
6. FINANCOVÁNÍ CELOMĚSTSKÝCH PROGRAMŮ 
PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 

NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 
 

6.1. Granty v roce 2006 
 Částka v tis. Kč 

Programy zaměřené na prezentaci národnostních kultur v hl. m. Praze, 
na kulturní a společenskou činnost národnostních menšin 1 677 

Programy zaměřené na publikační činnost související se vztahem 
národnostních menšin k hl. m. Praze 580 

Programy zaměřené na kulturní, společenskou a osvětovou činnost 
související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze 335 

Programy zaměřené na publikační činnost související se vztahem 
k integraci cizinců v hl. m. Praze 489 

Celkem: 3 081 
 

6.2. Granty v období let 2002 – 2006     mil. 
Kč 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Programy zaměřené na prezentaci národnostních kultur 
v hl. m. Praze na kulturní a společenskou činnost 
národnostních menšin 

1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 

Programy zaměřené na publikační činnost související se 
vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 1,2 1,2 1,1 0,9 0,6 

Programy zaměřené na kulturní, společenskou a 
osvětovou činnost související se vztahem k integraci 
cizinců v hl. m. Praze 

    0,3 

Programy zaměřené na publikační činnost související se 
vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze 0 0 0 0,5 0,5 

Celkem v mil. Kč 3,1 3,0 2.8 3,0 3,1 
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6.3. ROK 2006 – přehledy 
 
6.3.1. Programy zaměřené na prezentaci národnostních kultur v hl. m. Praze, 

na kulturní a společenskou činnost národnostních menšin – rok 2006 
Předkládající 

organizace 
Název projektu / 

Anotace 
Přidělený grant 

Kč 

Bulharská kulturně 
osvětová organizace – 
regionální klub v Praze 

MFF Praha srdce národů 2006 – 
zabezpečení účasti reprezentantů 
bulharské tradiční kultury.Náklady na 
ubytování, stravování, dopravu, režijní 
náklady (pron., technické služby, jiné). 

30 000 Kč 

Bulharská kulturně 
osvětová organizace sv. 
Cyrila a Metoděje 
v Praze 

Integrace a porozumění-besedy, 
promítání filmů, výstavy, koncerty, 
scénky, psané slovo atd. Náklady na 
pronájem sálů, zajištění techniky 
(osvětlení, zvuk), dekorace, kostýmy, 
pozvánky, plakáty, honoráře 
účinkujících, instalace a zajištění 
výstavy i její likvidace 

20 000 

Vazraždane 

Dny bulharské kultury – koncerty, 
přednášky, výstavy. Náklady na 
pronájem sálů, provoz, technické 
služby (poštovné, propagace, 
telefonické služby, xerox, kancelářské 
potřeby, dokumentace), zajištění 
účinkujících – doprava a stravování 
mimopražských účinkujících. 

50 000 

Spolek Iglice 

Jazykově-vzdělávací programy pro děti 
v maďarském jazyce a představení pro 
většinovou společnost – hravá výuka 
maďarského jazyka, divadelní 
představení pro děti, letní tábor. 
Náklady na materiální náklady (knihy, 
CD a videokazety, rozšíření knihovny, 
výtvarný materiál), osobní náklady, 
služby (pronájem divadla a sálu, tisk 
pozvánek 

20 000 

Svaz Maďarů žijících 
v českých zemích 

Dny maďarské kultury 2006 – 
společenská akce. Náklady na 
pozvánky, výstavu (katalog, kurátor, 
přeprava obrazů), přednášku k 50. 
výročí revoluce 1956 a Humor 
v maďarském jazyce (honorář, 
ubytování, doprava, strava), koncert ke 
125. Výročí narození Bély Bartóka 
(honorář, ubytování, doprava, strava), 
koncert Jánoše Koósa (honorář, 
ubytování, doprava, strava), poštovné, 
telefony. 

37 000 

Svaz Maďarů žijících 
v českých zemích 

Klubová setkání – společenské akce 
(klubové večery). Náklady na pronájem 
prostor, poštovné, telefonické služby, 
kancelářské potřeby na přípravu 
pozvánek. 

