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Zpráva o situaci národnostních menšin v Olomouckém kraji za rok 2020
Vážená paní zmocněnkyně,
dne 15. 12. 2020 jsem obdržel Vaši žádost o zpracování podkladů ke Zprávě o situaci
národnostních menšin za rok 2020. Na základě této Vaší žádosti zasílám odpovědi na
jednotlivé položené otázky.
Ad 1
V Olomouckém kraji nebyl Zastupitelstvem Olomouckého kraje zřízen Výbor pro
národnostní menšiny na základě § 78 odst. 2 zákona č. 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.
V rámci tvorby a implementace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v Olomouckém kraji pro roky 2018 – 2020 byla zřízena Pracovní skupina Etnické menšiny
a cizinci, která má 12 členů, z tohoto počtu byli v roce 2020 zastoupeny 2 Romky a 2
Romové z lokalit s vyšším počtem příslušníků romské menšiny. U ostatních národnostních
menšin nebyly zjištěny specifické problémy, které by bylo třeba řešit prostřednictvím
podpory poskytované sociálními službami.
Ad 2
Vzhledem k odpovědi na předchozí otázku nelze odpovědět.
Pouze dodávám pro informaci, že členové Pracovní skupiny Etnické menšiny a cizinci jsou

průběžně informováni o dotačních titulech ústředních orgánů veřejné správy a
Olomouckého kraje, které jsou cíleny na rozvoj a podporu kultury a jazyka národnostních
menšin.
Ad 3
Členem Zastupitelstva Olomouckého kraje ani Rady Olomouckého kraje nebyla v roce
2020 žádná osoba, která by veřejně deklarovala svoji příslušnost k některé
z národnostních menšin či téma národnostních menšin artikulovala v rámci voleb v roce
2020.
Ad 4
Výbor pro národnostní menšiny byl v Olomouckém kraji zřízen po volbách do obecních
zastupitelstev v roce 2018 opětovně v obci Kobylá nad Vidnavkou. Nově v roce 2019
potom v obci Bílá Voda (byl zvolen předseda výboru, v řešení je nadále další personální
obsazení výboru).
Výbory nebyly zřízeny na základě ustanovení § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Ad 5
Předsedou Výboru pro národnostní menšiny v Bílé Vodě byl jmenován příslušník
rumunské menšiny, který dle informace starosty obce spolupracuje s dalšími 2 příslušníky
rumunské menšiny. Počet zasedání a výčet témat nebyl zjištěn, stejně tak personální
obsazení není uvedeno na webu.
V obci Kobylá nad Vidnavkou má výbor 3 členky, z toho jedna se hlásí k řecké národnosti
a jedna ke slovenské národnosti (třetí členka je národnosti české). Výčet témat, která byla
řešena, nebyl zjištěn.
Lze předpokládat, že činnost výborů byla zasažena, jako jiné oblasti, pandemií
onemocnění COVID-19.
Ad 6
Informace o příslušnosti k národnostní menšině členů zastupitelstva obcí, případně rady
obcí, nejsou k dispozici. Dle dostupných informací žádný člen nevystupoval ve volebních
kampaních jako příslušník národnostní menšiny, nedeklaroval ve veřejných projevech či
mediích svoji příslušnost k národnostní menšině.
Ad 7
Dotační program Podpora integrace romských komunit byl v roce 2020 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:
Žadatel
Název projektu
GOMBÍK - komunitní centrum
v Hanušovicích

SPOLEČNĚJEKHETANE,
o.p.s.
U Tiskárny 515/3
Ostrava
70200

Předškolní příprava dětí ve věku od 3 – 5 let
v projektu ROMSPIDO (4x týdně), kde byli
partnerem projektu CMTF UP i OK. Činnost
má působit na emoční dozrávání a socializaci
dětí, připravit je na úspěšný přechod do ZŠ,
zvýšit rodičovské kompetence.
Komunitní aktivity pro děti na
Hanušovicku

