Hejtman
Ladislav Okleštěk
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 847
datová schránka: qiabfmf
email: hejtman@olkraj.cz
www.olkraj.cz

Vážená paní
Mgr. Martina Štěpánková
Vládní zmocněnkyně pro lidská
práva a náměstkyně pro řízení
Sekce pro lidská práva
Úřad vlády ČR
nábř. Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Váš dopis č.j./Ze dne
41378/2018-KRP/
2. ledna 2019

Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka
KUOK 4424/2019

Vyřizuje/Tel
R. Köttnerová/
585 508 218

Olomouc
11. 1. 2019

Vážená paní zmocněnkyně,
dne 3. ledna 2019 jsem obdržel Vaši žádost o spolupráci při přípravě Zprávy o situaci
národnostních menšin za rok 2018. Zasílám odpověď na jednotlivé položené otázky.
Ad 1
a. V Olomouckém kraji nebyl Zastupitelstvem Olomouckého kraje Výbor pro národnostní
menšiny zřízen1.
b. Romové z pracovní skupiny se např. v roce 2018, stejně jako v roce 2017 podíleli na
realizaci Veletrhu inkluze, který byl realizován Cyrilometodějskou teologickou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci v projektu ROMSPIDO.
Ad 2
Krajská koordinátorka pro záležitosti národnostních menšin byla ve sledovaném období
v přímém kontaktu zejména s romskými a proromskými organizacemi, kterým předávala
informace o aktuálním dění, informace byly zasílány i ostatním subjektům, které se
zabývají národnostními menšinami a cizinci. Zúčastňovala se většiny akcí, které
organizace realizovaly a v případě potřeby se podílela i na jejich organizaci.
Prostřednictvím pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou byly distribuovány informace
týkající se možnosti získání podpory z dotačních titulů na aktivity příslušníků
národnostních menšin a další informace s problematikou související. Aktéři působící na
tomto poli byli informováni také o možnostech získání finančních prostředků na činnost
z Ministerstva kultury ČR, nadací i z rozpočtu Olomouckého kraje, zejména pak na kulturní
nebyly splněny předpoklady pro obligatorní ustanovení tohoto výboru stanovené ustanovením § 78 odst. 2
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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aktivity. Vyjma Asociace řeckých obcí v ČR možnosti získat finanční prostředky této
možnosti nebylo jinými zástupci národnostních menšin využito.
a. Příklady dobré praxe v roce 2018
Popsány jsou aktivity, z nichž převážná část má již v kraji dlouholetou tradici a jsou
navštěvovány příslušníky národnostních menšin i majoritní společností. 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 15. září 2018 uspořádala jubilejní 20. ročník Romské pouti na
Svatém Kopečku u Olomouce. Mši svatou v bazilice Navštívení Panny Marie celebroval
romský kněz Vojtěch Vágai. Po bohoslužbě se v ambitech za bazilikou představily známé
slovenské hudební skupiny F 6 a Gipsy culy.
Hlavním aktérem prezentace romské kultury a udržování tradic je pobočka spolku
Společenství Romů na Moravě - Romano jekhetaniben pre Morava v Olomouci, kde
její předsedkyně Jiřina Somsiová vede taneční a hudební kroužek, služby sociální
prevence, věnuje se i doučování dětí. Své aktivity rozšířila i mimo město Olomouc, od
roku 2013 působí i v Pěnčíně.
V rámci projektu ROMSPIDO, který realizuje Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci, se uskutečnil dne 7. 6. 2018 2. ročník Veletrhu inkluze.
Mimo odborných přednášek probíhal souběžně i bohatý kulturní program, který zajišťovaly
romské hudební skupiny a taneční soubory. Blíže viz: Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. Blíže https://romspido.upol.cz/aktuality/veletrh-inkluzepodivejte-se-na-zaznam-z-akce/.
Dne 6. 4. 2018 uskutečnil spolek oslavu Mezinárodního dne Romů v restauraci U Žida v
Olomouci, na které vystoupily taneční soubory SRNM Ternore, Khale jakha, Karika, Mix
SRNM Olomouc a taneční soubor Karika z Olomouce. Dne 28. 7. 2018 realizoval spolek
Olomouci v pořadí již 11. ročník festivalu romské kultury Romani Gili na stejném místě.
V předchozích letech se tyto akce konaly v Letním kině Olomouc, kde po změně majitele
dle vyjádření realizátora došlo nejen k podstatnému zvýšení nájemného, ale i neochotě
pronajmout prostor romské organizaci.
Dům dětí a mládeže v Hranicích zajišťuje pod vedením romského sociálního pracovníka
Mgr.. Roberta Sutorého volnočasové aktivity pro děti a doučování, součástí je i hudební a
taneční kroužek. Dne 27. 10. 2018 se uskutečnil v pořadí již 16. ročník taneční soutěže
Terne čercheňa. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to tradičních romských tancích a
moderních tancích. Na soutěž se přihlásilo 17 skupin z Ostravy, Přerova, Olomouce,
Oder, Vsetína, zúčastnilo se 20 souborů. Ve srovnání s předchozím rokem nepřevažovaly
moderní tance. Ocenění a poháry získalo 9 tanečních formací.
Kulturní akce realizuje dále v Olomouckém kraji Asociace řeckých obcí v Šumperku a na
Jesenicku.

