
Příloha k zápisu z jednání Rady dne 19. prosince 2013 v Třinci 

Výsledná tabulka ze zasedání komise pro hodnocení projektů dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků v roce 2014 
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13 A KHER Číst, abychom porozuměli 282 190 196 690 120 196 000 Obsahem projektu je vydání 3 knih 
ve formě e-knihy, a to v romštině. 

Komise navrhla projekt podpořit v plné výši, projekt 
je vyvážený, vydávání e-knih bude mít pozitivní 
dopad, zlepší povědomí o romské literatuře a 
jazyce.  

5/1/0 

3 A Polský kulturně - 
osvětový svaz v 
ČR 

Přednáškové aktivity 
Mezigenerační regionální 
univerzity (MUR) 

73 800 51 000 120 51 000 Cílem projektu je realizace přednášek 
v polštině zaměřených na různá 
témata, a to jednou za měsíc. 

Komise navrhla projekt podpořit v plné výši, neboť 
uvedené přednáškové aktivity zlepší osvětu v dané 
oblasti.  

6/0/0 

11 A BONA FIDE SLOVENSKÁ MOZAIKA 541 000 201 000 118 201 000 Obsahem projektu je realizace 
"slovenské mozaiky", což je 
rozhlasový týdeník o slovenštině. 

Komise navrhla projekt podpořit v plné výši, jedná se o 
vyvážený a inovativní projekt, který přispěje k 
informovanosti o slovenštině odbornou formou 
prostřednictvím vysílání v rádiu. Navazuje na úspěšný 
projekt Džavotanie.  

6/0/0 

7 A Pražská 
společnost 
bloumající 
veřejnosti 

Roma Big Top - Romaňi cerha 
- Romský stan 

684 900 478 900 118 260 000 Cílem projektu je představit klíčové 
momenty a oblasti romské historie, 
jazyka a kultury, a to v prostorách 
cirkusového stanu. 

Komise navrhuje projekt podpořit částečně. Jedná 
se o kvalitní projekt, jehož cílem je šířit osvětu 
týkající se romské kultury. Částka je snížena, neboť 
rozpočet je v některých položkách nadhodnocen. 
Komise uvítala informaci, že projekt bude rozšířen v 
roce 2014 také o mimopražské lokality.  

6/0/0 

1 A Polský kulturně - 
osvětový svaz v 
ČR 

Vydání sborníků přednášek: 
Scriptum MUR Vol. V - ediční 
činnost 

74 000 51 000 118 51 000 Obsahem projektu je vydání 
sborníku 10 přednášek v polském 
jazyce. 

Komise navrhuje projekt podpořit v plné výši, 
neboť se jedná o vydávání sborníku přednášek, 
které mají za cíl zvýšit informovanost v 
problematice národnostních menšin. 

6/0/0 

15 A Občanské 
sdružení Zaedno 

Kamarádi, celoroční 
vzdělávací aktivity pro děti a 
mládež z národnostních 
menšin 

1 629 200 150 500 116 60 000 Cílem je zpřístupnit a 
popularizovat národnostní tradice 
a jazyky (vydávání tištěného 
časopisu Kamarádi, pořádání 
dětské kreativní soutěže apod.) 

Komise navrhuje částečně podpořit tento projekt, 
projekt jen částečně naplňuje cíle Charty. 

6/0/0 

8 A Nová škola, o.p.s. Romano suno 2014 627 680 439 376 115 310 000 Cílem projektu je realizace literární 
a výtvarné soutěže pro děti. 

Komise navrhuje podpořit projekt částečně z 
důvodu nadhodnoceného rozpočtu v některých 
položkách. Jedná se o dlouhodobě realizovaný 
úspěšný projekt, jehož cílem je zviditelnění 
romského jazyka.  

