
6.	FINANCOVÁNÍ CELOMĚSTSKÝCH PROGRAMŮ PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

6.1. Granty v roce 2008

Částka v Kč
Celoměstské  programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2008
Program č. 1 – prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
2 795 000
Celoměstské  programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2008
Program č. 2 –  publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze
260 000
Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2008

Program č. 1 –  kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
505 000
Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2008

Program č. 2 –  publikační činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze
170 000
Celkem:
3 730 000


6.2. Ostatní finanční podpora v roce 2008

Částka v Kč
Zajištění kulturních akcí
1 140 000
Celkem:
1 140 000





6.3. Granty v období let 2002 – 2008





mil. Kč

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Programy zaměřené na prezentaci národnostních kultur v hl. m. Praze, na kulturní, společenskou a osvětovou činnost národnostních menšin
1,9
1,8
1,7
1,6
1,7
2,2
2,8
Programy zaměřené na publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze
1,2
1,2
1,1
0,9
0,6
0,4
0,3
Programy zaměřené na kulturní, společenskou a osvětovou činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze




0,3
0,5
0,5
Programy zaměřené na publikační činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze 
0
0
0
0,5
0,5
0,2
0,2
Celkem v mil. Kč
3,1
3,0
2.8
3,0
3,1
3,3
3,8
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Finanční prostředky poskytnuté 

v jednotlivých letech dle určení
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6.4.	Celoměstské  programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2008 – přehledy

