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Unikátní crowdfundingová platforma podpoří dobré nápady 

Břeclav 22. září 2016 

Čtyři mládežnické organizace ze zemí Visegrádu se spojily v projektu „No Borders In 

V4 Youth Exchanges“, jehož cílem je vytvoření jedinečné crowdfundingové platformy 

shromažďující nápady aktivit zaměřených na děti a mládež v zemích Visegrádské 

čtyřky a finanční prostředky pro jejich realizaci. Českým partnerem projektu 

podpořeného z Visegrádského fondu je břeclavská nezisková organizace Evropské 

centrum mládeže Břeclav (EYCB). 

Internetová „sběrna nápadů“, dostupná na adrese http://supportyourdream.com/en, je určena 

všem zájemcům z řad neziskových organizací, firem, samospráv i široké veřejnosti, kteří mají 

nápad, jak pomoci cílové skupině projektu, tedy dětem a mladým lidem z České republiky, 

Slovenska, Polska a Maďarska. Zaměření projektů může být přitom různé, sociální, 

charitativní, environmentální nebo kulturní. 

Jak říká projektová koordinátorka EYCB Jana Parolková, zapojit se je jednoduché: „Stačí 

vyplnit a odeslat formulář na webové stránce platformy (viz odkaz výše). Po jeho odeslání 

následně správci platformy obdrží e-mail s žádostí o zveřejnění projektu. Ten dále zpracují 

a zveřejní na portálu spolu s částkou, která bude potřebná k jeho realizaci.“ 

Každý, kdo na platformu zavítá, si pak může vybrat konkrétní nápad, který chce podpořit, 

stejně jako částku, jíž chce přispět k jeho realizaci. Dárci navíc dostanou malou odměnu – 

pozvánku na akci, představení, video s poděkováním nebo jiný malý dárek. 

Přestože v dnešní době existuje celá řada crowdfundingových iniciativ a portálů, projekt 

„Support Your Dream“ je inovativní. Vedle klasické možnosti získat přímo peníze na 

uskutečnění určitého nápadu slouží jako sběrna nejrůznějších iniciativ následně 

vyhodnocovaných týmem expertů jak co se týče možnosti realizace, tak získání financí 

z různých zdrojů, ať už lokálních, národních nebo mezinárodních. Jedinečná je také 

mezinárodní dimenze celého projektu. 

 

Jakub Miklín – Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z.s. 

http://supportyourdream.com/en

