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

Milí přátelé,
Nadační fond proti korupci už druhým rokem posunuje boj proti zlodějům v České republice od slov k činům. Upozorňuje na
korupční jednání, pomáhá whistleblowerům, prosazuje účinnou protikorupční legislativu. V posledním čtvrtroce se soustředil
zejména na tunel na Drábkově ministerstvu spojený se zaváděním nových informačních systémů a na podezřelou investici
Čezu v elektrárně Prunéřov, kde stát s největší pravděpodobností přijde o miliardy, možná dokonce o desítky miliard korun.

Co konkrétně fond vykonal v období duben – červen 2012:
 Zveřejnil důkazy o podvodech při modernizaci elektrárny Prunéřov, kterou provádí za 25 miliard Kč státní podnik ČEZ,
přestože mu chybí uhlí na provoz elektrárny.
I nicioval zastavení tunelu na Ministerstvu práce a sociálních věcí, spojeného se zaváděním nových informačních
technologií na Úřadech práce.
 Udělil granty třem protikorupčním projektům v celkové výši 145 000 Kč, a sice Centru aplikované ekonomie o. s.,
Pražskému fóru o. s. a společnosti Léko Media Group, s. r. o.
 Pokračoval v intenzivních jednáních o odstranění anonymity vítězů veřejných zakázek a uzákonění „svlékání firem
donaha“ a začal se zapojovat do prosazování zákona o úřednících.
Přijal na 200 podnětů od lidí z celé České republiky, kteří se fond obrátili jak telefonicky, tak emailem nebo osobně.
 Zadal společnosti Factum Invenio průzkum na téma lidé a korupce, jehož výsledky ukázaly, že nálada ve společnosti se
mění: občané přestávají být statisty korupčních kauz a začíná je zajímat, co mohou s korupcí dělat. Konkrétně: Čtyřicet šest
procent Čechů, Moravanů a Slezanů si myslí, že proti korupčníkům se dá něco dělat a tři lidé z deseti jsou ochotni vystoupit
proti korupci veřejně. 41 % občanů pak má podle průzkumu za to, že naše země spěje k novému „listopadu 1989“.

Možnost podpořit fond:

V druhém kvartálu roku 2012 fond přijal na 200 darů v celkové výši zhruba 3 000 000 Kč. Chcete-li se i vy podílet na letošní
činnosti fondu, kterému jde o efektivní omezování korupce a rehabilitaci etických hodnot v životě společnosti, můžete poslat
svůj dar na jeden ze dvou účtů Nadačního fondu proti korupci: 800 111 008/0300 (ČSOB), 800 111 008/5500 (transparentní účet u Raiffeisenbank) nebo využít platebního portálu na www.nfpk.cz/cz/podporte-nas, případně nás kontaktovat
na e-mailové adrese info@nfpk.cz.

Z došlé pošty:

„Jsme pobouřeni žalobou, kterou podala advokátní kancelář Šachta & Partners proti Nadačnímu fondu proti korupci. Místo
toho, aby se tato právní kancelář omluvila občanům Prahy za to, že asistovala u předražených zakázek Pražského dopravního podniku, díky nimž odtékaly z veřejných rozpočtů desítky milionům korun, a aby nahradila způsobené škody, přešla do
útoku proti těm, kteří na její podezřelé praktiky upozorňují. Pokládáme za nepřípustné, aby byli tímto způsobem zastrašováni
stateční lidé, kteří se snaží dělat něco proti korupci a klientelismu, jež se bohužel staly nejen v pražské komunální politice tak
rozšířeným jevem.“

Václav Němec, Pražské fórum

Tato trička si můžete zakoupit v našem internetovém obchodě na obchod.nfpk.cz, a přispět tím na boj proti korupci.
Více informací o činnosti fondu naleznete na www.nfpk.cz.