Program č. 1 – prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
Předkládající organizace
Název projektu / Anotace
Grant HMP
Bulharská kulturně osvětová organizace
Celoroční provoz kanceláře v DNM a společenská akce Balkánské karnevaly.Náklady na celoroční provoz kanceláře bulharské národnostní menšiny v DNM (nájem a služby).
76 100 Kč
Bulharská kulturně osvětová organizace
MFF "Praha srdce národů" 2008- zabezpečení účasti bulharského  folklorního souboru - "Rytmy" z města Stara Zagora. Náklady na ubytování a stravování členů souboru (42 osob), příspěvek na dopravu a režijní náklady.
30 000 Kč
Bulharská kulturně osvětová organizace sv. Cyrila a Metoděje v Praze
Zajištění celoroční podpory kulturních a společenských aktivit organizace, zejména v DNM. Náklady na klubovou činnost, významné dny, hřbitovy, významné osobnosti, semináře, 4sl. Klub v Bulharsku, komponovaný pořad sv.Cyril a Metoděj, poznávací a multietnická akce pro děti.
30 000 Kč
Vazraždane
Klub Vazraždane - koncerty, výstavy, přednášky a semináře - projekt je zaměřen na uchování a rozvoj bulharských tradic, prezentaci bulharské kultury. Zajištění akcí k jednotlivým bulharským svátkům. Náklady na pronájem prostor, provozní náklady, služby, technické služby (poštovné, propagaci, příspěvek na grafické zpracování a tisk pozvánek, telefonické služby, xerox, kancelářské potřeby, dokumentaci), dopravu, ubytování, honoráře a stravování pro účinkující. 
50 000 Kč
Vazraždane
Projekt Dny bulharské kultury - koncerty, výstavy, semináře - kulturní a vzdělávací aktivity s cílem seznámit širokou veřejnost s kulturou a životem bulharské národnostní menšiny v Praze. Náklady na pronájem sálů, provozní náklady, služby,  technické služby (poštovné, propagace, tisk pozvánek a plakátů, telefonické služby, kanc.potřeby, dopravu, ubytování, honoráře a stravování pro  účinkující.
20 000 Kč
Zaedno
Trifon Zarezan-bulharský ples a svátek vína 2008,6.ročník. Náklady na propagaci, distribuci, reklamní plochy, odměnu hudební a taneční skupině, telefony.
20 000 Kč
Zaedno
Malé Bulharsko v Praze - série kulturně-společenských akcí. Náklady na propagaci, tisk materiálu, informační brožuru, katalog k výstavě, bulharské kroje pro taneční soubor, věcné ceny, odměnu účetní, telefon.
30 000 Kč
Spolek Iglice
Jazykově-vzdělávací programy pro děti v maďarském jazyce- a představení pro většinovou společnost -hravá výuka maďarského jazyka, divadelní představení pro děti, herny, letní tábor, projektové víkendy pro děti.Náklady na: honorář účinkujícím, nákup knih, CD a VHS do knihovny, potřeby pro hernu a výuku, materiál na tábor a projektové víkendy, služby, poštovné a telefonické služby.
20 000 Kč
Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Organizační jednotka Praha 
Pravidelná setkávání a další aktivity maďarské menšiny - zajištění společenských akcí  a klubových setkání - např. přednášky související s národními svátky, maďarskými osobnostmi kulturního i společenského života, rozvoj a udržování kulturních zvyklostí. Náklady na pronájmy sálu, poštovné, telefonické služby, kancelářské potřeby na přípravu pozvánek(obálky, xerox, papír, toner). 
23 000 Kč
Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Organizační jednotka Praha 
Provoz kanceláří Svazu Maďarů žijících v českých zemích. Náklady na nájemné a služby.
76 000 Kč
Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Organizační jednotka Praha 
MFF Praha srdce národů 2008 - zabezpečení účasti reprezentantů maďarské tradiční kultury. Náklady na dopravu (příspěvek), ubytování, stravování (25 osob x 3 dny), příspěvek na režijní náklady (pronájmy, technické služby).
30 000 Kč
Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Organizační jednotka Praha 
Podpora celoroční činnosti folklórní taneční skupiny Nyitnikék. Náklady na zajištění výuky tanců ze Slovenska a Transylvánie s choreografií (cestovné, ubytování stravování a honorář lektorům). Náklady na nákup krojů.
30 000 Kč
Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR
Provozní náklady kanceláří v Domě národnostních menšin. Náklady na polovinu nájemného a provoz kanceláří.
71 000 Kč
Mládežnická kontaktní organizace v ČR Jukon
Německá NM v Praze a  okolí včera a dnes- 3 semináře. Náklady kancelářské potřeby, programové zajištění, nájemné prostor, poštovné, telefon, fax, cestovné, propagaci, ubytování a stravování účastníků a ostatní osobní náklady.
30 000 Kč
Cikne Čhave
Romský talent - 4.ročník soutěže romských dětských talentů. Náklady na pronájem prostor, odměna - zvukaři, pořadatelům, organizátorům, moderátorům, hudební produkci, propagaci, telefonické služby, zapůjčení rekvizit a jejich dopravu, poštovné dopravu, ceny soutěžícím, ubytování, občerstvení.
30 000 Kč
 Náš svět
Prezentace romské kultury, činnost OS Náš svět. Zajištění dětského uměleckého souboru, zajištění vystoupení souboru, doučování dětí v souboru. Náklady na kostýmy na vystoupení (opravy, doplnění kostýmů, doplňky), pronájem prostor, občerstvení, propagaci (zhotovení pozvánek a propagačního materiálu), výtvarné potřeby na kroužky, fotodokumentace, poplatky za vstupy, dopravu, vybavení kroužků (recitační, výtvarný, taneční), příspěvek na pronájem kanceláře v DNM.
20 000 Kč
Romano Dives
Rozvoj romské kultury, osvětová a poradenská činnost - celoroční činnost sdružení v oblasti využívání volného času dětí a mládeže, rozvíjení kultury, romských tradic a reprezentace Romů žijících v Praze. Zajištění akcí pro děti, oslavy Mezinárodního dne Romů, přehlídky dovedností romských dětí, pobytové výlety, vánoční besídky či vzdělávací a doučovací kurzy pro romské děti v ZŠ Grafická. Náklady na propagační materiály (výroba a tisk letáků, pozvánek), poznávací akce - doprava a zajištění akce,  fotodokumentace.
