
 

TED 8.0.7.8 Strana 1 
 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP   

ZÁPIS z 11. jednání 

Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 2. května 2017 od 16.15 hod. 

Velký radniční klub - Staroměstská radnice / 3. patro (Staroměstské náměstí 1, Praha 1) 

   
Přítomni: PhDr. Lukáš Kaucký – předseda výboru, Jaroslav Štěpánek, MBA, Mgr. Petr Štěpánek, CSc., 

Štefan Tišer, Mgr. Ph.D. Natalie Kalajdžievová , PhDr. Petr Balla, Ing. Igor Zolotarev, CSc., Ing. 
Alexandra Chochrunová, PhDr. Magdaléna Rychlíková,  Mgr. Jana Hajná – tajemník výboru. 

 přizvaní hosté - Božena Filová, romská koordinátorka a Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D., ředitel 
Domu národnostních menšin o.p.s., 

Omluveni: Ing. Vladislava Hujová, Michal Lašo,  Mgr. Olga Mandová, Bc. Štěpán Kavur, Irena Nováková, 
Michal Chrzastowski, Ing. Nguyen Viet Cuong, Mgr. František Bányai 

Nepřítomni:  Mgr. Ing. Borislav Rudić, MUDr. Andrej Pekar, 
Hosté: viz prezenční listina 
Jednání řídil: PhDr. Lukáš Kaucký, předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP      
 
Úvod 
Předseda výboru přivítal všechny přítomné členy, hosty i zástupce z řad veřejnosti. Konstatoval, že je přítomno 
pouze 9 členů Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen „výboru“) z celkového počtu 19, tudíž výbor 
není schopný se usnášet. Na základě této skutečnosti uvedl, že se tedy nejedná o řádné jednání výboru, 
jelikož výbor nemůže hlasovat o usneseních k jednotlivým bodům programu.  
 
V rámci programu jednání tedy byly na základě výše uvedeného zařazeny následující body: 

BOD MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

1. Informace k letošnímu grantovému řízení pro oblast 
národnostních menšin a příprava grantového řízení 
na r. 2018 (nové náměty k zapracování)  

předseda Výboru pro 
národnostní menšiny 
ZHMP 

 

2. Informace k přípravě Koncepce romské integrace na 
území hl. m. Prahy 

předseda Výboru pro 
národnostní menšiny 
ZHMP 

paní Božena Filová, 
romská koordinátorka 

3. Ruská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - 
prezentace člena výboru za ruskou národnostní 
menšinu  

Ing. Igor Zolotarev, CSc., 
člen Výboru pro 
národnostní menšiny 
ZHMP 

 

4. Dům národnostních menšin o.p.s. – aktuální 
informace (plánované akce) 

předseda Výboru pro 
národnostní menšiny 
ZHMP 

Mgr. Jakub Štědroň, 
Ph.D.ředitel Domu 
národnostních menšin 
o.p.s. 

5. Různé   
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Informace k letošnímu grantovému řízení pro oblast národnostních menšin a příprava grantového 
řízení na r. 2018 (nové náměty k zapracování) 
Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru předal slovo Mgr. Hajné, která připomenula stěžejní body letošního grantového řízení 
– granty byly již schváleny Radou HMP a Zastupitelstvem HMP, o čemž byli členové výboru průběžně 
informováni. Aktuálně probíhá administrace podpisu smluv a v průběhu roku bude věnována 
pozornost k zajištění dohlídek akcí a kontrole řádného plnění.  
Následně uvedla, že budou aktuálně připravovány podmínky grantového řízení na rok 2018 a 
v souvislosti s tímto požádala, zda by mohli členové výboru zaslat své případné náměty na doplnění, 
úpravy, aktualizaci podmínek, a to do 15.5.2017 na e-mail: jana.hajna@praha.eu. Jedná se zejména o 
části týkající se obsahového zaměření jednotlivých programů. 
Z tohoto důvodu členové výboru obdrželi podmínky grantového řízení platné pro letošní rok. 
Záměrem je, aby byl návrh podmínek grantového řízení pro oblast národnostních menšin na rok 2018 
předložen na jednání výboru v druhé polovině června  - předsedou výboru předběžně navržen termín 
12. jednání výboru na 21.6.2017. 
 

2. Informace k přípravě Koncepce romské integrace na území hl. m. Prahy 
Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru předal slovo romské koordinátorce – paní Boženě Filové, která seznámila přítomné 
s přípravou koncepčního materiálu, který se zabývá oblastí romské integrace na území hl. m. Prahy. 
B. Filová nejprve připomenula, o které zákony a strategické dokumenty se materiál opírá. Dále  
uvedla, že strategický dokument slouží k definování základních potřeb spojených s integrací příslušníků 
romských komunit na území hl. m. Prahy. Na straně druhé identifikuje okruhy opatření vedoucích k 
prevenci a pozitivnímu zvrácení negativních trendů ve vývoji situace Romů na území hl. m. Prahy 
zejména v oblastech zaměstnanosti, bydlení, sociální, zdravotní a vzdělávání. Zaměřuje se také na 
ochranu před diskriminací, bezpečné soužití, rozvoj romské kultury, jazyka a participaci Romů ve 
veřejném prostoru. 
Seznámila přítomné s procesem tvorby koncepce, který lze rozdělit do několika fází:  
1. fáze – dokument byl tvořen primárně expertně, tj. kontexty na strategické dokumenty, pojmy 

základní obecné cílové rámce, obecné demografické charakteristiky, statistické informace a popis 
situace v jednotlivých prioritních oblastech.  

