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Vážený pane tajemníku,
dne 19. prosince 2016 jsem obdržel Váš dopis č. j. 22918/2016-KRP, ve kterém mne
žádáte o spolupráci při přípravě Zprávy o situaci národnostních menšin za rok 2016.
Zasílám odpověď na jednotlivé položené otázky:

Ad 1
V Olomouckém kraji nebyl Zastupitelstvem Olomouckého kraje Výbor pro národnostní
menšiny zřízen (pro jeho obligatorní zřízení nebyly splněny zákonem stanovené § 78 odst.
2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
předpoklady).
Do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje je zařazena krajská
koordinátorka pro záležitosti národnostních menšin, která byla ve sledovaném období
v přímém kontaktu zejména s romskými a proromskými organizacemi, jimž předávala
informace o aktuálním dění. Informace byly zasílány i ostatním subjektům, které se
zabývají problematikou národnostních menšin a cizinců. Krajská koordinátorka se
účastnila většiny akcí, které organizace realizovaly a v případě potřeby se podílela i na
jejich organizaci. Prostřednictvím pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
byly distribuovány informace týkající se možnosti získat podporu z dotačních titulů na
aktivity příslušníků národnostních menšin a další informace s problematikou související.
Aktéři působící na tomto poli byli informováni také o možnostech získat finanční prostředky
na činnost z Ministerstva kultury ČR, nadací i z rozpočtu Olomouckého kraje.
Pro rok 2016 vyhlásil Olomouc kraj „Program podpory kultury v Olomouckém kraji“, který
byl určen k podpoře kulturních aktivit různých typů pořádaných fyzickými i právnickými
osobami. Dotační titul byl zacílen na uměleckou a kulturně – vzdělávací činnost. O dotace
mohli žádat i příslušníci národnostních menšin k presentaci svých kulturních tradic.
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Ad 2
a)
Popsány jsou aktivity, z nichž převážná část má již v kraji dlouholetou tradici a jsou
navštěvovány příslušníky národnostních menšin i majoritní společnosti. Nestátní
neziskové organizace, které poskytují služby sociální prevence, pravidelně pořádají
drobnější akce - oslavy Dne Romů v dubnu pro své klienty i veřejnost (Charita Olomouc,
Oblastní charita Přerov, Charita Kojetín, Společenství Romů na Moravě, o.p.s. Jekhetane).

