SOUHRN KONTAKTŮ NA INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE
PROBLEMATIKOU MENŠIN A CIZINCŮ:
Státní a veřejná správa:
Rada vlády pro národnostní menšiny

http://vlada.cz/cs/rvk/rnm/default2.html/

Rada vlády pro záležitosti romské komunity

http://vlada.cz/cs/rvk/rzrk/rzrk.html/

Rada vlády pro lidská práva

http://wtd.vlada.cz/vrk/vrk.htm

Ombudsman

http://www.ochrance.cz/

Správa uprchlických zařízení
Ministerstva vnitra

http://www.mvcr.cz/suz/uvod.html

Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=226
Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor integrace
http://www.cizinci.cz/
Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky

http://www.mvcr.cz/uprchlici/index.html

Český statistický úřad

http://www.czso.cz/

Interkulturní výchova a vzdělávání:
Multikulturní centrum Praha

http://www.mkc.cz/

Kabinet multikulturní výchovy Brno

http://www.ped.muni.cz/wsocedu/kmv/

Multikulturní programy

http://www.afs.cz/cze_cz/home

Mládež pro interkulturní porozumění

http://multikulti.osmip.cz/

Interaktivní metodické materiály

http://www.varianty.cz/cdrom/

Mezinárodní organizace:
Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů
pro uprchlíky (UNHCR)
http://www.unhcr.cz/
Amnesty International – ochrana lidských práv

http://www.amnesty.cz/

Český Helsinský výbor – ochrana lidských práv

http://www.helcom.cz/

Organizace na podporu integrace menšin

http://www.opim.cz/

Bulharská národnostní menšina
Neziskové organizace1:
Sdružení pro Bulharsko

http://www.bgr.cz/

Zaedno, občanské sdružení Bulharů a přátel Bulharska v České republice
http://www.zaedno.org/
Pirin – soubor lidových bulharských tanců

http://www.pirin.cz/

Bulharské osvětové sdružení v Brně

http://www.bkos.wz.cz/

Bulharské osvětové sdružení v Praze

http://www.sweb.cz/bgklub/

Vazraždane

http://www.sweb.cz/vazrazdane/

Bulharská kulturně Osvětová Organizace

http://www.bgklub.cz/

Periodika:2
Roden glas

vydavatelem je Bulharská kulturně osvětová organizace sv. Cyrila a Metoděje

Balgari

vydavatelem je Vazraždane

Německá národnostní menšina
Neziskové organizace:
Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
http://www.deutschebotschaft.cz/en/KULTUR/DEUTSCHE_MINDERHEIT/adressen_minderheit_cz.htm
Shromáždění Němců – region Chebsko

http://www.egerlaender.cz/

1

http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnm/mensiny/default.html, 10.9. 2007
http://www.vlada.cz/cs/rvk/rzrk/odkazy/odkazy.html, 10.9. 2007
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Souhrn všech periodik vydávaných menšinami je čerpán ze Zprávy o situaci národnostních menšin v České
republice za rok 2006.
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Mládežnická organizace „Jukon“

www.jukon.net

Periodika:
Landes – Zeitung
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

vydavatelem je Shromáždění Němců
http://www.landeszeitung.cz/

Polská národnostní menšina
Neziskové organizace:
Polský kulturně osvětový svaz http://www.knih-havirov.cz/neziskovky/organizace.asp?id=63
Kongres Poláků

http://www.polonica.cz/

Sdružení polské mládeže

http://www.smp.wz.cz/

Polský institut v Praze

http://www.polskyinstitut.cz/tmp/index2.html

Polské umělecké sdružení Ars Musica

http://www.arsmusica.cz/

Polské pěvecké sdružení Collegium Canticorum

http://www.sweb.cz/canticorum/

Periodika:
Glos Ludu

vydavatelem je Kongres Poláků v ČR

Nasza Gazetka

vydavatelem Harcerstvo polské v ČR

Zwrot

vydavatelem je Polský kulturně osvětový institut

Romská národnostní menšina
Základní informace:
http://www.romove.cz
http://www.romarising.com/

Romské neziskové organizace:
Muzeum romské kultury

http://www.rommuz.cz

Drom, romské středisko

http://www.drom.cz/
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Romea, o.s.

http://www.romea.cz/

Dženo

http://dzeno.cz

Ahinganoi, o. s.

http://athinganoi.cz

Společenství Romů na Moravě

http://www.srnm.cz/

Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky

http://www.chave.cz/

Savore, o.s.