20 000 

 



Svaz Maďarů žijících 
v českých zemích 

MFF Praha srdce národů 2006-
zabezpečení účasti reprezentantů 
maďarské tradiční kultury. Náklady na 
ubytování, stravování, dopravu, 
propagaci, režijní náklady (pronájmy, 
technické služby, jiné). 

30 000 

Kulturní sdružení 
občanů německé 
národnosti ČR 

Zajištění pravidelného setkávání členů 
ZO Praha za účelem udržování a 
dalšího rozvoje jejich kulturních aktivit 
– organizace společenských a 
kulturních akcí souvisejících 
s německou kulturou v Praze. Náklady 
na pronájem společenských prostor, 
honoráře přednášejícím, poštovné, 
rozmnožování a rozesílání pozvánek, 
vstupné a průvodce při návštěvách 
kulturních památek vztahujících se 
k něm. kultuře 

40 000 

Klub Polski v Praze 

MFF Praha srdce národů 2006-
zabezpečení účasti reprezentantů 
polské tradiční kultury. Náklady na 
ubytování, stravování, dopravu, režijní 
náklady (pronájmy, technické služby, 
jiné). 

30 000 

Athinganoi 

Oslava Mezinárodního dne Romů 2006 
– kulturně-společenské aktivity. 
Náklady na kancelářské potřeby, 
pronájem prostor, pronájem infostanu, 
panelů a stolů, cestovné pro kapely, 
příprava a výroba upomínkového 
předmětu MDR, poštovné, telefonické 
služby, internet, občerstvení pro 
účinkující, přípravu romských jídel. 

50 000 

Cikne Čhave 

Romský talent – 2. ročník soutěže 
romských dětských talentů. Náklady na 
pronájem prostor, zvuk, hudební 
doprovod, občerstvení, ceny pro vítěze, 
propagaci, diplomy, organizátory, 
pořadatelskou činnost, moderátory, 
ubytování, stravu, dopravu. 

60 000 

Lačhe Roma 

Činnost tanečního a hudebního 
romského tělesa – nácvik a veřejná 
vystoupení. Náklady na kostýmy pro 
tanečníky, pronájem prostor pro 
nácvik, opravy a doplnění hudebních 
nástrojů, letní soustředění souboru. 

40 000 

Náš svět 

Činnost dětského uměleckého souboru 
Náš svět – zajištění výuky, nácviku a 
vystoupení souboru. Náklady na 
opravy a ušití kostýmů, pronájem 
prostor, občerstvení na vystoupení, 
propagační materiál a pozvánky, 
výtvarné potřeby na dekorace a výrobu 
kulis, nákup fotomateriálu a zhotovení 
fotografií. 

20 000 

 



R-Mosty 

Klub dětí a mládeže v romském 
komunitním centru – pravidelná 
činnost s cílovou skupinou. Náklady na 
služby – pronájem prostor, 
telekomunikace, právní a ekonomické 
služby, pojištění kluboven a kanceláří, 
materiál – vybavení kluboven, výtvarné 
potřeby, hudební nástroje a nosiče, 
stolní a sportovní hry, publikace a 
vzdělávací pomůcky, honoráře 
lektorům, cestovné, vstupné do 
kulturních zařízení, občerstvení na 
společenských a kulturních akcích. 

50 000 

Romano dives 

Prezentace a rozvoj romské kultury, 
osvětová a poradenská služba, 
vzdělávací činnost. Náklady na 
pronájem, služby, materiálové náklady 
na akce, propagaci, poznávací akce 
(doprava, zajištění akce), poradenská 
činnost, propagaci romské kultury a 
historie Romů. 

20 000 

Romodrom 

Výstava fotografií Kudy také vedou 
cesty Romů 2006 – výstava a vernisáž 
výstavy fotografií zobrazující život 
Romů v Praze, poukazuje na aktuální 
sociální problémy Romů. Náklady na 
propagaci, grafické služby, hudební 
produkce, fotografický materiál a 
služby, občerstvení, prezentační 
panely. 

20 000 

RomPraha 

MFF Praha srdce národů 2006-
zabezpečení účasti reprezentantů 
romské tradiční kultury. Náklady na 
ubytování, stravování, dopravu, 
propagaci, režijní náklady (pronájmy, 
technické služby, jiné). 

