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

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
dotace městské části
Číslo
projektu

1078

1079

Národnostní
menšina

Ostatní

Ostatní

Žadatel

Městská část Praha 4

Městská část Praha 14

IČO

00063584

00231312

Název projektu/anotace
Romský Bašavel 2021 - Cílem projektu je podpora vzájemného porozumění, poznání, prohloubení
vztahů mezi romskou a majoritní společností, získání nových poznatků z oblasti sociokulturní a
seznámení se s historickými fakty v rámci uspořádané výstavy. V rámci projektu bude uspořádán
multikulturní podvečer pro veřejnost, na kterém se budou moci seznámit lidé různých kultur v
současné době žijících v České republice, a to prostřednictvím romské hudby, tance, jídla a
kulturních specifik. V rámci akce proběhne kulturní program (umělecká vystoupení), moderátoři
akce budou osobnosti z řad Romů, které jsou příkladem pro ostatní - pracovní kariéra, vzdělání.
Dále je v plánu uspořádat výstavu Zapomenutý svět, která je zaměřená na historii Romů v období
druhé světové války. Náklady na personální zajištění, technické zajištění, video (bez následného
prodeje).
Setkání kultur 2021 - Cílem projektu „Setkání kultur 2021“ je participace národnostních menšin na
společenském a kulturním životě na území Městské části Praha 14, rozvoj vzájemných vztahů,
přiblížení zvyklostí a kulturního dědictví. Projekt se zaměřuje svými aktivitami na obyvatele
Městské části Praha 14 včetně zástupců národnostních menšin. Hlavní aktivitami projektu jsou:
Knihovna jinak, Hudební komponovaný večer v KD Kyje, kulturní odpoledne na Plechárně.
Obsahem aktivity Knihovna jinak je: Do aktivity bude zapojena pobočka Městské knihovny v Praze,
Černý Most, která si na měsíc duben připraví knihy vybraných autorů ze zemí např. z Polska,
Slovenska, Maďarska, Německa, Bulharska a Ruska. Knihy, např. romány, cestopisy, kuchařky, jsou
vystaveny v prostorách pobočky a nabízeny k zapůjčení zájemcům. Prostřednictvím cestopisů,
pohádek, románů či kuchařek bude zprostředkován kontakt návštěvníkům s kulturou, tradicemi a
zvyklostmi zemí národnostních menšin. Dále zde proběhne čtení pohádek a příběhů vybraných
zahraničních autorů pro nejmenší s tvořením. Obsahem aktivity Hudební komponovaný večer je: V
prostředí kulturního domu, ve spolupráci s Prahou 14 kulturní, vystupují pozvané hudební skupiny
a taneční soubory přibližující kulturu menšin. Tato akce je oblíbená u romské národnostní menšiny,
je na ní připomínán Mezinárodní den Romů. Náklady na technicko - organizační zajištění , grafiku a
tisk.

Celkem

Celkové náklady v Kč

Požadovaná dotace v
Kč

Dotace HMP

325 423

220 000

50 000 Kč

131 000

71 000

50 000 Kč

456 423 Kč

291 000 Kč

100 000 Kč

Poznámka

