z prostředků města Svitavy o podporu těchto projektů: 
 
 
 

  
Číslo 

Organizace Název projektu  Předmět žádosti (záměry projektu) Z prostředků 
města Svitavy 

1. Občanské 
sdružení 
hiporehabilita
ce  Baneta 

Učebna 
ve stylu 
staročeské 
světničky 

Dokončení rekonstrukce staročeské světničky (oprava 
spodní podlahy, pokládka nové podlahové krytiny a 
vybavení) pro realizaci programů zaměřených na 
environmentální vzdělávání, volnočasové aktivity a 
canisterapii. 

10 000 Kč 

2. Občanské 
sdružení 
Bonanza 
 

Bez střechy 
to nejde 

Dokončení opravy střechy nad stodolou, která je využívána 
pro práci s dětmi v rámci činností OS Bonanza. Práce na 
opravě střechy nad stodolou byly s přispěním sponzorů 
zahájeny již v r. 2012. 

10 000 Kč 

3. Děti patří 
domů, o.s. 

Tábor 
pro Adama 

Úhrada sportovních, výtvarných a ostatních pomůcek na 
respitních pobytech pro děti vyrůstajících v náhradní rodinné 
péči, včetně dětí se specifickými zdravotními potřebami. 

3 000 Kč 

4. Charita 
Svitavy 

Pohodlně 
do aut 

Úprava výsuvné sedačky spolujezdce ve vozidle Charity 
Svitavy s cílem umožnit méně mobilním uživatelům Charitní 
pečovatelské služby snazší a pohodlnější nastupování. 

10 000 Kč 

5. Centrum J. J. 
Pestalozziho, 
o.p.s. Krizové 
centrum 
Svitavy 

Červená 
dluhům – 
zelená 
bezplatnému 
oddlužení 

Cílem projektu je bezplatná pomoc lidem s oddlužením 
prostřednictvím sociální a právní pomoci zaměřené na 
přípravu podkladů k tzv. osobnímu bankrotu. 

6 000 Kč 

6. Občanské 
sdružení 
Květná 
Zahrada 

Automobil 
pro Zařízení 
pro děti 
vyžadující 
okamžitou 
pomoc – 
Květináč. 

Cílem projektu je nákup staršího 7-9 místného automobilu 
určeného pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
které bude od léta 2013 zřízeno v Květné. Sdružení zřizuje 
zařízení na žádost okolních měst pro děti, které mají poruchy 
učení, chování nebo závažné problémy v rodinném prostředí, 
jež vyžadují řešení formou krátkodobého pobytu mimo 
rodinu. Zařízení bude mít kapacitu 6 dětí. 

10 000 Kč 

7. Mateřské 
a rodinné 
centrum 
Krůček 
Svitavy, o.s. 

Krůček navíc Cílem projektu je umožnit realizaci dílčích samostatných 
aktivit (1. Realizace dobrovolnické mezinárodní spolupráce 
(vymalování Krůčku; 2. Nákup „anduly“ – v rámci realizace 
kursů první pomoci; 3. Nákup hlíny – v rámci práce s rodiči, 
dětmi, prarodiči a matkami s dětmi z Azylového domu; 4. 
Konference Rodina a práce; 5. Příměstský tábor – výlety s 
dětmi; 6. Dýňová slavnost; 7. Materiál na volnočasové 
aktivity rodičů a prarodičů s dětmi. 

6 000 Kč 

Celkem: 55 000 Kč 
Poznámka: V průběhu přípravy z burzy odstoupily organizace InHelp, o. p. s. a Zelené Vendolí, o.s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality M ěÚ Svitavy 