Dne 14. 11. 2018 se konal na doporučení a s podporou partnera Olomouckého kraje
v rámci projektu ROMSPIDO Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci workshop Šun, more, který vedly lektorky Karolína Ryvolová a Renata

Berkyová. Interaktivní workshop byl zaměřen na význam a prezentaci literatury romských
autorů. Akce měla velmi pozitivní ohlas u účastníků.
Od roku 2008 působí v Prostějově organizace Žebřík, z. s., která se zaměřuje na cizince,
především Ukrajince. V multikulturním centru Mozaika je vytvořen prostor i pro příslušníky
ukrajinské menšiny, kteří zde žijí dlouhodobě, někteří z nich mají již trvalý pobyt na území
ČR, případně české občanství. Na facebooku má organizace vytvořenu vlastní uzavřenou
skupinu (aktuálně 47 členů). Žebřík.z.s. byl v z dotačního titulu Podpora aktivit směřujících
k sociálnímu začleňování Olomouckého kraje podpořen částkou 37 503 Kč. Účelem
poskytnutí dotace byla částečná úhrada výdajů na projekt „Integrační aktivity pro cizince“,
jehož cílem je podpořit proces začleňování cizinců do společnosti a preventivně působit
proti sociálnímu vyloučení, národnostní nesnášenlivosti, rasismu a xenofobii. Multikulturní
centrum Mozaika přispívá k propojování a vzájemnému poznání dlouhodobě usazených
cizinců a majoritního obyvatelstva.
b. Problémy v roce 2018
Nezisková organizace Společně – Jekhetane, o.p.s., která zajišťuje služby sociální
prevence a komunitní práci v Hanušovicích, uskutečnila v předchozích letech kulturní
akce pro děti i dospělé. Do přípravy akcí byli jako dobrovolníci zapojeni i klienti služeb
sociální prevence, poměrně vysoká byla i účast majoritní společnosti. V roce 2018 získala
organizace od Olomouckého kraje finanční prostředky na akce v rámci dotačního titulu na
komunitní práci. Bývalé vedení města v daném roce zvažovalo vyhlášení opatření obecné
povahy na území města Hanušovice a nesouhlasilo s realizací těchto akcí, kterou
spojovalo s podporou příslušníků romské menšiny. Neúspěšné v tomto směru bylo i
jednání krajské koordinátorky pro národnostní menšiny s vedením města.

Ad. 3
Olomoucký kraj nevyhlašoval samotatný dotační titul na aktivity směřující k národnostním
menšinám.
Pro rok 2018 však stejně jako v předchozích letech, 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 prezentaci svých kulturních tradic. Podpořen v rámci dotačního
titulu byl pouze jeden projekt. Další organizace o podporu nežádaly.
Žadatel

Název projektu

ASOCIACE
ŘECKÝCH
OBCÍ V ČESKÉ
REPUBLICE,
z.s. - Řecká
obec Javorník,
pobočný spolek

FOLKMÁJ 2018
8. ročník festivalu folkloru a národnostních menšin
žijících v ČR, setkávání hudebníků hrajících na
nástroje uznané UNESCEM a folklorních souborů z
ČR, Slovenska, Řecka, Bulharska, Polska,
Německa

Poskytnutá
částka

50 000 Kč

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 sociální práci.
Podporovány mohly být i kulturní aktivity, které přispívají k poznání a vzájemné toleranci
mezi národnostní menšinou a majoritní společností. Na tuto oblast by vyčleněna částka
150 000 Kč.
Žadatel

Název projektu

Společně –
Jekhetane, o.p.s.
Ostrava

Podpora integrace Romů
v Hanušovicích

Společně –
Jekhetane, o.p.s.
Ostrava

Romský festival v Hanušovicích

Společenství
Romů na Moravě
Romano
jekhetaniben pre
Morava
Celkem

Komunitní centrum SRNM
Pěnčín

Poskytnutá
částka
35 000 Kč

35 000 Kč

Olomouc a
35 000 Kč

105 000 Kč

Pro úplnost uvádím, že podpořeni byli všichni žadatelé. Akcent na financování komunitní
práce byl zvolen s ohledem na skutečnost, že téma 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.
Ad 4.
Olomoucký kraj nemá žádné zkušenosti týkající se implementace Evropské charty
regionálních a menšinových jazyků.
Ad 5.
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 sestavení výboru. Pokud jde o statutární města, pak
v Olomouci, Přerově a Prostějově v rámci komunitního plánování sociálních služeb byly
zřízeny pracovní skupiny na národnostní/etnické menšiny a cizince.
S pozdravem

