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Milé sestry, milí bratři,
dovoluji si Vás opět informovat o několika změnách a možnostech spolupráce.
Posílám Vám přehled aktuálních grantových výzev, které by Vás mohly zaujmout. Nepřehlédněte!
Doporučuji Vám podívat se na naše stránky www.e-cirkev.cz, kde vlevo ve sloupci klikněte na
Ústřední církevní kancelář a na Fundraising a objeví se před Vámi nejen moje fotka a kontakt na mě,
ale též další tři odkazy – Fundraising v ČCE, Grantové možnosti a Příklady dobré praxe: http://www.ecirkev.cz/rubrika/529-Fundraising/index.htm.
Projděte si příspěvky, které zde jsou, budou Vám určitě ku pomoci. Najdete zde mimo jiné články
k fundraisingu, možnostem spolupráce sborů a ÚCK, jakých postupů se držet při práci na grantových
žádostech, seznamy nadací a nadačních fondů, příklady dobré praxe z českobratrského prostředí a
mnoho dalšího.
Pokud se Vám něčeho nedostává a myslíte, že byste rádi na našem webu našli ještě jiné informace,
napište mi. Příspěvky vyrábím především pro Vás.
Přesto si uvědomuji, že webová stránka zůstává stále jednostrannou komunikací, a proto vznikla
facebooková skupina Ekumenický fundraising, kde bych rád s Vámi sdílel Vaše zkušenosti a rady.
Aby skupina byla živá, aktuální a smysluplná, nejdříve je nutné se k ní připojit. Požádejte mne nebo
jiného člena skupiny o přátelství (profil Petr Bruna) a já Vás do ní budu moci přidat. Cílem je, aby se
o ní dozvědělo co nejvíce lidí z evangelických sborů, škol, diakonie či kdokoliv zainteresovaný.
A v druhém kroku ji opravdu využijme pro společnou komunikaci, dávejme odkazy na aktuální
grantové výzvy, pišme svoje zkušenosti, doporučujme semináře či školení apod.
Neváhejte mi psát Vaše nápady, připomínky a stížnosti. Na e-mail bruna@e-cirkev.cz nebo na
skupinu Ekumenický fundraising.

Se srdečným pozdravem
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