30 000 

Romské křesťansko-
vzdělávací sdružení 
Matice romská 

Činnost a funkčnost kanceláře Matice 
romské – celoroční aktivity. Náklady 
na činnost kanceláře – telefonické 
služby, kancelářské potřeby, 
kopírování, poštovné, zajištění 
křesťanské konference CCIT, 
kulturních besídek, diskoték pro děti a 
rodiče, odměnu organizátorům, 
zajištění vánoční besídky, romské mše 
za doprovodu hudby, návštěva ZOO s 
dopravou parníkem a občerstvením, 
doprava a občerstvení na zájezd na Sv. 
horu u Příbrami, návštěva Sv. kopečku 
u Olomouci. 

40 000 

Romské křesťansko-
vzdělávací sdružení 
Matice romská 

MFF Praha srdce národů 2006 – 
zajištění účasti romského souboru 
z Bardejova. Náklady na autobusovou 
dopravu z Bardejova, ubytování, 
stravu. 

30 000 

 



Romské křesťansko-
vzdělávací sdružení 
Matice romská 

Výstava fotografií Romové a církev – 
výstava fotografií v Centru 
pečovatelské činnosti Řepy. Náklady 
na pronájem místností, kurátora, nákup 
fotomateriálu, vyvolání a zvětšení 
fotografií, vernisáž, odměnu ved. 
projektu a organizátorovi výstavy, 
zajištění romské cimbálové muziky. 

30 000 

Slovo 21 

Khamoro 2006 – výstava věnovaná 
Mileně Hübschmannové – autorská 
čtení romské literatury a fotografická 
výstava Portréty romských hudebníků. 
Náklady na pronájem prostor, instalaci 
a reinstalaci výstavy, výrobu fotografií, 
rámování, vernisáž, dopravu exponátů, 
návrh a tisk pozvánek, výběr exponátů, 
cestovné a ubytování autorů romské 
literatury, výběr fotografií, telefonické 
služby a internet, asistence. 

70 000 

Velká Ohrada 

Podpora kulturních a společenských 
aktivit – zajištění celoroční činnosti 
volnočasových aktivit dětí a mládeže. 
Náklady na seminář o vzájemném 
soužití národnostních menšin (OON), 
dopravu a vstupné na výlety po 
hradech a zámcích, klubová činnost 
(OON – vedení žřkroužků, 
přednášková činnost), spotřební 
materiál (výtvarné a sportovní potřeby, 
kancelářské potřeby, telefonické 
služby, poštovné, pronájem prostor 
(semináře a klubová činnost). 

80 000 

Společnost přátel 
Podkarpatské Rusi 

MFF Praha srdce národů 2006 – 
zajištění vystoupení rusínského 
folklorního souboru Skejušan. Náklady 
na pronájem prostor, propagaci, 
pozvánky. 

30 000 

Sdružení krajanů 
a přátel Ruské tradice 
v ČR 

MFF Praha srdce národů 2006-
zabezpečení účasti reprezentantů ruské 
tradiční kultury.Náklady na ubytování, 
stravování, dopravu, režijní náklady 
(pronájmy, technické služby, jiné). 

30 000 

Sdružení krajanů 
a přátel Ruské tradice 
v ČR 

Slavnostní galakoncert Bravo opera IV. 
Náklady na pronájem prostor, notový 
materiál a autorská práva, propagaci, 
výrobu plakátů, pozvánek a programů, 
dopravu, výrobu scény, půjčení 
rekvizit, fotogr. a film. práce, poštovné, 
telef. služby, kancelářské potřeby. 

70 000 

Sdružení krajanů 
a přátel Ruské tradice 
v ČR 

Hudebně-literární setkání básníků a 
umělců Vltava – výstava. Náklady na 
pronájem prostor, pronájem zařízení, 
nástrojů, výroba programů, plakátů, 
pozvánek, poštovné, telefonické 
služby, kanc. potřeby. 

30 000 

 



Sdružení krajanů 
a přátel Ruské tradice 
v ČR 

Výstava a fórum výtvarných umělců: 
Zlatá-červená, Česko-Rusko. Náklady 
na pronájem prostor, přípravu 
vystavovaných děl (rámování), výroba 
programů, plakátů a pozvánek, 
poštovné telefonické služby, ostatní 
kancelářské potřeby. 

40 000 

Řecká obec Praha 

Kulturní, společenská a osvětová 
činnost – společenské večery při 
příležitosti oslav státních svátků Řecka. 
Náklady na pronájem prostor, 
ozvučení, poštovné, pozvánky. 

