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Víceleté programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy (2019 - 2022)
Program č. 3 - Kontinuální víceletá činnost v oblasti národnostních menšin na území hl. m. Prahy (2019 - 2022)

Číslo 
projektu

Žadatel IČO Název projektu a anotace Celkové náklady v Kč ROK
Požadovaná dotace     

v Kč
Dotace  HMP Komentář

2019 620 000 160 000

2020 620 000 160 000

2021 650 000 170 000

2022 650 000 170 000

celkem 2 540 000 660 000

2019 650 000 0

2020 650 000 0

2021 650 000 0

2022 650 000 0

Celkem 2 600 000 Kč 0 Kč

5 110 000 Kč 5 140 000 Kč 660 000 KčCelkem r. 2019-2022

Projekt nezapadá svou 
povahou do schématu 
víceletého GŘ. Projekt 
se komisi jeví dle obsahu 
ne jako národnostně 
menšinový, ale jako 
prezentace kultury 
přímo ze Slovenské 
republiky.

V/001 ARA ART, z. s. 01188461

Oslavy Mezinárodního dne Romů - oslavy pořádá ARA ART od roku 2014 (v roce 2019 proběhne 
„půlkulatý“ 5. ročník). Za dobu své existence si již tento svátek našel své pevné místo mezi významnými 
kulturními akcemi romské národnostní menšiny a prokázal, že jsou důstojné oslavy tohoto dne  potřebné 
jak pro romskou komunitu samotnou, tak pro širokou majoritní společnost - svědčí o tom rostoucí počet 
diváků i médií. Spolek předkládá koncepci čtyřletého rozvoje projektu na roky 2019 - 2022.  Oslavy 
Mezinárodního dne Romů budou v následujících čtyř letech vždy pětidenní: od 4. dubna do 7. dubna bude 
probíhat doprovodný program (koncert k poctě významného romského umělce, výstava, workshopová 
aktivita pro děti a odborná debata), 8. dubna se pak vždy koná slavnostní kulturně-společenský galavečer. 
Každý ročník Oslav má své nosné téma, které prostupuje, jak doprovodným programem, tak hlavním 
galavečerem -  téma vybíráme tak, aby rezonovalo s aktuálním děním ve společnosti.
Náklady na materiál (hygienické potřeby, materiály na dětský program, výstavy, dekorace a rekvizity, 
scénografie, doprovodný program celkově), panelisty, honoráře pro realizační tým, honoráře pro umělce, 
technické zajištění akcí - pronájem (zvuková a světelná technika), vysílačky, nutný mobiliář (židle, stoly, 
praktikábly, bezpečnostní zábrany, toi toi), přepravu osob a materiál v rámci akce, ubytování účinkujících, 
nájem na prostor pro realizaci projektu, propagaci akce, koordinace, administrativu a účetnictví projektu, 
propagaci projektu (manažer, komunikace s médii, správa a hosting, správa Facebooku, tisk materiálů a 
plakátů, online reklama, venkovní výlep, natáčení a produkce propagačního spotu).

5 110 000

V/004
Slovensko-český klub, 

z.s.

Pražští Slováci na pódiu Slovenského domu  v Praze - obsahem ambicióznějšího projektu je pořádání kult. 
pořadů slov. a česko-slov. charakteru, kde účinkují Slováci žijící v Praze, často se svými českými přáteli či 
přáteli z jiných menšin (15-20 měsíčně) hudebních, divadelních, literárních, filmových v průběhu let 2019-
22 ve Slovenském domě v Praze 1 na Soukenické ul. 3.  Projekt bude mimořádným a výjimečným přínosem 
a obohacením pro kulturní život slovenské menšiny v Praze, ale zdaleka nejen Pražané slovenského 
původu tady najdou kvalitní možnost kulturního vyžití.
Náklady na materiál (kulisy, zařízení), cestovné a doprava (pro účinkující a doprava výstav a materiálu), 
ubytování účinkujících, propagaci (včetně tisku materiálů, plakátů, pozvánek), instalaci výstav v Galerii 
Slovenského domu v Praze, ozvučení, osvětlení akcí, OON  - účinkující.

6 660 000
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