„Nebát se a nekrást, a ne nakrást si a nebát se.“

Protikorupčník
Novinky z Nadačního fondu proti korupci

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,
rok se s rokem sešel a máme tu poslední letošní číslo našeho
Protikorupčníka. Bude trochu bilanční, jak již tradičně bývá.
Nadační fond letos podpořil celkem
9 projektů v celkové hodnotě
dosahující téměř 500 000 Kč.
Pokračovaly však i projekty
z loňského roku, jako je podpora
oznamovatelů formou právní
pomoci či podpora komunitních
aktivit prostřednictví Rychlých
grantů, na kterých spolupracujeme
s Nadací VIA.

staveb. I ve svém volném čase se
často zabývala závažnými kauzami.
V rámci své profese nepodlehla
nátlaku a pokračovala ve své
snaze o zavedení řady opatření,
která přinášejí úsporu veřejných
prostředků. V reakci na tyto své
postoje musela opustit dobře
placená místa a rovněž se potýkala
s řadou nestandardních překážek.

I letos jsme ocenili další významné
osobnosti Cenou za odvahu NFPK.
Čerstvými nositeli cen se stali
Miloslava Pošvářová, Jakub Čech
a ROMEA, o.p.s.

Jakub Čech je bystrým
a odhodlaným občanem, který
důsledně zkoumá podezřelé
informace o hospodaření
a fungování města Prostějova.
Dokáže se rychle zorientovat
v legislativě a nařízeních a následně
využít příslušné právní nástroje.

Miloslava Pošvářová je soudní
znalkyní v oboru dopravních
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Zároveň tvrdě a nekompromisně
analyzuje aktivity osob, jejichž
činnost je minimálně podezřelá.
I přes svůj nízký věk již zakusil na
vlastní kůži následky svého jednání
a čelí trestnímu oznámení.
Obecně prospěšnou společnost
ROMEA ocenil Nadační fond
proti korupci za spolupráci při
odhalování politické korupce
a obchodu s bídou.
Cenu za odvahu obdrželo již
celkem 17 osob a byly podpořeny
částkou téměř 3 000 000 korun.
Další miliony putují oznamovatelům
prostřednictvím právní pomoci
či služeb personalistů a dalších
odborníků.
V průběhu roku jsme rozjeli
náš nový vzdělávací projekt
Protikorupční akademie.
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Prvními absolventy se stali
studenti Střední školy umělecké
a průmyslové v Opavě a studenti
Gymnázia Dr. Randy v Jablonci.
Každá škola měla své specifikum,
takže formy akademie byly
různorodé. Někde probíhala
formou přednášky, jinde zase
formou workshopu.
Pokud byste chtěli, aby se
akademie realizovala i v našem
městě, určitě nás neváhejte

kontaktovat na e-mailové adrese
linda.majerova@nfpk.cz.
Jsme moc rádi, že se nám stále
daří rozšiřovat rodinu našich
podporovatelů a věříme, že se
bude stále rozrůstat.
V neposlední řadě bychom Vám
rádi poděkovali za podporu
dosavadní a popřáli Vám krásné
a klidné svátky a jen to dobré do
nového roku.

Podrobnosti ke všem výše
zmíněným aktivitám, naleznete na
našem webu www.nfpk.cz.