Charita Olomouc v sobotu 17. září 2016 uspořádala osmnáctý ročník Romské pouti
na Svatém Kopečku u Olomouce. Romská pouť byla zahájena v 10.00 hodin, kdy
se poutníci vydali ze Samotišek alejí na Svatý Kopeček. V 11.00 hod následovala v
bazilice Navštívení Panny Marie mše svatá, kterou celebroval romský kněz Vojtěch
Vágai, součástí bylo krátké divadelní představení o marnotratném synovi následně
doplněné výkladem p. Vagáie. Tématem poutě byla cesta k sobě, k sobě navzájem i
k Bohu. V odpoledních hodinách probíhal v ambitech za bazilikou kulturní program
romských hudebních a tanečních souborů, který moderoval Robert Sutorý, sociální
pracovník Městského úřadu Hranice. Vystoupily děti z tanečních souborů Charity
Olomouc Khale Jakha, taneční skupina Diecézní charity ostravsko-opavské Romano Jilo,
soubor Lače Jilorka a Romane Čhave. Z hudebních kapel se na pódiu vystřídaly Bad Boys
z Hranic, Janeček Band, Malik z Brna. I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo cca 400
návštěvníků.
Od 1. 8. 2014 realizuje Středisko Khamoro Charity Olomouc projekt „Známe se?“, jehož
cílem je zvýšit nabídku osvětových aktivit pro žáky ZŠ a studenty SŠ, VOŠ, VŠ a takto
přispět k vyšší informovanosti a odbourání předsudků a mýtů vůči romské menšině.
Projekt reaguje na napjatou situaci mezi majoritou a etnickými menšinami v ČR, která je
částečně zapříčiněna vlivem ekonomické a politické situace. Nestabilita vede ke snaze
hledat viníky této situace, což se promítá do vztahů zejména k etnickým menšinám.
Vlivem nedostatečné osvěty a zejména nedostatečné prezentace pozitivních příkladů jsou
prohlubovány předsudky a dezinformace, které mnohdy tyto nálady ve společnosti
podporují a vedou k další diskriminaci a negativnímu přístupu nejen k Romům ve školách,
ale také např. ze strany zaměstnavatelů i majitelů nemovitostí, kteří pronajímají byty.
V rámci projektu jsou žáci seznamováni mimo jiné s romskou kulturou, romskou původní
tvorbou, tradicemi a také romským jazykem. Realizace projektu byla ukončena 30. 4.
2016.
V Hanušovicích dne 31. 8. 2016 uskutečnilo o.p.s. Jekhetane ve spolupráci s Městem
Hanušovice akci Loučíme se s prázdninami, kde mimo soutěží vystoupila i romská taneční
skupina Boys.
Den soužití pod názvem „Různí a přece stejní“ byl uskutečněn dne 29. 8. 2016
pracovníky NZDM KAPPA – HELP Přerov. Jedná se o akci, která se již tradičně koná
každoročně. Na rozdíl od přechozích let byla uskutečněna v areálu Základní školy B.
Němcové v Přerově, kde má organizace pronajaty prostory. Na akci se dále podílela
Armáda spásy, Charita Přerov a Člověk v tísni o.p.s. Kulturní program byl zajištěn
tanečními skupinami Karika a Jagori, které vede Anastasia Šandorová. Pro děti byla
připravena zajímavá znalostní soutěž. Vystaveny byly jednotlivé panely s tématikou jiných
národností – slovenské, romské1. Problémem akce byla velmi nízká účast dětí.

1

Vystaveny byly i panely s tematikou židovství a islámu.

Hlavním aktérem prezentace romské kultury a udržování tradic je pobočka spolku
Společenství Romů na Moravě (dále také „SRNM“) - Romano jekhetaniben pre
Morava v Olomouci, kde její předsedkyně Jiřina Somsiová vede taneční a hudební
kroužek a věnuje se i doučování dětí. Své aktivity rozšířila i mimo Olomouc, od roku 2013
působí v Pěnčíně.
Dne 8. 4. 2016 uskutečnila organizace oslavu Dne Romů v Letním kině v Olomouci, na
které vystoupily taneční soubory Ternore, Terne čaja (SRNM), Jirole (Charita Přerově),
Kudy-Kam (Podané ruce Olomouc), Jagori a Karika (statutární město Olomouc) a
hudební skupiny Gipsy MIX SRNM Olomouc, Jiří Somsi a Rytmus Olomouc.
Dne 30. 7. 2016 realizoval spolek SRNM v Letním kině v Olomouci v pořadí již 9. ročník
festivalu romské kultury Romani Gili, který byl podpořen z dotačního titulu Ministerstva
kultury ČR. Na akci vystoupilo 7 hudebních a 7 tanečních formací zejména
z Olomouckého a Jihomoravského kraje, např. Charita Olomouc, Charita Přerov, soubor
klubu Miriklo Statutárního města Olomouc, Imperio Přerov, Boban Šumperk, Gipsy
Rytmus, Jiří Somsi a další.
V roce 2016 oslavilo Společenství Romů na Moravě - Romano jekhetaniben pre Morava
25 let založení. Oslavy se konaly dne 24. 11. 2016 na ZŠ Přichystalova v Olomouci. Na
akci vystoupily taneční soubory Ternore (SRNM), Karika a Khale Jakha (statutární město
Olomouc) a hudební skupina SRNM MIX.
Dům dětí a mládeže v Hranicích zajišťuje pod vedením romského sociálního pracovníka
Bc. Roberta Sutorého volnočasové aktivity dětí a doučování, součástí je i hudební a
taneční kroužek. Dne 15. 10. 2016 se uskutečnil v pořadí ji 14. ročník taneční soutěže
Terne čercheňa. Soutěže ve dvou disciplínách, a to tradičních romských tancích a
moderních tancích, se zúčastnilo 19 skupin z Ostravy, Přerova, Olomouce, Oder, Vsetína
a Brna. Zvyšuje se účast nejen vystupujících, ale i diváků, jejichž počet lze odhadovat
kolem 350.
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje se v průběhu února a března
2016 ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce podílel na přípravě Letní školy
Romano drom 2016 pro vybrané talentované romské děti. Jednalo se především o výběr
dětí, kontakt s rodiči a organizační zajištění konkurzu v Olomouci. Jedná se o aktivitu
MIRET, z.s., v čele s Idou Kelarovou.
Aktivní je dále Židovská obec Olomouc, která každoročně spolupořádá s Muzeem umění
Olomouc a Centrem judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Dny židovské
kultury Olomouc s velmi bohatým programem. V roce 2016 se jednalo již o 9. ročník
konaný ve dnech od 19. do 27. září.
Kulturní akce realizuje dále v Olomouckém kraji Řecká obec v Šumperku a na Jesenicku.
b)
Ve sledovaném období nebyly reflektovány žádné problémy související s národnostními
menšinami.
Ad 3
Olomoucký kraj nevyhlašoval zvláštní dotační titul na aktivity směřující k národnostním
menšinám.
Pro rok 2016 vyhlásil Olomouc kraj „Program podpory kultury v Olomouckém kraji“,

