Příloha
Informace o situaci v oblasti národnostních menšin v Jihočeském kraji za rok 2015
1) a)Ve kterém roce byl v působnosti kraje ustanoven Výbor pro národnostní menšiny (rada/jiný
orgán/koordinátor; dále jen „Výbor“)?
b) Působil v roce 2015 v kraji nadále tento Výbor a v jakém složení; popište, čím se konkrétně zabýval?
V roce 2015 nebyl v působnosti Jihočeského kraje ani v žádné obci na jeho území ustanoven výbor pro
národnostní menšiny.
Stejně tak jako v minulém roce byli s dotazem, zda je v obci zřízen výbor pro národnostní menšiny,
osloveni starostové 16 obcí na Českokrumlovsku a Prachaticku, tedy všude tam, kde na základě výsledků
z posledního sčítání lidu, domů a bytů počet příslušníků národnostních menšin překračoval hranici 5%.
V územní působnosti Jihočeského kraje se ustanovení § 117, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, o zřízení výboru pro národnostní menšiny, týká dvou obcí v ORP Český
Krumlov a jedné obce v ORP Prachatice. Odpověď byla v každém jednotlivém případě negativní.
Na doplnění je třeba konstatovat, že na celém území JČK probíhá proces komunitního plánování
sociálních služeb, kde se problematikou národnostních menšin, etnických menšin, osobami z jiného
socio-kulturního prostředí zabývají přímo jednotlivé pracovní skupiny.
2) Jaká byla v roce 2015 spolupráce kraje/Výboru s organizacemi příslušníků národnostních menšin?
V roce 2015 v Jihočeském kraji nevyvíjela činnost žádná organizace národnostních menšin. Spolupráce
kraje a národnostních menšin probíhá především formou vzájemné informovanosti o nabízených
aktivitách NNO a spolupráce na kulturních akcích, obsahujících národnostní či etnické prvky.
a) příklady dobré praxe v roce 2015,
Každoročně probíhají dlouhodobé, pravidelné kulturní akce jako je např.: Sedmý ročník Dnů slovenské
kultury v Táboře, šestnáctý ročník Dnů slovenské kultury v Českých Budějovicích, devátý ročník
festivalu romské kultury Kerekate v Táboře.
b) problémy v roce 2015.
Nebyly zaznamenány žádné problémy.
3) Jakým způsobem kraj finančně podporoval v roce 2015 organizace/aktivity národnostních menšin
(prostřednictvím zvláštního dotačního titulu v rozpočtu, v rámci jiných dotačních programů, ad hoc
podporou jednotlivých akcí, popř. jinak)? Vypište prosím veškeré projekty a výši dotace.
Kraj nevyhlašuje zvláštní dotační titul na podporu aktivit určených národnostním menšinám. Ale
pravidelně, každý rok, je vyhlašován Dotační program „Podpora sociálního začleňování osob ohrožených
sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje v roce 2015“ (celková alokovaná částka pro rok 2015
je schválena v navýšené alokaci – 700 000 Kč).
Dotační program se skládal ze dvou opatření:
1. Podpora fakultativních služeb a podpůrných aktivit osobám a rodinám v dlouhodobé nebo akutní
sociální krizi (týkalo se především obyvatel v rizikových lokalitách bez ohledu na etnickou
příslušnost, podpořeno deset projektů).
2. Podpora komplexních programů pro azylanty (nebyla podána žádná žádost).

Jiné grantové programy Jihočeského kraje zahrnují také aktivity na podporu studia nadaných žáků ze
sociálně znevýhodněných rodin a další programy podporují mezinárodní aktivity v oblasti sportu. Tyto
programy, respektive účast především dětí a mládeže na jejich naplňování, napomáhají procesu sociálního
učení (akulturace) – pochopení odlišnosti jiných kultur, a potřeby dodržování základních lidských práv
a principů spravedlnosti bez ohledu na národnost, etnický původ atd.
4. Jaké zkušenosti má Váš kraj s implementací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
(např. tlumočení během úředního jednání, překlady dokumentů, používání menšinového jazyka na
webových stránkách kraje či na vývěskách, ve zpravodaji kraje apod.)?
V kraji nebyly zaznamenány problémy s právy vyplývajícími z Evropské charty.
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