50 000 

Řecká obec Praha 

Pěvecký a taneční soubor Akropolis – 
vystoupení na MFF Praha srdce národů 
a jiných společenských akcích. 
Náklady na hudební doprovod na MFF 
Praha srdce národů 2006 (ubytování, 
doprava, stravné), přepravu, čištění, 
údržbu a pořízení krojů, pronájem 
zkušebny. 

30 000 

Folklorní soubor 
Šarvanci 

Prezentace výsledků činnosti FS 
Šarvanci – příprava a realizace 
vystoupení s účastí souboru. Náklady 
na pronájem prostor (divadla), tisk 
plakátů a propagace vystoupení, 
doprava a ubytování  hostujícího 
partnerského souboru ze SR, honoráře. 

20 000 

Folklorní soubor 
Šarvanci 

Podpora celoroční činnosti FS Šarvanci 
– nácvik tanečního, hudebního 
i pěveckého souboru. Náklady na 
pronájem na nácvik tanečního, 
pěveckého a hudebního souboru. 

20 000 

Klub slovenské kultury 

MFF Praha srdce národů 2006-
zabezpečení účasti reprezentantů 
slovenské tradiční kultury. Náklady na 
ubytování, stravování, dopravu, režijní 
náklady (pronájmy, technické služby, 
jiné). 

30 000 

Obec Slovákov v Prahe 

Slovenské večery-klubová činnost. 
Náklady na pronájem, odměny 
účinkujícím, hudbu, cestovné, 
pozvánky, dopisy, poštovné, 
telefonické služby, kancelářské 
potřeby. 

20 000 

Obec Slovákov v Prahe 

Slovenský majáles – společensko-
kulturní večer. Náklady na pronájem 
prostor, šatnu, výzdobu, hudbu, 
cestovné, honorář účinkujícím, 
pozvánky, poštovné, dopisy, 
telefonické služby, kancelářské 
potřeby. 

15 000 

Obec Slovákov v Prahe 
Vianoce po slovensky – tradice a 
zvyky slovenských Vánoc – 
společensko-kulturní večer. Náklady na 

25 000 

 



pronájem prostor, pozvánky, dopisy, 
poštovné, telefonické služby, 
kancelářské potřeby, honorář 
účinkujícím, vystoupení slovenských 
folkloristů, šatna a pořadatelská služba, 
konferenciér. 

Obec Slovákov v Prahe 

Slovensko-ukrajinský večer – 
společensko-kulturní večer. Náklady na 
pronájem prostor, pozvánky, dopisy, 
poštovné, telefonické služby, 
kancelářské potřeby, honorář 
účinkujícím, šatnu. 

10 000 

Slovenské folklorní 
sdružení Limbora 

Limbora v roce 2006 – podpora 
činnosti souboru. Náklady na materiál 
(DHM), vybavení, kancelářské 
potřeby, stojany, regály, nájemné 
skladu, kanceláří a zkušebny, poštovné, 
telefonické služby, cestovné, 
propagaci, energie, pronájem 
tělocvičny. 

70 000 

Slovenské folklorní 
sdružení Limbora 

Tradiční programy – tradiční koncerty 
v divadle. Náklady na pronájem 
prostor, ubytování a stravování 
účinkujících, moderátor, technika, 
doprava. 

30 000 

Slovensko-český klub 

10 rokov Slovensko-českého klubu-
slavnostní program k 10. výročí 
založení klubu. Náklady na pronájem 
sálu, honoráře, ozvučení, osvětlení, 
technické služby, telefonické služby, 
dopravu, ubytování, výrobu pozvánek a 
plakátů, poštovné, propagaci, catering. 

30 000 

Slovensko-český klub 

Klubové večery slovenských Dotykov-
cyklus besed a výstav. Náklady na 
pronájem prostor, honoráře, ozvučení, 
technické služby, instalaci, telefonické 
služby, dopravu, ubytování, výrobu 
pozvánek a plakátů, poštovné, 
propagaci. 

30 000 

Slovenský literární klub 

Praha-dielňa slovenských spisovateľov 
– komplexní program. Náklady na 
pronájem sálu, hudební doprovod, 
ozvučení, technické služby, telefonické 
služby, honoráře, tisk publikací, 
pozvánek a plakátů, poštovné, 
publikování na internetu, web-design, 
editoring, propagace. 

