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Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

ústředna 224 002 111, posta@vlada.cz, datová schránka: trfaa33 

 
 

Seminář pro žadatele o poskytnutí dotace v dotačních 
programech Odboru lidských práv a ochrany menšin  

a Odboru rovnosti žen a mužů pro rok 2021 
 
 

Datum konání:  26. srpna 2020  

Zahájení:   9.30 hodin  

Místo konání: Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1 – Kampa  

 
 

09.30 – 10.00 Registrace účastníků  

 

10.00 – 13.00 Workshopy k jednotlivým dotačním programům (změny v dotačním řízení pro rok  

2021, pravidla a pokyny pro podávání žádostí pro rok 2021) 

 

 Podpora terénní práce (Zlatý sál, kontaktní osoba: Tadeáš Mertlík, Master, email: 

mertlik.tadeas@vlada.cz);  

 

 Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (Hnědý sál, 

kontaktní osoba: Ing. Kateřina Hlavová, email: hlavova.katerina@vlada.cz). 

 

13.00 – 14.00 Diskuze 

 

14.30 Závěr 

 

 

 

mailto:hlavova.katerina@vlada.cz
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Seminář pro žadatele o poskytnutí dotace v dotačních 
programech Odboru lidských práv a ochrany menšin  

a Odboru rovnosti žen a mužů pro rok 2021 
 
 

Datum konání:  27. srpna 2020  

Zahájení:   9.30 hodin  

Místo konání: Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1 – Kampa  

 
 

09.30 – 10.00 Registrace účastníků  

 

10.00 – 13.00 Workshopy k jednotlivým dotačním programům (změny v dotačním řízení pro rok  

2021, pravidla a pokyny pro podávání žádostí pro rok 2021) 

 

 Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti 
žen a mužů (Hnědý sál, kontaktní osoba: Mgr. Lucie Hradecká, email: 
hradecka.lucie@vlada.cz);  

 

 Podpora koordinátorů pro romské záležitosti (Masarykův sál, kontaktní osoba: Tadeáš 
Mertlík, Master, email: mertlik.tadeas@vlada.cz); 

  
 

 Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce (Zlatý sál, kontaktní osoba: 
Ing. Kateřina Hlavová, email: hlavova.katerina@vlada.cz). 

 

 

13.00 – 14.00 Diskuze 

 

14.30 Závěr 
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