20 000 Kč
Romodrom
Kulturní předvánoční akce pro děti z klubu Bavuras!. Náklady na pronájem sálu, honorář pro 3 kapely, ozvučení sálu, drobné dárky dětem, občerstvení, doplnění kostýmů a výzdobu sálu.
20 000 Kč
Romodrom
Znalostmi proti diskriminaci 2.etapa. Náklady na zpracování materiálu pro lektory, tisk materiálů, lektorské služby.
30 000 Kč
 RomPraha
Podpora kulturních a společenských aktivit. Náklady na pronájem kanceláří v DNM, semináře pro studenty,děti a mládež, propagaci, občerstvení.
111 000 Kč
Romské křesťanské vzdělávací sdružení- Matice romská 
Činnost Matice romské  - činnost Matice romské v průběhu celého roku 2008 - pravidelná práce s Romy, zajištění kulturních a společenských akcí i poznávacích výletů. Náklady na činnost kanceláře- kancelářské potřeby, telefonické služby, kopírování, poštovné, účast na křesťanské konferenci CCIT, vánoční besídku, romskou mši za doprovodu cimbálovky, diskotéka pro děti s rodiči- hudba, občerstvení, návštěva Svaté hory  (Příbram) a Svatého kopečku (Olomouc) - odměny organizátorům.
10 000 Kč
Romské občanské sdružení Velká Ohrada
Podpora kulturních a společenských aktivit - zajištění celoroční činnosti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Náklady na materiálové náklady (vybavení kroužků a klubovny), nemateriálové náklady (energie, doprava, spoje, údržba), odměny lektorům, asistentovi, přednášejícím).
50 000 Kč
Společnost přátel Podkarpatské Rusi
Rozvoj rusínské kultury v hl.m. Praze - besedy, filmy, výměnné zájezdy. Náklady na pronájem kanceláří rusínské NM v DNM.
73 400 Kč
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR
MFF Praha srdce národů 2008 - zabezpečení účasti reprezentantů ruské  tradiční kultury na festivalu. Náklady na dopravu, ubytování a stravování pro účinkující (25 osob x 3 dny), režijní náklady (pronájmy, technické služby).
30 000 Kč
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR
Hudebně - literární setkání básníků a umělců Vltava - klubová činnost a koncerty. Náklady na  pronájem sálu, pronájem zařízení, nástrojů, výrobu plakátů, programů a pozvánek, poštovné, telefonické služby, ostatní kancelářské potřeby, náklady na pronájem kanceláří v DNM.
91 500 Kč
Řecká obec Praha
Pěvecký a taneční soubor Akropolis - vystoupení na oslavách státních svátků Řecka, účast na folklórních festivalech a jiných společenských akcích. Náklady na pořízení nových krojů, přepravu, údržbu a čištění krojů.
30 000 Kč
Řecká obec Praha
Kulturní, společenská a osvětová činnost -  společenské večery při příležitosti oslav státních svátků Řecké republiky. Náklady na pronájem a ozvučení sálu. 
50 000 Kč
Řecká obec Praha
Dům národnostních menšin - náklady na provoz kanceláří, služby spojené s provozem kanceláří řecké národnostní menšiny. Náklady na nájemné a služby.
65 500 Kč
Asociace ETNICA
MFF Praha srdce národů 2008 - zabezpečení účasti reprezentantů rómské, židovské, chorvatské, německé a rumunské tradiční kultury na festivalu.  Součástí festivalu jsou přehlídky, semináře, výstavy, koncerty, workshopy. Náklady na ubytování, stravování a příspěvek na dopravu pro účinkující (5 x 25 osob x 3 noci),  režijní náklady.
150 000 Kč
ČeskoSlovenská scéna
Slováci v hledišti i na jevišti - cyklus divadelních představení a výstav. Náklady na dopravu, ubytování, ozvučení, tech.služby, instalace výstavy, honoráře, tisk pozvánek a plakátů, tisk Programového žurnálu, telefon a fax, poštovné.
20 000 Kč
Folklorní soubor Šarvanci, o. s. 
Podpora celoroční činnosti FS Šarvanci - nácvik složek souboru. Náklady na pronájem zkušebních prostor, pronájem zkušebny pro hudební a pěveckou, honorář pro choreografy, nákup krojů.
50 000 Kč
Klub slovenské kultury
MFF Praha srdce národů 2007 - účast dětského souboru slovenské národnostní menšiny na MFF Praha srdce národů 2008. Součástí přehlídky, semináře, výstavy, koncerty, workshopy.Náklady na ubytování, stravování, příspěvek na dopravu (pro 25 osob x 3 noci),  příspěvek na režijní náklady.
30 000 Kč
Klub slovenské kultury
Programy KSK pro slovenskou menšinu v roce 2008. Náklady na nájemné v kancelářích v DNM, služby(telefon, elektřina,poštovné), výstavy(instalace a adjustace panelů, cestovné a přepravné, OON.
102 000 Kč
Klub slovenské kultury
Slovenské dny v Praze-64.výročí SNP-Parník 2008. Náklady na pronájem prostor, poštovné a telefon, ubytování účinkujících, cestovné, technické služby, moderování.
40 000 Kč
Klub slovenské kultury
Slovanské jazyky-jazyky blízké a kořeny evr.tradic-pásmo programů,divadélko,besedy, přednášky,soutěže, dramatizované čtení, nácvik her, výstavy, soutěže a V. konference středoškoláků pro děti a mládež majority i minority v DNM. Náklady na služby (elektrická energie, plyn, telefonické služby), kancelářské potřeby, cestovné a přepravné, OON.
30 000 Kč
Obec Slovákov v Prahe
Slovenské Vianoce-predvianočné stretnutie krajanov - Náklady na pozvánky, poštovné, telefonické služby, kancelářské potřeby, pronájem místnosti, odměny účinkujícím, hudbu, šatny a pořadatelskou službu, konferenciéra, výzdobu a cestovní náklady.
15 000 Kč
Obec Slovákov v Prahe
Klubová činnost - společensko - kulturní aktivity, besedy, osvětová činnost. Náklady na pozvánky, dopisy, poštovné, kancelářské potřeby, pronájem místnosti, odměny účinkujícím, hudbu, cestovní náhrady a ubytování, fotodokumentaci, pronájem promítací techniky a videoprojekci, literaturu a názorné pomůcky k tématu večera. 