40 000 

Sdružení Ukrajinců 
a příznivců Ukrajiny 

Sbor sv. Vladimíra – koncertní činnost. 
Náklady na pronájem prostor, 
propagaci – letáky, plakáty, bulletin, 
kulturní přehled, notová dokumentace, 
archivní záznamy-audio, video, foto, 
skenování, poštovné, drobné hudební 
nástroje, přídavné zařízení, cestovné-
mimopražští sboristé, oprava kostýmů. 

30 000 

 



Sdružení Ukrajinců 
a příznivců Ukrajiny 

Ukrajinská kultura-uctění památky 
básníka Tarase Ševčenka v Praze-
koncertní vystoupení, přednáška 
s recitací, vystoupení sólistů ND. 
Náklady na pronájem prostor, 
propagaci – letáky, plakáty, bulletin, 
kulturní přehled, notová dokumentace, 
archivní záznamy-audio, video, foto, 
skenování, poštovné, odměny sólistům 
a přednášejícím, cestovné-mimopražští 
sólisté, výzdoba, květiny. 

15 000 

Sdružení Ukrajinek 
v ČR 

Taras Ševčenko – koncert. Náklady na 
pronájem prostor a techniky, 
ubytování, stravování, honoráře, 
dopravu, konzulární poplatky, 
pohoštění, propagaci, realizaci. 

10 000 

Ukrajinská iniciativa 
v ČR 

MFF Praha srdce národů 2006-
zabezpečení účasti reprezentantů 
ukrajinské tradiční kultury. Náklady na 
ubytování, stravování, dopravu, režijní 
náklady (pronájmy, technické služby, 
jiné). 

30 000 

Ukrajinská iniciativa 
v ČR 

Činnost ukrajinské vokálně-
instrumentální skupiny IGNIS – 
celoroční zajišťování provozu a 
vystupování skupiny na území Prahy 
i celé ČR. Náklady na pronájem 
zkušebny, opravu nástrojů a krojů, 
propagaci. 

30 000 

Ukrajinská iniciativa 
v ČR 

Koncert a přednáška u příležitosti 
150. výročí narození Ivana Franka – 
koncert, přednáška věnované paměti 
slavisty, ukrajinisty a spisovatele Ivana 
Franka. Náklady na pronájem prostor, 
poštovné, propagaci, pozvánky, 
výzdobu sálu, honoráře, ubytování 
zahraničních účastníků. 

30 000 

Bejt Simcha 

Neznámá hudba pražských synagog 
(2.ročník) – koncerty, hudební divadlo, 
doprovodné přednášky s hudebními 
ukázkami. Náklady na pronájem 
prostor, propagaci, tisk, distribuci, 
technické služby (poštovné, xerox, 
telefonické služby), fotodokumentace, 
katalog akcí, dopravu účinkujících. 

45 000 

Černá labuť – Česko-
Slovenská scéna 

Labutí coctail-pravidelné pořady typu 
klubových neformálních setkávání 
(hudebně-poetické tematicky zaměřené 
večery). Náklady na realizační tým, 
honoráře účinkujícím, výkony spojů, 
energie, technický personál, autorská 
práva k uvedení, drobná technická 
vybavení, propagaci a tisk programů. 

50 000 

Celkem: 1 677 000 

 



 
6.3.2. Programy zaměřené na publikační činnost související se vztahem 

národnostních menšin k hl. m. Praze – rok 2006 

Předkládající 
organizace 

Název projektu / 
anotace 

Přidělený 
grant 

Kč 

Bulharská kulturně-
osvětová organizace – 
regionální klub v Praze 

Bulharská sedjanka a její následovníci 
v českých zemích – vydání knihy. Náklady 
na kalkulaci publikace, fotografická 
příloha, papír, vytištění, knihařské 
zpracování – vazba. 

60 000 

Bulharská kulturně-
osvětová organizace – 
regionální klub v Praze 

Když se okénka otvírají – autorka Ela 
Mandažieva – vydání knihy. Náklady na  
kalkulaci publikace, fotografická příloha, 
papír, vytištění, knihařské zpracování – 
vazba. 

