ZPRÁVA Z PRŮBĚHU ÚNOROVÝCH AKCÍ
Centrum cizinců podpořilo 1. 2. 2014 oslavu VIETNAMSKÉHO NOVÉHO
LUNÁRNÍHO ROKU v Chomutově a pořádalo 2. 2. 2014 oslavu v Ústí nad Labem. Dle
lunárního kalendáře je nyní rok koně, který symbolizuje ducha, vitalitu, moc a štěstí.
Velkolepé oslavy ve velkých, krásně vyzdobených, reprezentativních prostorách jsou
doprovázeny výstupy profesionálních či amatérských divadelních, hudebních a kulturních
souborů. Na oslavách vystupují i děti, které jsou také oceňovány za své studijní výsledky.
Výzdobu nenalezneme jen v prostoru, ale také na stolech, kde je mimo jiné připraveno bohaté
občerstvení. Ačkoliv češtinu z mikrofonu uslyšíte občasně, od stolů mezi mladou generací o
ní rozhodně není nouze. Akce se zúčastnilo v Chomutově celkem 400 lidí a v Ústí nad Labem
500 lidí.
Zde můžete shlédnout krátkou reportáž z ústecké oslavy:
http://www.youtube.com/watch?v=zbdtWv5B5qE
V sobotu 1. 2. 2014 se uskutečnil další DÁMSKÝ KLUB v tomto roce na téma Výroba svíček.
Akce se zúčastnilo 5 klientek (z toho započítáváme pouze 4) a 2 pracovnice Centra cizinců. U
připraveného pohoštění si ženy povídaly a z barveného vosku, knotů a formiček vyráběly
různobarevné svíčky zdobené sušenými ozdobami a kořením.
V neděli 2. 2. 2014 se v městské knihovně Louny konal v pořadí druhý ze Světových dnů
v knihovně, tentokrát na téma „Dnes o Ukrajině a Ukrajincích“. Návštěvníci měli možnost
se seznámit s kulturou, tradicemi, zvyky, tradičním oblečením, ale i ukrajinskou kuchyní
v rámci ochutnávek a workshopů. Součástí PD byly i projekce dokumentárních filmů a
přednášky. Akce se zúčastnilo cca 100 návštěvníků a na její přípravě a realizaci se podílely 3
pracovnice Centra cizinců.
V úterý 4. 2. 2014 měly děti jarní prázdniny a tak jsme pro ně připravily VÝTVARNOU
DÍLNU, na které jsme vyráběly stojánky na tužky v podobě sovy. Akce se zúčastnilo celkem 9
dětí klientů, 1 Češka a zajišťovaly ji 2 pracovnice Centra cizinců.
O jarních prázdninách – ve středu 5. 2. 2014 – se v Centru cizinců konalo HERNÍ
DOPOLEDNE S VAŘENÍM. Nejprve jsme pro děti připravili různé soutěže v podobě
hlavolamů, házedel, indiánskou hru a jiné. Výsledky jsme zapisovali do připravených
soutěžních karet a podle počtu získaných bodů byly děti odměněny. Největší odměnou však
byla příprava palačinek. Děti si za asistence pracovnic centra připravovaly a zdobily palačinky,
které na závěr s velkou chutí snědly. Akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra cizinců a zúčastnilo
se jí 12 dětí cizinců.
Ve čtvrtek 6. 2. 2014 měly děti jarní prázdniny a tak jsme pro ně připravili ve Vietnamském
centru Chomutov VÝTVARNOU DÍLNU, na které jsme vyráběli za pomoci barevných
papírů, ruliček a šablonek různá zvířátka, která jsme pak použili na výzdobu centra. Akce se
celkem zúčastnilo 5 dětí a zajišťovali ji 2 pracovníci Centra cizinců.
Dne 19. 2. a 22. 2. 2014 proběhlo v Poradně pro integraci v Ústí nad Labem ŠKOLENÍ
LEKTORŮ kurzů českého jazyka a socio - kulturní orientace. Byly stanoveny záměrně dva
termíny, aby se školení mohlo zúčastnit co nejvíce lektorů. Školení v prvním termínu se
zúčastnilo 9 lektorů a ve druhém 7. Účastníci byli nejen etablovaní lektoři, ale i noví zájemci
o tuto práci. Školení vedly 2 vzdělávací pracovnice Centra cizinců. Na školení se probíraly tři
základní tematické okruhy: metodika výuky českého jazyka, zkoušky A1 pro trvalý pobyt a

ZPRÁVA Z PRŮBĚHU ÚNOROVÝCH AKCÍ
B1 pro získání českého občanství a technicko – administrativní záležitosti, spojené s vedením
kurzu.