15 000 Kč
SFZ Limbora
MFF Praha srdce národů 2008 - účast slovenského dětského souboru na MFF Praha srdce národů 2007.Náklady na ubytování, stravování, příspěvek na dopravu (pro 25 osob   x 3 noci), příspěvek na režijní náklady (pronájmy, technické služby).
30 000 Kč
SFZ Limbora
Tradiční programy - Folklór bez hranic (16.ročník) - pořad věnovaný československé vzájemnosti,  Vianoce s Limborou (18.ročník) - tradiční vánoční zvykoslovný program. Náklady na pronájem divadel, ubytování a stravování účinkujících, moderátora a techniku, dopravu.     
20 000 Kč
SFZ Limbora
Sdružení Limbora v roce 2008. Náklady na kancelářské potřeby, poštovné, cestovné, propagaci a dokumentaci, honoráře a účetní spolupráci.
50 000 Kč
Slovensko- český klub 
Slovenské výstavy pro Prahu - cyklus výstav. Náklady na pronájem sálů, honoráře, ozvučení, technické služby, instalaci děl, dopravu a ubytování, výrobu pozvánek a plakátů a katalogů.
30 000 Kč
Slovenský literární klub v ČR
Literárna súťaž Jána Kollára - literární soutěž pro žáky základních škol a studenty středních a vysokých škol v oblasti tvorby slovenštiny a slovenské tématiky a slavnostní program v Praze. Náklady na peněžité ceny - honoráře za uveřejnění vítězné práce, honoráře porotě, účinkujícím, produkci, cestovné a dopravu, ubytování, výrobu propagačních tiskovin, propagaci v médiích.
40 000 Kč
Srbské sdružení sv. Sáva
Kulturní, společenská a osvětová činnost - 25 pořadů různé délky trvání. Náklady na organizaci akce, materiálovou režii, propagaci a služby(instalace výstavy, tech.výpomoc, grafik), pronájem kanceláří v DNM.
90 500 Kč
Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny
Ukrajina známá neznámá - výstava fotografií a projekce. Náklady na pronájem prostor a technické zabezpečení, fotomateriál, poštovné propagaci, instalaci výstavy, dopravu, archivaci, zapůjčení mediální techniky.
25 000 Kč
Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny
Bílá místa v dějinách Ukrajiny- koncerty a výstavy. Náklady na pronájem sálu a instalaci výstavy, cestovné, poštovné, propagaci, tiskový materiál, fotodokumentaci, archivní záznamy, odměnu technikům.
30 000 Kč
Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny
Pěvecký Sbor sv. Vladimíra - koncerty a zpívané bohoslužby, přenosy do Českého rozhlasu - sbor je zván k přímým přenosům zpívaných bohoslužeb do Českého rozhlasu či při liturgiích v řeckokatolickém chrámu sv. Klimenta v Praze. Náklady na pronájem zkušebny, koncertních sálů, cestovné mimopražských sboristů, mimořádné cestovné druhého dirigenta a sólistů, poštovné, propagaci, drobné hudební nástroje, notovou dokumentaci, přídavná zařízení, opravu kostýmů, výzdobu sálu.
50 000 Kč
Sdružení Ukrajinek v ČR
Cyklus přednášek, setkání a prezentací- Ukrajinci v Praze. Náklady na pronájem sálů, realizaci, propagaci a honoráře, spoje a poštovné a technické zpracování(tištění dobových fotografií).
35 000 Kč
Sdružení Ukrajinek v ČR
Zachování kulturních tradic, dokumentů a cenných vzpomínek pražských Ukrajinců. Náklady na archivální činnost, digitalizaci, spoje a poštovné, propagaci.
30 000 Kč
Ukrajinská iniciativa v ČR
Činnost ukrajinské vokálně-instrumentální skupiny IGNIS - celoroční zajišťování provozu a vystupování skupiny na území Prahy i celé ČR. Náklady na nákup, opravu nástrojů a krojů, propagaci, cestovné, pronájem techniky a aparatury, nájemné v DNM.
95 000 Kč
Bejt Simcha
Neznámá hudba pražských synagog 4.ročník -koncerty, hudební divadlo, doprovodné přednášky s live hudebními ukázkami. Náklady na pronájem sálu, propagaci, tisk, distribuci, technické služby (poštovné, xerox, telefonické služby), fotodokumentaci, katalogy z akcí, dopravu mimopražských účinkujících, honoráře účinkujícím.
60 000 Kč
Židovská obec v Praze
Káva o čtvrté - osvětová a vzdělávací přednáška a současně diskusní program s problematikou kultury, vědy a filosofie. Projekt určen zejména pro seniory Židovské obce v Praze, kteří byli internováni v koncentračním táboře a prožili holocaust. Náklady na pronájem prostor, zajištění úklidu sálu a ubrusů, ozvučení, zapůjčení dataprojektoru, DVD přehrávače a promítacího plátna, telefonické služby, poštovné, propagaci, tisk, vlastní realizaci, moderátora.
30 000 Kč
Židovská obec v Praze
Dětské divadlo Feigele - realizace dětských programů v rámci oslav židovských svátků v roce 2008. Hry tématicky souvisejí se židovskými svátky Simchat Torah, Chanuka, Purim, Šavuot. Náklady na pronájem sálu, výrobu praporků a dárků pro děti, ozvučení a osvětlení sálu, propagaci, tisk plakátů a pozvánek, telefony, poštovné, výrobu kulis, loutek, kostýmů, návštěvu ostatních židovských obcí - doprava. 
40 000 Kč
Židovská obec v Praze
Podvečery s Yvonne Přenosilovou, bývalou redaktorkou rádia Svobodná Evropa a známou zpěvačkou a jejími hosty - kulturní a společenská setkání, diskusní program zaměřený zejména na prezentaci menšinových kultur, vědy a filozofie, také z pohledu integrity pražské židovské komunity vzhledem k českému prostředí.Projekt určen zejména pro seniory Židovské obce v Praze, kteří byli internováni v koncentračním táboře a prožili holocaust. Náklady na pronájem sálu, ubrusy a úklid sálu, ozvučení sálu, propagaci a tisk, telefonické služby, poštu, honorář moderátora.
20 000 Kč
Slovo 21
Světový romský festival Khamoro 2008-koncerty, mezinárodní seminář, konference, výstavy, defilé. Náklady na odměny účinkujícím, cestovné, stravu a ubytování, scénografii a rekvizity, ozvučení a osvětlení, pronájem prostor, propagaci, dopravu,poštovné, telefon a kancelářské potřeby.
500 000 Kč
 
