
Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2020 - jednoleté

Program č. 1 - Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin

Projekty s dotací nad 200 000 Kč

Číslo 

projektu

Národnostní 

menšina
Žadatel IČO Název projektu / Anotace

Celkové 

náklady v Kč

Požadovaná 

dotace v Kč
Dotace HMP Komentář

1081 Ostatní
Dům národnostních 

menšin o.p.s.
28516346

20. setkání národnostních menšin - konference a společenský večer - Jedná se o setkání 

národnostních menšin jehož součástí jsou odborná konference, společenský večer a sborník z 

akce. Rok 2020 bude již 20. setkáním. 18. a 19 setkání byla pořádána ve spolupráci s Národním 

muzeem v Nové budově Národního muzea a témata se týkala národnostních menšin a situace v 

Československu v období 1918 - 1938 (18. setkání v roce 2018 a v období 1948 - 1989 (19. 

setkání v roce 2019). Náklady na kancelářské potřeby, cestovní náhrady vystupujících (včetně 

ubytování),  účetnictví a administraci, technické a produkční zajištění, sborník (redakční práce, 

grafické zpracování, tisk), OON (DPP- hostesky, techničtí pracovníci), autorské honoráře a 

umělecká vystoupení.   

331 000 330 000 330 000 Kč

Projekt podpořen ve výši 100% 

bez nutnosti kofinancování.

Položka pohoštění - nutné 

představení nár. kuchyně.      

1082 Ostatní
Dům národnostních 

menšin o.p.s.
28516346

Aktivity a propagace Domu národnostních menšin - Účast na akcích městského a celostátního 

významu na území hl. m. Prahy a prezentace činnosti DNM i národnostních menšin. Jedná se o 

aktivní účast na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy, dále o akce celoměstského významu 

Noc literatury, Pražská muzejní noc, Zažít město jinak i dalších lokálních akcí (Kaleidoskop 

národů, Barevná Devítka, Dny české a mezinárodní poezie, Dny židovské kultury v Praze, 

Velikonoce v Praze 4 a další). Dále se jedná o společné akce národnostních menšin pořádané ve 

spolupráci s Domem národnostních menšin, o. p. s. (např. Festival pěveckých sborů 

národnostních menšin, Setkání, Festival Víra-Naděje-Láska-Moudrost a další). DNM též zajišťuje 

kanceláře pro všech 14 národnostních menšin. Náklady na kancelářské potřeby, grafické a 

tiskové práce, ostatní drobný materiál (spojovací, úklidový), Svět knihy (pronájem a služby), Noc 

literatury (honoráře program), Muzejní noc (spoluúčast, propagace, technické zajištění), Muzejní 

noc (honoráře za doprovodný program), Kaleidoskop (organizační zajištění, program), Etnofest - 

Barevná devítka, Festival pěveckých sborů národnostních menšin, Setkání menšin s programem, 

Zažít město jinak, Velikonoce národnostních menšin, moderování akcí, fotodokumentaci akcí, 

technické  zajištění ostatních drobných akcí, spotřební materiál ve vztahu k ostatním drobným 

akcím, administrativní zajištění, propagaci akcí, honoráře za umělecká vystoupení, propagační 

letáky (grafika a tisk), newsletter (grafika, tisk, redakční práce), pexeso - dotisk, propisky - 

výroba, další propagační předměty.  

450 000 320 000 320 000 Kč

Projekt podpořen ve výši 100% 

bez nutnosti kofinancování.

781 000 Kč 650 000 Kč 650 000 KčCelkem

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 14/37 ze dne 13. 2. 2020


