
Konečně mi došlo, o co se tady vlastn ě jedná.   Proč někteří politici propagují 
nutnost pé če o uprchlíky. Je jedno, odkud pocházejí. Ono ani t ak nejde o diktát EU.  
Ono jde hlavn ě o veliký kšeft - abych byl moderní - tedy o busine ss.  

Vůbec totiž nejde o pé či o uprchlíky, jedná se o pé či o něčí peněženky.   
   
Doposud u nás tém ěř žádné uprchlíky nemáme, a p řesto se na "pé či o ně"vydávají obrovské prost ředky, ale již se nepublikuje 
komu a kolik.  
Tak koukejte a divte se, jak se "vyd ělává" :   
   
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)                                    46 786 527,- Kč  
Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)                                        30 079 876,- Kč  
Poradna pro integraci (PPI)                                                           22 973 418,- Kč  
InBáze                                                                                            10 565 144,- Kč  
Multikulturní centrum Praha (MKC Praha)                                   23 611 803,- Kč  
Člověk v tísni, o. p. s.                                                                   249 628 650,- Kč  
Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE)                       7 016 246,- Kč  
META, o.p.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů          21 042 731,- Kč  
Centrum pro integraci cizinců, z.s. (CIC)                                      25 969 612,- Kč  
Evropská kontaktní skupina o.s. (EKS)                                           31 227 714,- Kč  
MOST PRO, o.p.s.                                                                            6 004 237,- Kč  
Charita Česká republika (pozorovatel - nepřehledné, v řádech desítek až stovek milionů)  
Lačhe Čhave (LČ) (pozorovatel)                                                     nedohledáno  
Slovo 21, z.s.                                                                                  25 148 073,- Kč  
AMIGA, z.s.(pozorovatel)                                                                nedohledáno  
La Strada CR, o.p.s. (pozorovatel)                                                   1 169 596,- Kč  
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva                          50 547 441,- Kč  
   

Nevládní sdružení obdržela tedy nejmén ě částku p řesahující  p řes půl miliardy 
korun.  A to tady ješt ě téměř žádní uprchlíci nejsou.   
Dovedete si p ředstavit, kolik pen ěz z našich daní pote če do pen ěženek těch lidumil ů a pravdoláska řů, kteří se již těší - až to 
skute čně nastane ???   
   

Tak, abyste náhodou nep řišli o chu ť zasílat r ůzné obnosy pot řebným, t řeba 
dárcovské SMS.......  
   

 