2. fáze - zapojení městských částí na úrovni poradního sboru romské koordinátorky hl. m. Prahy a 
dále byli přizváni zástupci a zástupkyně vybraných aktivních nevládních neziskových organizací, 
které aktivně pracují v oblasti integrace, sociálního začleňování nebo emancipace Romů na území 
hl. m. Prahy. Při tomto setkání (forma workshopu) byly provedeny SWOT analýzy v oblastech 
vzdělávání, bydlení, bezpečnost, zaměstnanost. V rámci této fáze, bude svoláno další setkání 
poradního sboru za účasti vybraných neziskových organizací, které se budou vyjadřovat k 
nastaveným opatřením dle provedených SWOT analýz.   

3. fáze – finalizace materiálu a předání k připomínkování dotčeným odborům MHMP, městským 
částem hl. m. Prahy a vybraným nevládním neziskovým organizacím.  Po zapracování připomínek 
bude koncepce předložena k vyjádření Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva hl. m. Prahy 
a ke schválení Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

 
Aktuálně byl materiál předložen panu radnímu Janu Wolfovi pro možnost prostudování a vyjádření. 
Teprve poté bude materiál dopracován v jednotlivých bodech na základě 2. workshopu. 
Pan Š. Tišer požádal, aby členové výboru obdrželi materiál včas (v předstihu), aby byla dostatečná 
možnost jej prostudovat. 
Byly vzneseny následující dotazy: 
Dr. Sulitka, CSc. – jaký je časový harmonogram zpracování a předložení materiálu. 
Mgr. Hajná – plánované předložení materiálu ke schválení je do konce roku. 
Pan Pstružina (veřejnost, Buči, z.s.) – komu je možné zasílat návrhy a podněty k zapracování do 
koncepce. 
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Mgr. Hajná – podněty je možné zaslat romské koordinátorce HMP, připomenula, že pan Pstružina byl 
přítomen na 1. workshopu, kde vyjádřil své návrhy za organizaci a předpokládá tedy, že i na 
připravovaný 2. workshop budou také přizváni zástupci organizace. 
Pan Kavur (veřejnost,  Buči, z.s.) ocenil Mgr. Beňáka za kvalitní vedení workshopu  k přípravě koncepce. 
Mgr. Hajná  rovněž vyjádřila poděkování Mgr. Beňákovi, jelikož je pracovně velmi vytížen a cení si tedy, 
že se ujal vedení workshopu. Připojila také poděkování přítomnému zástupci organizace Romodrom 
o.p.s. (pan Nikola Taragoš), která měla na starosti organizační zajištění akce. 
Pan Kavur požádal o poskytnutí kontaktů na členy Poradního sboru pro záležitosti romské menšiny 
HMP, připojil se rovněž pan Š. Tišer. 
Seznam členů s kontakty bude zaslán členům výboru, aby jej měli k dispozici . 
 

3. Ruská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace člena výboru za ruskou národnostní 
menšinu 
Předkladatel: Ing. Igor Zolotarev, CSc., člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Ing. Igor Zolotarev, CSc., přednesl prezentaci o historii, životě a kultuře ruské národnostní menšiny na 
území ČR - zejména pak v Praze (spolková činnost, významné osobnosti)  a zodpověděl vznesené 
dotazy k tématu prezentace ze strany členů výboru – dotaz vznesl J. Štěpánek, MBA, Dr. P. Balla a Dr. 
M. Rychlíková, Ing. A. Chochrunová, dále pan Pstružina (veřejnost, Buči z.s.). 
 

4. Dům národnostních menšin o.p.s. - aktuální informace (plánované akce) 
Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru požádal Mgr. Štědroně, Ph.D. aby informoval přítomné k uvedenému bodu. 
Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D. (ředitel Domu národnostních menšin o.p.s.) informoval o připravovaných 
akcích, které se konají nejen v nejbližších měsících v Domě národnostních menšin o.p.s. (dále jen 
„DNM“). Přiblížil akce k 10. výročí otevření DNM a zahájení jeho činnosti.  Dále informoval o 
významných akcích, do kterých je DNM aktivně zapojen – např. veletrh Svět knihy 2017, Muzejní noc, 
spolupráce na akci MČ Praha 4 – Kaleidoskop apod. Zmínil také akce plánované na podzim tohoto roku.  
Podrobný přehled a další informace k akcím jsou k dispozici na webových stránkách DNM, které 
aktuálně prochází úpravami: www.dnm-praha.eu . 
Připomenul schválení nového Statutu DNM . 
 

5. Různé 
Nebyla podána žádná informace k tomuto bodu. 

 
Předseda výboru poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Zapsal:  
Mgr. Jana Hajná, tajemník Výboru pro národnostní menšiny ZHMP   
 
 
Čas jednání: od 16:15 do 17:26 hodin 

PhDr. Lukáš Kaucký 
předseda Výboru pro národnostní menšiny 

ZHMP 
 
 
 
 
 

http://www.dnm-praha.eu/