2 795 000 Kč


Program č. 2 –  publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze
Předkládající organizace
Název projektu / Anotace
Grant HMP
Bulharská kulturně osvětová organizace
Svědectví, které prověřil čas. Náklady na přepsání rukopisu a zlom textu, grafickou úpravu, předtiskovou úpravu, korektury, obrazový materiál, tisk a vazbu knihy, poštovné.
50 000 Kč
Bulharská kulturně osvětová organizace sv. Cyrila a Metoděje v Praze
Jordan Balurov - Ze života bulharské menšiny v Čechách 1946 - 2007. Náklady na vydání knihy 120 stran A5 v Bulharštině.
40 000 Kč
Zaedno
Bulhaři 2008-celoroční sběr informací prezentovaných formou multimediálního DVD a doprovodného bookletu. Náklady na výrobu prezentace a DVD, bookletu(grafický návrh), tisk bookletu, odměnu redaktorovi, poštovné, telefony.
30 000 Kč
Zaedno
Moje Bojka - krátký dokumentární film, podle scénáře režisérky Světlany Lazarové. Náklady odměny, pronájem natáčecí a postprodukční techniky, výrobu DVD, poštovné, účetní.
50 000 Kč
Romano džaniben
Vydávání časopisu Romano džaniben. Náklady materiálové, nemateriálové, předtisková úprava, tisk, distribuce a propagace.
50 000 Kč
Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny
Básnířka Oksana Ljaturynská. Náklady na sestavení z antologie, překlady, korektury, odborné statě, bibliografii a redakci, obrazový materiál, obálku a grafické zpracování, přepis rukopisu, poštovné a distribuci, tisk.
40 000 Kč
 