www.savore.cz

Romano džaniben, o.s.

http://www.dzaniben.cz/

Neromské neziskové organizace:
Nová škola, o.p.s.

http://www.novaskola.org/

Občanské sdružení SLOVO 21

www.slovo21.cz/

Člověk v tísni

http://www.clovekvtisni.cz/

Kongregace Salesiánů Dona Bosca

http://www.sdb.cz/

Periodika:
Romano džaniben

vydavatelem je Romano džaniben

Kereka – kruh

vydavatelem je Demokratická aliance Romů

Romano hangos
Romano voďi

vydavatelem je Společenství Romů na Moravě
http://romanohangos.cekit.cz/
vydavatelem je Romea o.s.
http://www.romea.cz/index.php?id=archiv/2005-04-05/2829

Amaro gendalos

http://www.dzeno.cz/?r_id=263

Hudba:
Mezinárodní světový festival Khamoro

www.khamoro.cz

Gypsy Celebration Svojanov

http://www.kelarova.com/cz/celebration

Radio Rota

http://www.dzeno.cz/?r_id=32
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Řecká národnostní menšina
Neziskové organizace:
Asociace řeckých obcí v České republice

http://www.dialogos-kpr.cz/

Řecká obec Šumperk

http://recka-obec-spk.wz.cz/

Řecká obec Praha

http://www.dialogos-kpr.cz/
http://www.ropraha.eu/

Hellenika nadační fond

http://www.sweb.cz/hellenika

Řecká obec Brno

http://www.robrno.cz

Lyceum Řekyň v České republice

http://www.sweb.cz/hellenika/lyceum_cz.html

Společnost přátel Nikose Kazantzakise

http://mujweb.cz/www/csspnk/cz/index.html

Periodika:
Kalimera

vydavatelem je Řecká obec Praha

Židovská komunita
Neziskové organizace:
Federace židovských obcí v ČR
http://www.fzo.cz/akt.do;jsessionid=66E900B632AA8DE0EA6C84FDB12C2FAF
Židovské museum v Praze

http://www.jewishmuseum.cz/czindex.htm

Židovská liberální komunita v Praze

http://www.bejtsimcha.cz/cz/index.php

Česká unie židovské mládeže

http://www.cuzm.org/

Periodika:
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Maskil

vydavatelem je o.s. Bejt Simcha

http://www.maskil.cz/

Čínská lidová republika
Základní informace:
http://www.cinsky.cz
http://www.galerietousek.cz/stranky/pavilon_orchideji19.htm
http://mujweb.cz/www/alun/i-zajim.htm
http://www.poutnik.cz/asie/cina/info/md_penize/
http://www.poutnik.cz/asie/cina/
http://www.velkaepocha.sk/content/view/128/58/
http://www.chinaembassy.cz/cze/zggk/default.htm
http://www.chinaembassy.cz/cze/zggk/t126978.htm
http://www.cina.estranky.cz/fotoalbum/Lide
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peking
http://dadala.hyperlinx.cz/narod/narodr007.html

Státní správa:
Velvyslanectví České republiky v Čínské lidové republice
www.mfa.cz/beijing/

Neziskové organizace:
Česko - čínská společnost Praha
http://ccspol.net/
Česko - čínská společnost Olomouc
http://www.kas.upol.cz/ccs_olomouc.php/

Socialistická republika Vietnam
Základní informace:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnam%C5%A1tina/
http://www.vietnam-info.cz/
http://zeme.sopka.cz/zeme_kapitola.php?idZeme=212&klic=1142/
http://www.vareni.cz/trendy/vietnamska-kuchyne/
http://zeme.sopka.cz/zeme_kapitola.php?idZeme=212&klic=1241
http://www.cbw.cz/cz/kuchyne-vietnamskeho-draka/751.html
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Neziskové organizace:
Česko - vietnamská společnost Praha
http://www.cvs-praha.cz/
Klub Hanoi
http://www.klubhanoi.cz

Prameny:
Rada vlády pro národnostní menšiny. http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnm/mensiny/default.html,
10.9. 2007
Rada vlády pro záležitosti romské komunity.
http://www.vlada.cz/cs/rvk/rzrk/odkazy/odkazy.html, 10.9. 2007
Rada vlády pro národnostní menšiny. Zpráva o situaci národnostních menšin v České
republice za rok 2006.
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