PRŮBĚH ÚNOROVÝCH AKCÍ
V prostoru Informačního centra je pro klienty umístěna informativní
nástěnka „Poradníček poskytne informace“. Ta je každý měsíc
obměňována a klienty seznamuje s různými tématy. V měsíci únoru se
tematicky zaměřila na český film.
V pátek 1. 2. 2013 měly děti pololetní prázdniny, a proto jsme pro ně
připravili odměnu za vysvědčení v podobě dětského ZÁBAVNÉHO
SOUTĚŽNÍHO DOPOLEDNE S VAŘENÍM. Děti měly možnost vyplnit
křížovku, podle jednotlivých ochutnávek poznávat druhy potravin,
přiřazovat názvy koření ke koření a uvařit si zeleninový salát, piškotový
nepečený dort a také česnekovo-sýrovou pomazánku. Mezi připravené
soutěže patřila např. i soutěž v rychlosti loupání jablek. Akce se celkem
zúčastnilo 6 dětí a zajišťovali ji 2 pracovnice Centra.
Letošní první DÁMSKÝ KLUB se uskutečnil v sobotu 2. 2. 2013.
Tematicky jsme se zaměřili na vývoj české hudby. Pracovnice si pro
klientky připravila prezentaci o dějinách hudby na českém území, která
byla prokládána ukázkami z jednotlivých období. Celkem 6 klientek tak při
hudbě mohlo pohodově relaxovat a užívat si krásné tóny hudby. Po
ukončení prezentace jsme si pouštěli další ukázky a debatovali o našem
hudebním stylu. Akci zajišťovala 1 pracovnice Centra cizinců.
Dle lunárního kalendáře se dne 10. února 2013 přehoupl rok Draka do
roku Hada. V České republice se k oslavám VIETNAMSKÉHO NOVÉHO
LUNÁRNÍHO ROKU tradičně pronajímají velké reprezentativní prostory,
ve kterých vystupují profesionální či amatérské divadelní, hudební a
kulturní soubory. Děti jsou na oslavách také oceňovány za studijní
výsledky. Na stolech čeká zmiňovaný rýžový koláč, kandované ovoce a
saláty. Po vzoru českých oslav nechybí láhve šampaňského, se kterým si
však připíjí pouze symbolicky. Ačkoliv češtinu z mikrofonu uslyšíte
občasně, od stolů mezi mladou generací o ní nouze rozhodně není.
Pracovníci Centra cizinců přijali pozvání na oslavy 9. 2. v Ústí nad Labem a
10. 2. v Chomutově.
Ve středu 13. 2. 2013 se uskutečnil FILMOVÝ KLUB S ČEŠTINOU.
Tentokrát jsme promítali rodinný loutkový film „Kuky se vrací“. Akce se
zúčastnilo 8 klientů a 3 zástupci majority. V rámci bloku českého jazyka si
klienti vyzkoušeli dialogy či rozpoznávání stromů. Akci zajišťovala 1
pracovnice Centra.
Ve středu 20. 2. 2013 se v Poradně pro integraci uskutečnila VÝTVARNÁ
DÍLNA, jejíž náplni bylo BATIKOVÁNÍ triček. Celkem 5 zúčastněných (2
zástupci majority a 3 klienti) si vyzkoušeli jednu z možných technik
batikování triček. O ostatních jsme si povídali. Akci zajišťovala 1
pracovnice Centra.

PRŮBĚH ÚNOROVÝCH AKCÍ
Ve čtvrtek 21. 2. 2013 proběhl na ZŠ Postoloprty PROJEKTOVÝ DEN.
Celkem 41 dětí prošlo multikulturním programem s názvem „Ochutnejte
Vietnam“. Děti se dozvěděly informace o Vietnamu prostřednictvím filmu,
fotografií i vlastního vyprávění. Vyzkoušet si také mohly interkulturní kvíz.
Součástí programu byly také vietnamské ochutnávky – fazolový nápoj,
sladká kulička a jarní závitek. Kromě již zmíněných aktivit se děti také
učily jíst hůlkami. Akci zajišťovali 2 pracovníci Centra cizinců a 2
interkulturní asistenti Centra cizinců z řady vietnamské komunity.
Ve čtvrtek 21. 2. 2013 se v Poradně pro integraci uskutečnila exkurze
studentů VOŠ, OA, SPgŠ A SZŠ Most. Celkem 20 studentů se dozvědělo
informace o činnosti Poradny pro integraci, projektu Centra na podporu
integrace cizinců v Ústeckém kraji, prohlédlo si prostory, ve kterých
organizace působí. Na závěr exkurze si mohli vyzkoušet multikulturní kvíz.
Akci zajišťovali 2 pracovníci Centra.
Dne 23. 2. 2013 děti spolu s dvěma pracovnicemi Centra navštívili
výstavu v Muzeu města Ústí nad Labem s názvem GIGANTI DOBY
LEDOVÉ. Děti měly příležitost shlédnout zvířata doby ledové v jejich
životní velikosti, podívat se na naučné video o chování a životě těchto
zvířat a mohly si také sami vyzkoušet jízdu na mamutím mláděti, stavbu
jeskyně nebo si vyzkoušet své znalosti u interaktivního stolku. Akce se
zúčastnily celkem 4 děti.
Dne 27. 2. 2013 proběhl v prostorách Centra další z FILMOVÝCH KLUBŮ
S ČEŠTINOU. Tentokrát se ho zúčastnilo 10 klientek a dvě pracovnice
Centra. Promítal se film na přání klientů „Líbáš jako bůh“. Součástí
promítání byla lekce českého jazyka určená k rozšíření slovní zásoby a
slovních obratů užívaných ve školním prostředí. Klienti procvičovali svou
schopnost porozumění ději a sami také vymýšleli tematické dialogy.
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Balkánský večer
Dámský klub – malování obrázků metodou
vyrývání do tuše
Výtvarně filmový klubík pro děti
Filmový klub – Hotel Modrá hvězda
Clean up the Word II.
Workshop Korea
Filmový klub – Síla lidskosti
Lezecká stěna