40 000 

Athinganoi 

Romipen – literaturou k moderní identitě – 
vydání publikace. Náklady na tisk včetně 
přípravy, zajištění distribuce a poštovné, 
grafická úprava obálky, korektura. 

50 000 

Romano džaniben 

Vydání sborníku Romano džaniben – 
příprava, výtisk a distribuce sborníku. 
Náklady na pronájem kanceláře, spotřební 
materiál – kancelářské zboží, internet, 
kopie, spoje, poštovné, publikace sazba, 
tisk, externí účetnictví. 

80 000 

RomPraha 

Miroslav Dědič – Květušínská poema – 
vydání publikace. Náklady na redakční 
práce, administrativní práce, služby 
(náklady na prezentaci), tisk knihy, besedy 
v pražských školách. 

70 000 

Romské křesťansko-
vzdělávací sdružení 
Matice romská 

Naše cesta za světlem – vydání publikace. 
Náklady na překlady, ilustrace, redakce a 
předtisková příprava, tisk, dopravní 
náklady a prezentaci knihy. 

70 000 

Sdružení krajanů a přátel 
Ruské tradice v ČR 

Výstavba pravoslavných chrámů v Čechách 
a na Moravě a Andrej Kolomackij. Vydání 
knihy. Náklady na přípravu publikace – 
xerox, papír, ostatní kancelářské potřeby, 
foto a grafické materiály, poštovné, 
telefonické služby, ostatní drobné výdaje, 
náklady na tisk – grafické zpracování a 
příprava DTP, tiskárna. 

50 000 

Asociace Etnica 

Dokumentace etnické kultury – sborník, 
audio a videonosič. Náklady na výstavu 
fotografií, dokumentaci, fotodokumentaci, 
videodokumentaci, sborník, audio, bulletin. 

30 000 

Slovenské folklorní 
sdružení Limbora 

Limbora zpívá – vydání sborníku písní 
slovenské národnosti v Praze. Náklady na 
přípravu textů, úpravy pro tisk, tisk, vazbu, 
vydání. 

30 000 

Spolok priatel'ov 
slovenského divadla v ČR 

Vydání knihy Ľubomír Feldek v Praze – 
vydání pamětí k sedmdesátinám autora. 
Náklady na tisk, vazbu, papír, ostatní 

60 000 

 



knihařské práce, grafickou úpravu, cover, 
zrcadla, honorář autorovi, fotografie, 
redaktora, distribuci, poštovné, režii 
(telefonické služby, kopírování), 
propagace. 

Spolok priatel'ov 
slovenského divadla v ČR 

České a židovské děti za 2. světové války – 
přípravné práce k vydání interaktivního 
vzdělávacího materiálu pro žáky a studenty 
pražských škol a příslušníky slovenské 
menšiny a židovské komunity. Náklady na 
nákup VHS, DVD, CD, fotodokumentaci, 
telekomunikační poplatky, produkční a 
organizační zajištění besed a prezentaci na 
školách v Praze, grafické práce, odborné 
práce s internetem, přípravu tisku, 
zpracování literární soutěže, přípravu 
organizace semináře pro pedagogy 
pražských škol. 

40 000 

Celkem: 580 000 
 
 

6.3.3 Programy zaměřené na kulturní, společenskou a osvětovou činnost související se 
vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze – rok 2006 

Předkládající 
organizace 

Název projektu / 
anotace 

Přidělený grant 
Kč 

Vazraždane 

Klub Vazraždane-přednášky, semináře a 
klubová setkání. Náklady na pronájem 
prostor, technické služby (poštovné, 
propagace, telefonické služby, xerox, 
kancelářské potřeby, dokumentace), 
zajištění účinkujících – doprava, stravování 
mimopražských účastníků. 

20 000 

Svaz Maďarů žijících 
v českých zemích 

Výuka maďarských lidových tanců v Praze 
2006 – víkendové soustředění v lidových 
tancích. Náklady na honorář pro učitele, 
zpáteční cestovné učitelům z Transylvánie 
a Slovenska, ubytování učitelů. 

15 000 

Náš svět 

Projekt integrace a volnočasové aktivity 
dětí a mládeže, vzdělávání – zajištění 
celoroční činnosti sdružení. Náklady na 
odměny lektorům, doučování, výdaje na PC 
kurz, vybavení kroužků (recitační, taneční, 
výtvarný), poplatky za vstupy, dopravu, 
občerstvení, pobyt dětí na letním táboře, 
ubytování.  

