SČÍTÁNÍ LIDU –
POPIS STANOVNIŠTVA
2021.
Sčítání lidu – popis stanovništva 2021.
se bude provádět ve dvou fázích:
První fáze od 13. do 26. září 2021 - výhradně online.
Sami - pomocí sčítacího dotazníku v elektronické podobě, který
bude k dispozici prostřednictvím elektronického systému
e-građani, můžete si vyhledat formulář v češtině. Otázky jsou
kladené v češtině, ale vyplňujete je pouze v chorvatském
jazyce. Po vyplnění formuláře uschovejte kontrolní kód.

Druhá fáze od 27. září do 17. října 2021 - Vás
navštíví sčítací komisař, který sepisuje lidi,
domy a byty, přičemž používá elektronické
zařízení. Jestli jste se už popsali sami,
prostřednictvím e-građani, převezme od Vás
kontrolní kód.

BUDOUCNOST ČESKÉ
MENŠINY V CHORVATSKU
JE NAŠE SPOLEČNÁ
ZÁLEŽITOST A ZÁVISÍ TAKÉ
NA TOBĚ/NA VÁS.

BUDOUCNOST ČESKÉ
MENŠINY ZÁLEŽÍ I NA
VÁS/NÁS
Jste Češka nebo Čech?
Máte české kořeny?
Cítíte příslušnost k českému původu
a české řeči?
Věříme, že Vám není lhostejné, jaký dopad toto sčítání
lidu bude mít na českou menšinu.
Nezapomeňte věnovat pozornost i nepovinným
kolonkám (otázka č. 19 a 20)
hlaste se k české národnosti!
Jestli jste s rodiči mluvili česky, znamená to, že je
čeština vaším mateřským jazykem.
Odpovězte na otázku číslo 20 a
uveďte češtinu jako mateřský jazyk.
Jako rovnoprávný chorvatský občan máte možnost svobodně se hlásit ke své české
příslušnosti. Uvedení národnosti je svobodnou volbou a záleží pouze na osobním rozhodnutí.
Asimilace je přírodní společenský proces, který nelze zastavit, ale jde zpomalit.
Udržme si nabytá práva, o která usilovali celé generace příslušníků české menšiny v
Chorvatsku.
Na počtu příslušníků české menšiny závisí:
- financování kulturní činnosti krajanských spolků,
- právo na vzděláváni a výchovu v českém jazyce,
- zastoupení příslušníků české menšiny v Chorvatském sněmu, regionální a lokální
samosprávě,
- zastoupení příslušníků české menšiny v menšinových radách a ve funkci představitelů,
- právo na vícejazyčné názvy a značky.
Znalost národnostního složení obyvatelstva je nezbytná pro utváření sociální politiky –
národnostní, kulturní, jazykové i integrační a je předpokladem pro uznávání národnostních
menšin a jejích práv.
Na příštím sčítání lidu se hlaste k české menšině. Nedovolme vymazat stopy, které
nám naši předkové odkázali. Zachovejme naše bohaté dědictví i pro naše děti.