260 000 Kč


Program č. 1 –  kulturní, společenská a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze

Předkládající organizace
Název projektu / Anotace
Grant HMP
Humanitas Afrika
Vzdělávací aktivity a rozvoj komunitního centra. Náklady na nákup knih a publikací a DVD, nájem a služby, telefonické služby a internet, propagaci a reklamu, autorská práva, cestovné, překlady a výrobu titulků, webdesign, koordinátora projektu.
40 000 Kč
Irácké fórum v ČR
Kulturní a společenský život irácké menšiny v České republice - semináře, kulturní akce, výstavy, publikace. Náklady na nájemné, poštovné, cestovné, propagaci, materiálové náklady (materiál, kancelářské potřeby), honoráře hudebním umělcům. 
40 000 Kč
Kazachstánské kulturní centrum v ČR "Elim-aj" 
Dny kazachstánské kultury II - seznamování s kulturou národů Kazachstánu formou koncertů, výstav, seminářů a soutěží. Náklady na pronájmy prostor na uskutečnění koncertů, výstav, promítání filmů a slavnostních akcí,  propagační materiál, tisk letáků, pozvánky,  kancelářské potřeby, poštovné, telefonické služby, internet, lidské zdroje - odměny lektorům, účinkujícím, hudebníkům a koordinátorovi projektu, nákup surovin pro ochutnávku kazašských specialit, nákup plastového nádobí, zapůjčení techniky - DVD, TV, videa, dokumentaci jednotlivých akcí, pořízení nebo vypůjčení kostýmů, nákup surovin a materiálů pro činnost jarmarku, ubytování pro zahraniční účinkující.
60 000 Kč
Kazachstánské kulturní centrum v ČR "Elim-aj" 
Vzdělávací aktivity a klubové setkání kazachstánského kulturního centra "Elim- aj" -  pořádání přednášek, seminářů, osvětových akcí, výstav, výtvarných soutěží, výletů, sportovních a slavnostních klubových akcí. Náklady na odměny lektorům a koordinátorům projektů, dokumentaci akcí, pronájem prostor, pořízení nebo vypůjčení kostýmů, výrobu, provoz a údržbu webových stránek, poštovné, materiál pro činnost kroužku lidového výtvarného umění, poštovné, telefonické služby, internet, tisk letáků, propagačního materiálu, pozvánek, kancelářské potřeby, nákup surovin pro ochutnávku kazašských specialit, nákup plastového nádobí, zapůjčení techniky - DVD, TV, videa. 
35 000 Kč
kultur-multur.org
Podpora pro středoasijský hudební soubor Džagalmaj. Náklady na pronájem prostor, honoráře hostujících umělců, propagaci, uzbecké lidové kroje, brumle("židovská harfa"), elektrické klávesy, buben, zesilovač, manažera projektu, internet a telefon, neplánované výdaje, kancelářské potřeby.
25 000 Kč
Sdružení AZER- ČECH 
Multikulturní večer NOVRUZ 2008 -  multikulturní večer a koncert tradiční hudby, oslava svátku, výstava, semináře a promítání filmu. Náklady na nájemné, propagaci -  tiskoviny, poštovné, technické vybavení, občerstvení a tradiční ochutnávky. 
20 000 Kč
Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny
Česko-ukrajinská vzájemnost pro děti a mládež- přednášky, výstavy, besídky, koncerty, exkurze. Náklady na pronájem místností a sportoviště, propagaci, cestovné a ubytování, kostýmy a drobný materiál, poštovné a telefon, instalaci výstavy a fotomateriál.
20 000 Kč
Slovo 21
Rodina odvedle- setkání rodin Čechů a cizinců u společného oběda; hodiny multikulturní výchovy na ZŠ A SŠ. Náklady na animovaný film((honoráře, výroba masterů, pronájem techniky, výroba DVD, vypravěč filmu), multikulturní výchovu(koordinátor, odměna pro týmy, kopírování, expert), setkání rodin(asistenti, koordinátoři, nákup potravin, mediální kampaň, letáky, karty bomerang, rozhlasové spoty) a ostatní náklady(telefon, internet, www stránky, úklid a údržba)
80 000 Kč
Soubor Džerelo
Lidová tradiční choreografie-účast na festivalu Srdce národů. Náklady na pronájem sálu na zkoušky, kroje a provozní náklady spojené s tiskem a šířením reklamy.
15 000 Kč
Soubor Džerelo
Vánoční koncert - tradiční ukázky ve formě tanců, divadla a zpěvu. Náklady na pronájem sálu, pozvánky, občerstvení, kostýmy (výroba a nákup), odměny účinkujícím, dokumentaci (foto, video), výrobu a tisk programu, výrobu a nákup dekorací.
10 000 Kč
Společnost česko-arabská
Poznáváme arabský svět-Náklady na propagační materiál, diplomy, orámování fotografií, tisk pozvánek a obálek, dohody o provedení práce, webové stránky, poštovné, doprava exponátů a instalace, nájem sálu a ozvučení.
60 000 Kč
Studio nezávislých umělců
Divadelní sezona- pořádání amatérských divadelních vystoupení, fotovýstava apod. Náklady na pronájem sálů, tisk letáků a plakátů a inform.brožurek, fotografický a videozáznam, zapůjčení rekvizit, kostýmy, dekorace, dopravu dekorací.
40 000 Kč
Svaz ruskojazyčných spisovatelů v ČR
Celoroční činnost SRS v ČR - uskutečnění projektu formou měsíčních setkání členů svazu s čtenáři, pořádání konferencí, diskuzí o literárních dílech, literárních večerů, hudebně - literárních salónů. Náklady na pronájem místností a audioaparatury, kancelářské potřeby, tisk plakátů a letáků, fotodokumentaci akcí, údržbu webové stránky, barvu do tiskáren, vyhotovení členských legitimací. 
20 000 Kč
Svaz Vietnamců v Praze
Dny vietnamské kultury. Náklady na pokrmy k ochutnávce, dárečky pro děti, dopravu, zapůjčení kostýmů, občerstvení pro účinkující, zpracování videa.
40 000 Kč
 