15 000 

R-mosty 

Odborné semináře Světového romského 
festivalu Khamoro 2006. Náklady na 
pronájem prostor, tlumočnickou techniku, 
tlumočníka, pronájem promítací techniky, 
informační a propagační materiály, 
honoráře přednášejícím (ČR i zahraničí), 
odbornou skupinu (příprava a realizace 
odborných seminářů), dopravu (ČR i 

70 000 

 



zahraničí), moderátory, foto a video 
dokumentace, ubytování, stravné pro 
přednášející, kancelářské potřeby, 
telefonické a faxové služby a internet, 
poštovné, pojištění, dopravu po Praze, 
občerstvení, ostatní drobné náklady. 

Romea 

Romano vod'i do pražských škol – pražská 
příloha a Romský informační servis – 
prezentace informací na webových 
stránkách a distribuce Romano vod'i. 
Náklady na služby, materiál, osobní 
náklady. 

60 000 

Obščestvo Rusínů 

Celoroční činnost Obščestva – pravidelná 
setkávání členů. Náklady na pronájem 
prostor, zajištění občerstvení, poštovné 
a kancelářské potřeby, odměnu 
účinkujícím. 

20 000 

Společnost přátel 
Podkarpatské Rusi 

Karpatoruské dřevěné kostelíky – výstava 
fotografií a obrazů. Náklady na pronájem 
sálu, instalaci výstavy, výrobu zvětšenin, 
propagaci výstavy, pozvánky, katalog, 
vernisáž, přednášky. 

15 000 

Společnost přátel 
Podkarpatské Rusi 

Činnost rusínské sekce při Společnosti 
přátel Podkarpatské Rusi – propagační, 
osvětová a přednášková činnost, vytváření 
kontaktů mezi občany ČR a občany 
rusínské národnosti. Náklady na pronájem 
prostor, aktivity klubu – odborné přednášky 
k životním potřebám a kulturního obsahu, 
propagace v tisku, pozvánky. 

30 000 

Řecká obec v Praha 

Přednášky a semináře, bezplatná výuka 
řeckého jazyka. Náklady na pronájem 
prostor, materiál pro výuku jazyka 
(učebnice, fotokopie). 

20 000 

Sdružení Ukrajinců 
a příznivců Ukrajiny 

Ukrajina známá a neznámá – výstava 
fotografií především z oblasti Zakarpatské 
Ukrajiny a přednáška o působení 
ukrajinského gymnázia v předválečné ČR. 
Náklady na pronájem prostor, fotografický 
materiál, poštovné, propagaci-letáky, 
plakáty, odměna fotografovi a 
přednášejícímu, instalace, převoz a 
likvidace výstavy. 

20 000 

Sdružení Ukrajinek v ČR 

Olena Teliha – významná básnířka a 
publicistka – přednáškový večer . Náklady 
na pronájem sálu, techniky, ubytování a 
stravování účastníků ze zahraničí, honoráře, 
doprava, konzulární poplatky, pohoštění, 
propagace, realizace. 

10 000 

Ukrajinská iniciativa v ČR 

Podpora činnosti klubu dětí a mládeže 
UIČR – celoroční zajištění provozu klubu. 
Náklady na telefonické a faxové služby, 
poštovné, nájemné, honoráře, drobný 
hmotný majetek. 

20 000 

 



Hidden Child Praha 

Kontrasty-promítání dokumentu s besedou 
v pražských školách zapojených do 
projektu Zmizelí sousedé. Náklady na 
informační brožuru, letáky k dokumentu, 
výrobu kopií dokumentu na VHS a DVD, 
cestovné, služby (technika, zvukař), 
koordinátora. 

20 000 

Celkem: 335 000 
 

6.3.4 Programy zaměřené na publikační činnost související se vztahem k integraci 
cizinců v hl. m. Praze – rok 2006 

 
Předkládající 

organizace 
Název projektu / 

anotace 
Přidělený grant 

Kč 

Asociace uprchlíků v ČR 

Česko – náš nový domov – vydání knihy. 
Náklady na lidské zdroje – autorské 
honoráře, honorář za redaktora, korekturu, 
ilustrátora, fotografa, grafika, koordinátora 
projektu, provozní náklady – výtisk knihy, 
režijní náklady na distribuci – telefonické 
služby, poštovné, internet, kancelářské 
potřeby. 