který byl určen k podpoře kulturních aktivit různých typů pořádaných fyzickými i
právnickými osobami. Dotační titul je zacílen na uměleckou a kulturně – vzdělávací
činnost. O dotace mohou žádat i příslušníci národnostních menšin k presentaci svých
kulturních tradic. V tabulce jsou uvedeni žadatelé o podporu a podpořené projekty.

Žadatel

Název projektu

Město Lipník nad KOV VE MĚSTĚ XII. EXPOZICE ŽIDOVSTVÍ
Bečvou
Židovská
obec Stolpersteine v Olomouci 2016
Olomouc
Demokratická
Romská píseň 2016
aliance Romů ČR
z.s.
Muzeum umění
Olomouc, státní
příspěvková
organizace

Dny židovské kultury Olomouc 2016, téma 9.
ročníku Ženu statečnou kdo nalezne… Století
relativity. Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní
kultury na Moravě

Celkem

Poskytnutá
částka
86 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč

110 000 Kč

241 000 Kč

V roce 2016 Olomoucký kraj vyhlásil dotační program Podpora integrace romských
komunit je podpora akcí/projektů směřujících k sociálnímu začleňování a prevenci
sociálního vyloučení příslušníků romských komunit na území Olomouckého kraje.
Podpořeny byly následující organizace:
Žadatel

Název projektu

Charita Olomouc
Oblastní charita Přerov

Školička Khamoro
Romské komunitní centrum
Žížalka

Společenství Romů na
Moravě ,spolek
Osvětová beseda, Praha,
o. p. s.

KC Olomouc a Pěnčín

Člověk v tísni, o.p.s.,
Olomouc
Celkem

Podpora komunitní práce ve Studenci

Poskytnutá
částka
50 000 Kč
46 000 Kč
50 000 Kč

Romský (?)hlavolam
34 000 Kč
40 000 Kč
220 000 Kč

Pozn.: Člověk v tísni, o.p.s., Olomouc, smlouvu o poskytnutí dotace neuzavřel vzhledem k výši
požadavku na kofinancování (spoluúčast).

Jedná se o organizace, které mimo sociálních služeb, volnočasových a vzdělávacích
aktivit pro děti a mládež věnují pozornost i podpoře romské kultury a tradic. Zúčastňují se
pravidelně kulturních akcí a vystoupení, které byly výše popsány.

Ad 4
Olomoucký kraj nemá žádné zkušenosti týkající se implementace Evropské charty
regionálních a menšinových jazyků.

S pozdravem

