
Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2021 - jednoleté 

Okruh č. I. - 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  Poznámka

1075 Ostatní
Dům národnostních 

menšin o.p.s.
28516346

20. setkání národnostních menšin - konference a společenský večer - Setkání národnostních menšin 

je významnou událostí nejen z hlediska prezentace činnosti pražských organizací národnostních 

menšin. Umožňuje také odborníkům, zástupcům národnostních menšin, studentům, ale i ostatním 

zájemcům o danou oblast, aby se zapojili do odborné diskuse na témata vztahující se k historii, 

současnosti, ale i budoucnosti týkající se národnostních menšin a tím i celé společnosti.  Obsahem 

Setkání jsou odborné konference, moderované i neformální diskuze, kulturně - společenský večer 

pod titulem „Laskavost - mezi lidmi most“. Náklady na kancelářské potřeby, desinfekci a další 

ochranné pomůcky, dopravu a ubytování účinkujících, materiál, nákup surovin pro tradiční kuchyni, 

účetnictví a administraci, technické a produkční zajištění, pořízení audiovizuálního záznamu (bez 

dalšího prodeje), streamování, výstup z konference - brožuru, DPP, honoráře a umělecká 

vystoupení. 

390 000 312 000 312 000 Kč

1076 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. Podrobnosti k 

projektu jsou v samostatné příloze. Jedná se o aktivní účast na mezinárodním knižním veletrhu Svět 

knihy, dále o akce celoměstského významu Pražská muzejní noc, Zažít město jinak i o řadu dalších 

lokálních akcí. Dále se jedná o společné akce národnostních menšin pořádané ve spolupráci s DNM 

o.p.s., tak i další drobné akce, na kterých DNM spolupracuje nebo se jich účastní s vlastní prezentací 

a prezentací národnostních menšin. Náklady na kancelářské potřeby, čistící a hygienické potřeby, 

nákup materiálu, administraci akcí, grafické a tiskové práce, propagaci akcí, moderování, 

fotodokumentaci, organizační zajištění, technické zajištění, práci s audiovizuálním záznamem, 

překlady textů pro propagaci, Svět knihy - stánek, poplatky, honoráře účinkující,tlumočení, DPP - 

úklid a asistence během akce, propisky, roll-up, pracovní listy, pexesa, letáky. 

487 000 389 000 389 000 Kč

877 000 Kč 701 000 Kč 701 000 KčCelkem

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 25/71 ze dne 18. 3. 2021