50 000 

Asociace uprchlíků v ČR 

Kulturní-přednášky o české historii, 
literatuře, umění, demografii a zeměpisu. 
Náklady na lidské zdroje (příprava 
komplexního programu, odměny lektorům, 
koordinátor projektu), režijní náklady 
(pronájem prostor, příprava občerstvení, 
tisk letáků a propagačního materiálu, 
telefonické služby, poštovné, internet, 
kancelářské potřeby, zapůjčení technického 
zařízení, zajištění literatury). 

50 000 

Humanitas Afrika 

Vzdělávací aktivity Afrického 
informačního centra s knihovnou-
workshopy, semináře, vzdělávací akce, 
výstavy. Náklady neinvestiční, na nájem, 
propagaci, telefon+internet, materiál pro 
dílny, výtvarné potřeby, suroviny pro 
ochutnávky afrických pokrmů, plastik. 
nádobí, tisk fotografií, kancelářské potřeby, 
kopírování nebo tisk programu, klipy na 
obrazovou výzdobu. 

100 000 

Informační centrum 
Kavkaz-východní Evropa 

Vydání přílohy časopisu ORER věnované 
Praze a její mnohonárodní kultuře. Náklady 
na tisk, grafickou práci, překlad, novinářské 
práce, redaktorské práce, korekturu. 

40 000 

Klub Bambus 

Tradiční předvánoční setkání dětí různých 
národností – večer s kulturním a 
společenským programem. Náklady na 
pronájem prostor, příprava a tisk pozvánek, 
poštovné, honoráře pro účinkující. 

15 000 

Organizace pro rozvoj 
a pomoc Africe 

ORPA NEWS – informační a kulturně-
společenský bulletin africké komunity. 30 000 

 



Náklady na honoráře přispěvovatelů, 
překlady, honorář editorovi, grafickou 
úpravu, tisk, distribuci, zpracování na 
internet. 

Osvětový spolek Skaryna 

Tradiční běloruské Vánoce – společenský 
večer s kulturním a uměleckým 
programem, ochutnávkou tradičních 
běloruských jídel. Náklady na pronájem 
prostor, občerstvení, cestovné pro 
zahraniční hosty, pozvánky, poštovné, 
hudební produkce, foto a video 
dokumentace. 

14 000 

Sdružení beninských 
občanů v ČR 

Afrika-naše kořeny – divadelní představení 
spojené s dílnou. Náklady na pronájem 
prostor, výpravu, kostýmy, propagaci. 

60 000 

Slovo 21 

Rodina od vedle-setkání rodin cizinců a 
českých u společného oběda, monitorování 
a analýza aktuální situace v oblasti 
integrace cizinců, databáze, medializace. 
Náklady na koordinátora projektu, experta, 
asistenta, vytvoření databáze, mediální 
kampaň, informační a propagační materiál, 
foto a video dokumentaci, příspěvky na 
oběd rodin, telefonické služby a internet, 
poštovné, ostatní drobné náklady (údržba, 
kopírování), pronájem prostor, zpracování 
analýz. 

80 000 

Společnost česko-arabská 

Poznáváme arabský svět ve městě Praze-
přednášky, besedy, výtvarné dílny, 
výtvarná soutěž. Náklady na zajištění 
přednášek, pomůcky na přednášky, 
pronájem prostor, výtvarný materiál, 
telefonické služby a poštovné, výrobu 
propagačního materiálu, fotodokumentaci, 
cestovné pro mimopražské odborníky. 

30 000 

Svaz ruskojazyčných 
spisovatelů v ČR 

Činnost Svazu ruskojazyčných spisovatelů 
v ČR. Náklady na zajišťování schůzek 
členů  svazu-pronájem prostor, kancelářské 
potřeby, vyhotovení formulářů, vytvoření a 
spravování internetových stránek, 
organizování schůzek se spisovateli a 
čtenáři – letáky, pozvánky, reklama, 
pronájem místností, audio, video a 
fotodokumentace. 

20 000 

Celkem: 489 000 
 

 