SPOLEČNĚJEKHETANE,
o.p.s.
U Tiskárny 515/3
Ostrava
70200

Společenství Romů
na Moravě
Romano
jekhetaniben pre
Morava

Člověk v tísni,
o.p.s.
Šafaříkova 635/24
Praha
12000

Poskytnutá
částka

Uspořádání 2 akcí podporujících integraci
Romů. 1) Loučíme se s prázdninami – bude
navazovat
na
hudební
festival
v
Hanušovicích, Romská komunita se zapojí do
příprav. 2) Výlet do areálu v Dolních
Vítkovicích – rozšíření znalostí v obl.
techniky.
SRNM Pěnčín
Zajištění celoročních volnočasových aktivit
pro 25 dětí ze soc. vyloučených či ohr. rodin.
Aktivity: a) sportovní: plavání v aquaparku
(10 dětí), bruslení, b) víkendový pobyt v
přírodě pro 20 osob, c) mikulášská besídka.
Dlátem proti znevýhodnění
Doplnění komunitní soc. práce v Přerově
půlročním rukodělným kurzem pro 3 – 8 dětí
(10-14 let) ve spolupráci se SOŠ technickou.
Aktivita zvýší šanci romských dětí ze SVL na
další vzdělávání po ukončení ZŠ, v prostředí
SOŠ vychová nové studenty.

Celkem

35 000 Kč

35 000 Kč

20 000 Kč

25 000 Kč

115 000 Kč

Akcent na financování komunitní práce a komunitních aktivit byl zvolen s ohledem na
skutečnost, že tato oblast je podporována z dotačního programu Úřadu vlády ČR –
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, kde je požadavek minimálně 30%
dofinancování žadatelem.
Pro rok 2020 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.
Žadatel

Název projektu

ASOCIACE
ŘECKÝCH OBCÍ

FOLKMÁJ - mezinárodní folklorní a dudácký
festival 10. ročník

Poskytnutá
částka

V ČESKÉ
REPUBLICE,
z.s. - Řecká
obec Javorník,
pobočný spolek
Společenství
Romů na Moravě
Romano
jekhetaniben pre
Morava

Demokratická
aliance Romů
ČR z.s.

Židovská obec
Olomouc
Celkem

20.000 Kč
Festival lidové kultury a tradic České republiky,
národnostních menšin žijících v ČR a hostujících
souborů a jednotlivců ze zahraničí.
Akce se z důvodu COVID-19 nekonala.
Kulturní aktivity SRNM Olomouc 2020
Akce pro veřejnost, a to Mezinárodní den Romů
a festival Romani Gili. Aktivity podporují udržení
tradic v romské komunitě, mezi mladými, dávají
možnost seznámit se s romskou kulturou
veřejnosti a prostor setkávání generací.
Romská píseň 2020
Festival prezentující romskou kulturu, vystoupení
hudebních a tanečních souborů z České
republiky a Slovenské republiky.
Stolpersteine 2020
Pamětní kameny připomínající oběti holocaustu,
které se pokládají před dům, z něhož byl dotyčný
člověk nacisty deportován do koncentračního
tábora a tam zavražděn.

15 000 Kč

10 000 Kč

33 000 Kč

78 000 Kč

Ad 8
Nad rámec uvedených dotačních programů nebyly podpořeny žádné aktivity příslušníků
národnostních menšin. Potenciální žadatelé jsou v dostatečném předstihu informováni o
možnostech žádostí o finanční prostředky na aktivity z dotačních titulů Olomouckého kraje,
jakož i dalších dotačních titulů ústředních orgánů veřejné správy i nadací.
Pro komplexní informaci uvádím, městu Hanušovice byla z rozpočtu Olomouckého kraje
poskytnuta částka 800 000 Kč na realizaci projektu Systém H-point, který řeší komplexně
problematiku nezaměstnaných osob obtížně umístitelných, převážně romské národnosti,
na trhu práce a ohrožených sociálním vyloučením na Hanušovicku. Smyslem projektu je
pravidelně působit na cílové skupiny (celé rodiny včetně dětí po ukončení povinné školní
docházky, které nejsou zvyklé nechat se zaměstnat), pomáhat jim ke zvýšení kvality života
a nabídnout jim zaměstnání. Město vytvořilo 4 stupňový motivační systém, od zaměstnání
na zkoušku až po nejvyšší stupeň „plnohodnotných pracovních sil“, které je možné nabízet
do firem jako prověřené a spolehlivé zaměstnance s pracovními návyky. Město
Hanušovice v roce 2020 zaměstnávalo 26 osob, finanční prostředky byly určeny pro
klíčové pracovníky H-pointu, kteří koordinovali aktivity, pracovali s cílovou skupinou, řídili
dělnické čety a řešili navazující problematiku rodin a žáků. Projekt byl synergicky provázán
s projekty Asistent prevence kriminality (MVČR), činností Úřadu práce ČR (MPSV, OP Z),
a projektem Prostupného zaměstnávání (OP Z).

Ad 9
Počet příslušníků národnostních menšin, zejména aktivních, je v Olomouckém kraji
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.
K jednotlivým částem a) až c) tak nelze sdělit žádné informace.
S pozdravem

