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TISKOVÁ ZPRÁVA
Cesta k samofinancování neziskovek jako žhavé téma v regionu
Před týdnem (čtvrtek 24.3.) proběhlo v Českém Brodě první Pracovní setkání
nestátních neziskových organizací na téma Cesta k samofinancování, kterého se
zúčastnilo celkem 10 organizací z Českého brodu a jeho okolí, ale také z Kolína,
Nymburka a Kutné Hory.
Možnosti a způsoby samofinancování jsou v současné době velmi žhavým tématem
téměř každé neziskové organizace, která chce být alespoň částečně finančně nezávislá.
Zástupci pořádajícího Občanského sdružení LECCOS měli za cíl předat své znalosti
z dlouholeté praxe v neziskovém sektoru, zkušenosti z oblasti samofinancování, ale také
sdílet zkušenosti všech účastníků a rozvinout přínosnou debatu. Součástí setkání byly
krátké odborné prezentace na téma řízení neziskové organizace, PR, fundraising a
spolupráce s obcí. Téma samofinancování se prolínalo do všech těchto oblastí a zároveň
v průběhu všech prezentací probíhaly vášnivé diskuze. Na konci programu přednesl svoji
prezentaci specialista na samofinancování a nezávislý poradce v oblasti podnikatelské
strategie. Vzhledem k dlouhým přínosným diskuzím a zájmu o probíraná témata nezbyl
čas na vše, co by přítomní zástupci neziskovek chtěli společně prodiskutovat. Proto se
organizátoři rozhodli v pravidelných setkáních pokračovat. Druhé setkání nestátních
neziskových organizací proběhne 26. května a tématem bude opět samofinancování a
ekonomika v neziskové organizaci.
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O LECCOS:
Občanské sdružení LECCOS na Českobrodsku působí již 10 let a poskytuje sociální služby a volnočasové aktivity
dětem a mládeži v Nízkoprahovém Klubu Zvonice, nabízí pestrou škálu programů rodičům a dětem v Mateřském centru
Kostička a pořádá akce pro veřejnost. Podílí se také významně na rozvoji města svou činností a členstvím v o.p.s.
Region Pošembeří, ale také účastí na dalších rozvojových plánech a programech Města Český Brod.

