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Zpráva o situaci národnostních menšin v Olomouckém kraji za rok 2019
Vážená paní zmocněnkyně,
dne 30. prosince 2019 jsem obdržel Vaši žádost o zpracování podkladů ke Zprávě o
situaci národnostních menšin za rok 2019. Zasílám odpověď na jednotlivé položené
otázky.
Ad 1
V Olomouckém kraji nebyl Zastupitelstvem Olomouckého kraje zřízen Výbor pro
národnostní menšiny na základě § 78 odst. 2 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Při posledním sčítání lidu nebyla naplněna
podmínka alespoň 5% občanů kraje hlásících se k národnostní menšině jiné než české,
rovněž žádný spolek zastupující zájmy národnostní menšiny o zřízení výboru nepožádal.
Ad 2
Nelze upřesnit, neboť výbor nebyl zřízen. Pro úplnost uvádím, že v rámci tvorby a
implementace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro
roky 2018 – 2020 je zřízena Pracovní skupina Etnické menšiny a cizinci, která má 12
členů z tohoto počtu byli v roce 2019 2 Romky a 2 Romové z lokalit s vyšším počtem
příslušníků romské menšiny. Pracovní skupina se nezabývá pouze sociálními službami,
ale i dalšími fakultativními aktivitami, informacemi o kulturních aktivitách, aktuální situací
v jednotlivých ORP, monitoruje i soužití majoritní společnosti s příslušníky romské
menšiny. V roce 2019 se aktivně s krajskou koordinátorkou Romové podíleli na řešení
prevence interetnických konfliktů v Kojetíně a Lipníku nad Bečvou.

Ad 3
V kontextu doplňujícího dopisu ředitelům krajských úřadů sděluji, že informace není
k dispozici.
Ad 4
Výbor pro národnostní menšiny byl v Olomouckém kraji zřízen po volbách v roce 2018
opětovně v obci Kobylá nad Vidnávkou na Jesenicku a nově v obci Bílá Voda, kde byl
zvolen předseda, v řešení je nadále sestavení výboru. Předsedou Výboru pro národnostní
menšiny v Bílé Vodě byl jmenován příslušník rumunské menšiny, který dle informace
starosty obce spolupracuje s dalšími 2 dalšími příslušníky rumunské menšiny. Počet
zasedání a výčet témat nebyl zjištěn, stejně tak personální obsazení není uvedeno na
webu. V obci Kobylá nad Vidnávkou má výbor 3 členky, z toho jedna se hlásí k řecké
národnosti a jedna ke slovenské národnosti. Výčet témat, která byla řešena, nebyl zjištěn.
Ad 6
V kontextu doplňujícího dopisu ředitelům krajských úřadů sděluji, že informace není
k dispozici. Zjišťovány byly požadované údaje pouze v obcích, kde byl zřízení výbor pro
národnostní menšiny a to po konzultaci se starosty.
Obec Bílá Voda: 2 příslušníci rumunské národnosti
Obec Kobylá nad Vidnávkou: 1 člen se hlásí k řecké národnosti, jeden k německé.

Ad 7
Dotační program Podpora integrace romských komunit byl směřován k sociálnímu
začleňování a prevenci sociálního vyloučení osob. Zacílen byl na podporu akcí/projektů
směřujících k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení příslušníků
romských komunit na území Olomouckého kraje a to zejména na komunitní práci. Na tuto
oblast byla vyčleněna částka 150 000 Kč.
Podporu získaly organizace uvedené v následující tabulce:
Příjemce dotace
Název projektu
Společně –Jekhetane, o.p.s.
Ostrava
Charita Olomouc

Podpora integrace
Romů v Hanušovicích

35 000 Kč

Romská pouť 2019

35 000 Kč

Charita Přerov
Vaříme zdravě a levně
Charita Přerov
Společně pro děti
Celkem

Výše poskytnuté
dotace

11 000 Kč
35 000 Kč
116 000 Kč

Pro úplnost uvádím, že podpořeni byli všichni žadatelé, vyjma Společenství Romů na
Moravě, které žádost o dotaci zaslalo po termínu. Akcent na financování komunitní práce
a komunitních aktivit byl zvolen s ohledem na skutečnost, že tato oblast je podporováno

z dotačního programu Úřadu vlády ČR – Prevence sociálního vyloučení a komunitní
práce, kde je požadavek minimálně 30% dofinancování žadatelem. Nižší počet žadatelů je
pravděpodobně zapříčiněn i čerpáním finančních prostředků z OP Z a realizací projektů
v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám na Jesenicku a
v Moravském Berouně, kde působí Agentura pro sociální začleňování v sociálně
vyloučených komunitách.
Pro rok 2019 byl vyhlášen dále „Program podpory kultury v Olomouckém kraji“, V rámci
dotačního titulu 2 „Podpora kulturních aktivit“ mohly o dotaci žádat organizace realizující
kulturní aktivity pro národnostní menšiny. Podpořen v rámci dotačního titulu byl pouze
jeden projekt. Další organizace o podporu nežádaly.
Příjemce
dotace
ASOCIACE
ŘECKÝCH
OBCÍ V ČESKÉ
REPUBLICE,
z.s. - Řecká
obec Javorník,
pobočný spolek

Název projektu

Společenství
Romů na
Moravě
Romano
jekhetaniben
pre Morava

Romani Giľi Olomouc 12. ročník
Festival podporuje udržování tradic v romské
komunitě, zejména mezi mladými, dává
možnost seznámit se s romskou kulturou
veřejnosti a prostor setkávání generací.

Demokratická
aliance Romů
ČR z.s.
Židovská obec
Olomouc
Židovská obec
Olomouc
Celkem

FOLKMÁJ 2019
9. ročník festivalu folkloru a národnostních
menšin žijících v ČR a folklorních souborů z
ČR, Slovenska, Řecka, Bulharska,Německa

Romská píseň 2019
Festival prezentující romskou kulturu,
vystoupení hudebních a tanečních souborů
z České republiky a Slovenské republiky
Stolpersteine 2019
VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ - 80. LET OD ZAPÁLENÍ
OLOMOUCKÉ SYNAGOGY

Výše poskytnuté
dotace
10.000 Kč

10.000 Kč

10. 000 Kč

50.000 Kč
20.000 Kč
100.000 Kč

Ad 8
Nad rámec dotačních programů nebyly podpořeny žádné aktivity příslušníků
národnostních menšin (včetně podpory integrace romské menšiny). Potenciální žadatelé
jsou v dostatečném předstihu informováni o možnostech získat finanční prostředky na
aktivity z dotačních titulů Olomouckého kraje, jakož i dalších dotačních titulů centrálních
orgánů veřejné správy i nadací.
Ad 9

Počet příslušníků národnostních menšin v Olomouckém kraji je relativně nízký, neexistují
lokality s vyšší koncentrací příslušníků jednotlivých národnostních menšin a existencí
spolků, které by prosazovaly či vznášely požadavky vyplývající z Evropské charty
regionálních či menšinových jazyků. Mapována byla v roce 2019 situace německé
menšiny. V Olomouckém kraji se k této národnosti přihlásilo v roce 2001 celkem 865
obyvatel, z toho v ORP Jeseník 367, v ORP Olomouc 125 a v ORP Šumperk 117.
Navázán byl kontakt s jednatelkou Svazu Němců Severní Morava – Orlické hory z. s.,
který má aktuálně v Olomouckém kraji místní skupiny v Šumperku, Jeseníku a
Šternberku.
a. není
b. nebylo zjištěno
c. nebylo zjištěno

S pozdravem