505 000 Kč


Program č. 2 –  publikační činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze

Předkládající organizace
Název projektu / Anotace
Grant HMP
Kavkaz - Východní Evropa
Vydání přílohy časopisu ORER. Náklady na tisk, novinářskou práci.
40 000 Kč
kultur-multur.org
Cd pro středoasijský hudební soubor Džagalmaj. Náklady na nahrávání, booklet, lisování a tisk, dopravu, křest CD, odměnu manažerovi, telefon, neplánované výdaje a kancelářské potřeby.
30 000 Kč
RUTA
Vydání a distribuce informační brožury pro Ukrajince žijící v Praze. Náklady na tisk, grafiku, zpracování materiálu, překlad textů, korekturu, redakci.
50 000 Kč
Svaz ruskojazyčných spisovatelů v ČR 
Vydání literárního almanachu Pražský Grafoman-6 krát ročně. Náklady na počítačovou edici a grafickou úpravu, korektury a vydání publikace. 
50 000 Kč
 
170 000 Kč

Zajištění kulturních akcí
1.
Typ akce
Výše finanční podpory
2.
8. Setkání národnostních menšin (seminář, výstava, kulturně-společenský večer)
350 000 Kč
3.
Semináře pořádané v rámci Poradního sboru pro záležitosti romské komunity HMP (seminář k aktuálním otázkám v oblasti práce s romskou komunitou) 
50 000 Kč
4.
Akce pořádaná ve spolupráci s Poradním sborem pro záležitosti romské komunity HMP k Mezinárodnímu dni Romů (kulturně-sportovní den ve spolupráci s národnostními menšinami)
100 000 Kč
5.
Nízkoprahový kurz českého jazyka pro cizince v rámci podpory integrace cizinců v prostorách Domu národnostních menšin
100 000 Kč
6.
Etnofest - spolupráce s MČ Praha 9 na multikulturní akci
30 000 Kč
7.
Schola Pragensis - zajištění stánku národnostních menšin
10 000 Kč
8.
Taneční soutěž - Streetdance
500 000 Kč

 CELKEM
1 140 000 Kč



