
Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/9 ze dne 24. 4. 2014
Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČ Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka Položka

1062
Dům národnostních 

menšin o.p.s. 28516346

14. Setkání národnostních menšin - zajištění realizace 
tradiční akce Setkání národnostních menšin-14. 
ročník, v rámci kterého se uskuteční mezinárodní 
konference (výstupem bude také sborník) a následný 
kulturně-společenský večer. Akce se koná v přímé 
spolupráci s hl. m. Praha. Náklady na kancelářské 
potřeby, cestovné a ubytování pro zahraniční lektory, 
odměny lektorům (DPP), personální zajištění (DPP) -
organizační služba, moderátor společenského večera 
a konference, účinkující umělci, tlumočení, 
administrativní a technické zajištění, šatna, pohoštění 
pro účastníky konference a společenského večera 
(etnocatering), tisk sborníku z konference (včetně 
anglického resumé), pozvánky, tiskopisy ke 
konferenci, poštovné, květiny, vizitky delegátů, 
tiskoviny). 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 5221
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČ Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka Položka

1064
Dům národnostních 

menšin o.p.s. 28516346

Chod Domu národnostních menšin, Knihovny a 
vzdělávacího centra Domu národnostních menšin - 
místa prezentace národnostních menšin v hl. m. 
Praze - administrativně-organizační podpora včetně 
zajištění společných prostor pro realizaci projektů 
občanských sdružení národnostních menšin a DNM 
o.p.s. - zejména vzdělávacích a osvětových programů 
pro děti a mládež, výstav, koncertů, filmových 
projekcí, literárních čtení, divadelních představení, 
přednášek z historie národnostních menšin, besed, 
pravidelých zkoušek tanečních, divadelních a 
hudebních  souborů, tvůrčích dílen a akcí pro děti 
(včetně oslav Mikuláše, Vánoc a Velikonoc) atd. Dále 
činnosti Knihovny a vzdělávacího centra DNM o.p.s. 
Náklady na kancelářské potřeby, čistící a hygienické 
potřeby, drobný majetek, knižní fond do knihovny, 
poštovné, telefon, fax, GSM, propagaci (PIS,časopis, 
překlady), účetní a auditorské služby, opravy a 
údržování, SW služby, správa webu, technické 
zajištění pořadů, OON (DPP) - včetně Knihovny a 
vzdělávacího centra DNM o.p.s., odpis majetku.

2 010 000 Kč 990 000 Kč 889 000 Kč

Provoz DNM o.p.s. 
(včetně  provozu nově 
otevřené Knihovny a 
vzdělávacího centra 
DNM o.p.s.). 

5221

1065
Dům národnostních 

menšin o.p.s. 28516346

Chod kanceláří národnostních menšin v Domě 
národnostních menšin (energie a služby) - zajištění 
celoročního chodu kanceláří národnostních menšin 
pro činnost jednotlivých sdružení, která se věnují 
kulturní, vzdělávací, osvětové a publikační činnosti. 
Náklady na elektřinu, vodné a stočné, úklid, výtah, 
teplo a TUV, odpad, ISDN (internet a wifi).

850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč

Provoz kanceláří  
jednotlivých 
národnostních menšin 
v DNM o.p.s.

5221
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014

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 IČ Název projektu / Anotace
Celkové 
náklady

Požadovaná 
dotace

Grant HMP Poznámka Položka

1066
"Občanské sdružení 

SLOVO 21" 69343951

Světový romský festival Khamoro 2014 - 16. ročník festivalu 
- doprovodný a odborný program - defilé účinkujících, 
koncerty romské hudby (včetně koncertu na Náplavce), 
výstavy (včetně retrospektivy R. Dzurka), workshopy, 
dětský program, odborné semináře, školení a setkávání. 
Náklady na materiál (workshopy, dětský program, výstavy, 
veřejné sezení, odborný program), kancelářské potřeby, 
poštovné, telefon, fax, internet, nájem kanceláře - příprava 
akce (podíl), cestovné (účastníci semináře a mezinárodního 
etnomuzikologické konference, tvůrci workshopů, experti, 
setkání romské mládeže), ubytování, stravné, honoráře, 
propagaci a medializaci konference a doprovodných akcí, 
tisk, grafické řešení a distribuce propagačních materiálů 
konference a doprovodných akcí, technika včetně 
pronájmu (tlumočení, osvětlení, zvuk, speciální technika na 
workshopy, výstavu a divadlo), pronájem prostor 
(konference, workshopy, zábory exteriérů, místní poplatky, 
výstavní prostory, divadelní program pro děti), přeprava 
osob a materiálu - (MHD a taxi), OON (konference a 
doprovodné akce (koordinátoři, produkční, asistenti, 
pomocné práce), ostatní nemateriálové náklady (instalace 
a reinstalace výstavy, vernisáž, pojištění a ostraha výstavy, 
sborník ze seminářů, občerstvení účinkujících street 
workshopů, pronájem rekvizit divadla, tlumočení, překlad, 3 103 000 Kč 2 330 000 Kč 1 000 000 Kč 5222

1069

Etnická asociace 
ETNICA, o.s. 26642107

Praha srdce národů 2014  - 16. ročník mezinárodního 
festivalu národů, národnostních menšin a etnik (26.5.-
2.6.2014) - v rámci programu vystoupí 500 
účinkujících. V rámci akce se uskuteční odborné 
semináře pro veřejnost, výchovné koncerty pro školy, 
prezentace lidové tvorby a řemesel, koncerty.  
Náklady na pronájem, ubytování a stravné pro 
účinkující, propagaci, technické služby a produkční 
náklady.

2 114 000 Kč 1 200 000 Kč 1 000 000 Kč 5222

27 251 935 Kč 5 670 000 Kč 4 039 000 KčCelkem
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