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

Novinky z Nadačního fondu proti korupci 1/2018

V novém roce jsme své síly namířili do 
vzdělávací činnost a, po dosavadním 
velkém úspěchu, tak rozšíříme 
působení Protikorupční akademie. 
Kromě již snad už klasického 
vyjíždění do regionů s přednáškami 
a workshopy jsme navázali spolupráci 
se středními a soukromými vysokými 
školami, kde se budeme snažit, aby 
se protikorupční tématika stala již 
standardní součástí výuky nejen na 
papíře, ale hlavně v praxi.  

Jsme rádi a vážíme si toho, že naše 
vzdělávací akce se líbí a baví nejen 
nás, ale hlavně studenty, kteří se 
jich účastní. Je velmi milé a nadějné 
vidět, že nevyrůstá nová pasivní 
generace, ale že jsou mladí schopní 
a ochotní se aktivně zapojit do 
veřejného dění. Věříme, že mezi 
nimi vyrůstají osobnosti, kterým 
se bude dařit měnit minimálně 
komunální politiku k lepšímu.

Hlavními partnery Protikorupční 
akademie jsou společnosti

a . 

Rádi bychom podporovatele rozšířili 
i o další firmy. Proto, pokud byste 
věděli o někom, kdo je hybatelem 
občanské společnosti a rád by 
se zapojil do vzdělávací činnosti, 
i třeba formou zprostředkování 
kontaktů, budeme velmi rádi za 
propojení.

Pokud byste chtěli, aby se akademie 
realizovala i v našem městě, 
určitě nás neváhejte kontaktovat 
prostřednictvím webu 
www.protikorupcniakademie.cz. 

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,
od minulých narozenin opět rok utekl rychle jako voda a už je nám 
celých 7 let. Stále rosteme a sílíme.
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Již nám také začínají chodit první 
nominace na letošní Ceny za 
odvahu. Tak jako každým rokem 
probíhá intenzivní analýza informací 
k daným kauzám a věříme, že se 
nám i letos podaří vybrat kvalitní 
držitele Cen za odvahu NFPK. 
Chcete-li někoho nominovat, určitě 
se na nás neváhejte obrátit.

Samozřejmě nezapomínáme ani 
na naši investigativní činnost, kdy 
podrobně analyzujeme jednotlivé 
segmenty státní správy, zejména 
v oblasti zdravotnictví a dopravy 

ve vazbě na propojení s veřejnými 
zakázkami. V současné době 
spolupracujeme s orgány činnými 
v trestním řízení a konkrétní výstupy 
zatím tedy není možné medializovat, 
ale určitě se dočkáte J.

Stále také pracujeme na 
analýze právního prostředí, kdy 
připravujeme doporučení pro 
příslušné instituce a návrhy na 
zlepšení legislativního zázemí 
v České republice. Tato doporučení 
budou rovněž zveřejněna v tomto 
roce.

Jsme moc rádi, že se nám stále 
daří rozšiřovat rodinu našich 
podporovatelů a věříme, že nám ji 
zachováte v roce následujícím.

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.