Lektoři se seznámili s učebnicemi a učebními materiály, které se používají na kurzech
českého jazyka a socio – kulturní orientace. Byla zdůrazněna potřeba vytvářet vlastní
materiály, což vyplývá ze specifických potřeb každé skupiny. Lektoři a přednášející se
domluvili na vzniku databáze doplňkových výukových materiálů, která bude přístupna pouze
aktivním lektorům. Větší část této části školení byla věnována volné diskuzi, při které se řešili
specifické požadavky jednotlivých národností, zejména pak Vietnamců.
Lektoři byli také seznámeni s obsahem a organizací zkoušky B1 pro získání českého
občanství a v části věnované technicko – administrativním záležitostem byl největší důraz
kladen na změnu smluvních vztahů mezi poskytovatelem kurzů a lektorem.
V úterý 25. 2. 2014 proběhlo v městské knihovně v Lounech SETKÁNÍ VÝZNAMNÝCH
ZÁSTUPCŮ VIETNAMSKÉ KOMUNITY SE ZÁSTUPCI CENTRA NA PODPORU
INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI. Setkání se účastnili zástupci
vietnamských svazů z Děčína, Loun, Mostu, Chomutova, Teplic a Ústí nad Labem. Pozvání
na setkání přijali také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a starosta města Louny. Na
programu bylo nejprve uvítání všech přítomných. Jako první bod shromáždění
bylo představení vietnamské komunity na lounsku a jimi pořádaných aktivit. Poté byl
představen výzkum Ministerstva pro místní rozvoj na téma „Mezietnické vztahy Petrovice
2013“. Významnou informací pro komunitu bylo to, že takovýto výzkum se nyní bude
provádět v Hřensku. Cílem těchto výzkumů je doporučení pro zlepšení soužití Čechů
s Vietnamskou komunitou. Mezi další probíraná témata patřila podpora aktivit pro
vietnamskou komunitu ze strany PPI, drogová prevence, aktuální problémy ve vietnamské
komunitě, např. kontroly ČOI, plán kulturních akcí, kurzů českého jazyka a další aktivity
prospěšné pro komunitu. Komunita si sama vyžádala zasílání významných zpráv mezi členy
komunity, např. zprávy o kontrolách, pobytech, občanství. Byly dohodnuty také semináře za
účasti zástupců ČOI. Na závěr setkání byl vyjednán termín dalšího setkání, a to 15. 5. 2014
v Chomutově.
Dne 26. 2. 2014 proběhl na Obchodní akademii v Ústí nad Labem PROJEKTOVÝ DEN
s názvem „Je to nezvyk“. Cílem přednášky bylo seznámit studenty s nejpočetnějšími
skupinami cizinců v Ústeckém kraji. Studentům byl promítnut krátký film „Přepážka“, který
upozorňuje na problémy cizinců při vyřizování pobytových záležitostí. Během celého
projektového dne byl velký důraz kladen na diskuzi, názory studentů a jejich skupinovou
práci. Tím, že se studenti velmi aktivně do celého projektového dne zapojovali, jednalo se o
zcela jedinečný projekt. Projektového dne se zúčastnilo 10 studentů třetího ročníku v rámci
svého volitelného předmětu a za Centrum cizinců 3 pracovníci.
Ve středu 26. 2. 2014 proběhl FILMOVÝ KLUB S ČEŠTINOU. Tentokrát jsme promítali
film S tebou mě baví svět. Pracovní list byl zaměřen na pochopení textu, vybranou slovní
zásobu a zimní sporty. Klubu se zúčastnily 3 klientky a zajišťovaly ho 2 pracovnice centra
cizinců.
V pátek 28. 2. 2014 se uskutečnila pro děti VÝTVARNÁ DÍLNA. Námětem bylo malování
obrázků metodou vyrývání do tuše. Akce se zúčastnilo 8 dětí a zajišťovaly ji 2 pracovnice
Centra cizinců.

