Tomio Okamura – SPD

Tak to je naprosto nehorázné!
Pražské zastupitelstvo vedené Piráty před pár dny
schválilo individuální dotaci v hodnotě přes 5,1
milionu korun sluníčkářské neziskové organizaci
Integrační centrum Praha (ICP), která se prý stará
o „integraci“ migrantů v Praze. 79 tisíc a 67 tisíc
měsíčně berou její šéfové. 40 tisíc učitel arabštiny.
Celkem miliony z vašeho na integraci cizinců!
Poděkujte za to pražské koalici Pirátů Ivana Bartoše, uskupení Praha sobě
poslance KDU-ČSL Jana Čižinského a Kalouskovy a Pospíšilovy TOP 09.
To je neuvěřitelné, na co sluníčkářská vládnoucí koalice Pirátů, TOP 09 a
sdružení Praha sobě utrácí peníze nás všech. Vy, kteří jste volili Piráty, TOP 09
a uskupení Praha sobě, opravdu to chcete? Chcete to i vy, ostatní občané
Prahy a České republiky? Rodiče mnohých českých dětí nemají na obědy pro
své děti a postižení dostávají směšnou podporu od státu a tady se vyhazují
miliony na podpory sluníčkářských neziskovek a cizinců? Hnutí SPD odmítá,
aby se peníze Čechů vyhazovaly na cizince a parazitní neziskovky. Peníze z
veřejných prostředků mají být poskytovány potřebným českým občanům. Čeští
občané jsou pro hnutí SPD na prvním místě! Nechceme sluníčkářské parazity a
tuneláře! A tento projekt je jasný tunel!
ParlamentníListy.cz zjistily, že většinu dotace spolknou platy vedení této
neziskovky. Ta pořádá akce jako „turecký večer filmu“ nebo „kurzy
sociokulturní orientace“. Jen za loňský rok za mzdy utratila 15 milionů,
převážně z kapes nás všech. Ředitel organizace má plat 79 000 korun, finanční
manažer 67 000,- a učitel arabštiny 40 200,- měsíčně, koordinátor projektu 46
900!
Integrační centrum Praha pomáhá migrantům a obecně cizincům, kteří přijdou
do hlavního města a chtějí zde zůstat žít. Neziskovka ICP poskytuje kupříkladu
služby tlumočníků, kurzy češtiny nebo radí cizincům, jak v České republice
požádat o povolení k pobytu, jak pobyt prodloužit, pomáhá se slučováním
rodin, uzavírání manželství či nabízí „pomoc při diskriminaci“. Neziskovka se
má starat o 380 oslovených cizinců, kterým organizace poskytne 750 služeb za
rok. To je přece brutálně předražené. Neostýchám se to značit za tunel!
Ředitel neziskovky pobírá 80 tisíc měsíčně, finanční manažer bezmála 70 tisíc a
dalších víc než 20 tisíc ICP vyplácí za vedení účetnictví. V rozpočtu na letošní
rok se nachází krom jiného i položka „ostatní nespecifikované náklady“ s
částkou 100 tisíc korun. Na pouhý základní chod společnosti vyplatila Praha
neziskovce přes 3 000 000 Kč. Přitom tyto peníze budou spotřebovány jen k
tomu, aby šéf a další manažeři mohli pobírat své platy! Na různé kurzy a
poradenství pro cizince tyto prostředky využity nebudou, k tomu žádalo ICP o
další dotace. Další milionové částky bude ICP potřebovat na mzdy další
zaměstnanců nebo spolupracovníků. Za loňský rok totiž centrum na mzdách
spotřebovalo neuvěřitelných 15 milionů korun…

Pokud nechcete, aby se takto tunelovaly vaše peníze ve prospěch sluníčkářských
neziskovek a cizinců, podpořte prosím hnutí SPD.
Toto jsou tváře té zrůdné bandy