6/0/0 

10 A BONA FIDE Pohádečko moje - 
Rozprávočka moja 

420 000 84 000 108 60 000 Obsahem projektu je zpracování a 
vydání dvojjazyčné pohádkové 
knihy pro nejmenší děti s názvem 
"Pohádečko moje - Rozprávočka 
moja" 

Komise navrhuje projekt podpořit v plné výši. 
Projekt je realizován již několik let a má pozitivní 
dopad na cílovou skupinu. 

6/0/0 



2 A SLOVENSKO-
ČESKÁ 
SPOLEČNOST 

Rozumíme si - o toleranci a 
poznávání Slovenština pro 
veřejnost (jubilejní 5. ročník) 

571 500 400 000 107 60 000 Jedná se o mezinárodní 
vzdělávací jazykový projekt, který 
je zaměřen na středoškoláky. 
Cílem je zlepšit slovenštinu, 
rozšířit informace o slovenské 
historii (přednášky, besedy, 
exkurze apod.) 

Komise navrhuje tento projekt podpořit částečně. 
Projekt je zaměřen spíše na mezinárodní 
spolupráci gymnázií, cílová skupina je omezena 
na maturanty dějepisu vybraných škol.  

4/0/2 

5 A Slovensko-český 
klub 

Rozumiete správne po 
slovensky? 

673 899 319 000 103 150 000 Obsahem projektu je vzdělávací 
aktivita v oblasti slovenského jazyka 
nad rámec vyučování na českých 
školách, a to formou rozhlasového 
vysílání a jazykových příloh. 

Komise navrhuje podpořit tento projekt v 
částečné výši, plánovaný rozhlasový pořad i tak 
přispěje k větší informovanosti o slovenském 
jazyce. 

5/1/0 

14 A Dokumentační a 
muzejní středisko 
slovenské 
menšiny v ČR 

Scénické čtení ze slovenské 
krásné literatury - CD k 10. 
výročí DOMUS SM v ČR 

325 500 180 000 102 160 000 Obsahem projektu je příprava CD 
s výběrem čtení z významných děl 
slovenských autorů. 

Komise navrhuje částečně podpořit tento projekt. 
Komise navrhuje krácení zejména o zahraniční 
cestovné.  

6/0/0 

6 A Univerzita Karlova 
v Praze, 
Filosofická fakulta 

Translatologické workshopy - 
Podpora romštiny 
prostřednictvím rozvoje 
jazykové a translatologické 
kompetence překladatelů 

451 720 315 750 101 219 000 Obsahem projektu je vzdělávání 
překladatelů v oblasti realizace 
překladů mezi češtinou a 
romštinou. 

Komise navrhla podpořit tento projekt částečně. 
Projekt vychází z reálných požadavků a bude mít 
pozitivní dopad na rozvoj romského jazyka. 

5/1/0 

9 B Vzdělávací a 
sociální dílo, o.p.s. 

Analýza postojů žáků, studentů 
a rodičů (i z řad německé 
menšiny) k německému jazyku a 
jeho výuce 

60 000 42 000 96 0 Projekt bude analyzovat postoje 
žáků, učitelů a rodičů k výuce 
němčiny. 

Komise navrhla projekt nepodpořit, podobný 
projekt byl již realizován v roce 2012, projekt 
neuvádí inovaci. 

5/1/0 

4 A Slovensko-český 
klub 

Dom Slovenčiny 197 432 137 000 93 0 Obsahem projektu jsou vzdělávací 
aktivity v nově otevřeném Slovenském 
domě v Praze (přednášky). Součástí 
projektu je rovněž konference. 

Komise navrhla projekt nepodpořit, aktivity 
projektu, včetně harmonogramu jsou popsány 
velice obecně. Projekt obsahoval nepřesné údaje 
o realizaci.  

4/2/0 

12 A Slovenské 
združenie Limbora 

Slovenčina moja, krásne zvuky 
máš 

380 000 235 000 85 72 000 Obsahem projektu budou 
semináře a přednášky o slovenské 
kultuře, projektové úlohy a 
pohybové aktivity. 

Komise navrhla projekt částečně podpořit 6/0/0 

       6 992 821 3 281 216   1 850 000       

 
 


