PRŮBĚH ČERVNOVÝCH AKCÍ
Ve středu 12. 6. 2013 se uskutečnil FILMOVÝ KLUB S ČEŠTINOU. Tentokrát jsme promítli legendární
český film „Vrchní, prchni!“. Akce se zúčastnili 4 klienti. Blok českého jazyka byl zaměřen na
gastronomii a přísloví. Akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra.
Ve středu 12. 6. 2013 se v Poradně pro integraci uskutečnila exkurze žáků ZŠ Mírová. Žáci si
prohlédli prostory, ve kterých organizace působí a dozvěděli se informace ohledně činnosti Poradny
pro integraci a projektu Centra na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji. Exkurze se zúčastnilo
19 žáků. Akci zajišťovala 1 pracovnice Centra.
Ve čtvrtek 13. 6. 2013 se uskutečnila v Centru cizinců VÝTVARNÁ DÍLNA pro malé i velké, kde jsme
vyráběli papírové květy KUSUDAMA. Vyrobené květy jsme použili na výzdobu IC. Akce se celkem
zúčastnilo 5 klientů, 2 Češi a 2 pracovníci Centra.
V úterý 18. 6. 2013 proběhla v Teplicích PŘEDNÁŠKA na téma ZMĚNY V ZÁKONĚ O STÁTNÍM
OBČANSTVÍ PLATNÉ OD 1. 1. 2014. Přednášky se zúčastnilo 26 osob (z tohoto počtu započítáváme
14 osob, dalších 12 se odmítlo podepsat na prezenční listinu), 3 pracovníci Centra cizinců.
Zúčastnění obdrželi také písemné materiály. Přednáška na stejné téma proběhla i v úterý 25. 6.. Ta
byla určena pro členy vietnamské komunity a byla tlumočena do vietnamštiny. Této přednášky se
účastnilo 12 lidí a 5 pracovníků Centra cizinců.
Mezi hlavní změny, které se probíraly, patřily:
podmínky nabývaní českého občanství a možnost o prominutí těchto podmínek
povinnost vykonat zkoušku z českého jazyka a reálií České republiky
povinnost prokázat výši a zdroje příjmů
kdy bude nutné prokázat otcovství genetickými testy
možnost dvojího státního občanství
změny v nabývání státního občanství prohlášením
co se stane s žádostmi o udělení státního občanství podanými podle staré právní úpravy,
které nebudou do účinnosti nové právní úpravy vyřízeny
správní poplatky za udělení státního občanství nebo prohlášení o nabytí státního
občanství
možnost snížení správních poplatků
správní řízení
kde se žádost bude podávat
kdo o žádosti bude rozhodovat
jak dlouho bude rozhodování o žádosti trvat
20. 6. 2013 byla zahájena v prostorách Centra cizinců výstava fotografií na téma Saint Petersburg.
Výstava potrvá měsíc a je určena klientům i široké veřejnosti.
Ve čtvrtek 20. 6. 2013 se v Poradně pro integraci uskutečnil workshop s ochutnávkou „Ruský
kulinářský večer“. Účastníci si mohli sami vyzkoušet jak udělat typické ruské pirohy a salát se
zajímavým názvem „sleď pod kožešinou“. Za poslechu ruských písní si všichni pochutnali na pravém
ruském boršči připraveném našimi klienty. V průběhu akce se promítaly fotografie z Moskvy. Akce
se zúčastnilo celkem 20 lidí (z toho 11 Čechů, 4 klientky, které připravovaly pokrmy, 2 klienti
zajišťující hudební doprovod a 3 klienti jako hosté) a 4 pracovníci Centra.

PRŮBĚH ČERVNOVÝCH AKCÍ
V sobotu 22. 6. 2013 proběhla exkurze zámku v BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ. Akce se zúčastnili
klienti z Teplic a Ústí nad Labem. Kromě klientů jeli na akci také Češi. V Benešově jsme si prohlédli
celý zámecký komplex, který je tvořen Horním zámkem a Dolním zámkem. Současně ve městě
probíhali slavnosti Benešovský slunovrat, kterých jsme se rovněž zúčastnili prohlídkou dobové
tržnice s ukázkami dobových řemesel. Akce se zúčastnilo celkem 28 klientů, 2 Češi a 2 pracovnice
Centra.
V neděli 23. 6. 2013 proběhl DEN DĚTÍ V LITOMĚŘICÍCH pořádaný ve spolupráci s mongolskou
komunitou. Děti byly rozděleny podle věkových kategorií a soutěžily v různých disciplínách, jako
např. běh na čas, skok do dálky, hod na plechovky, stavění kostek a mnoho dalších. Na závěr
proběhlo vyhodnocení soutěží, děti dostaly diplomy, medaile a odměny v podobě sladkostí.
Součástí programu bylo také dětské karaoke a disko. Zatímco děti soutěžily, rodiče fandili nebo se
bavili společně za poslechu mongolské hudby.
Akce se zúčastnilo 30 dětí a 30 dospělých. Akci zajišťovaly 3 pracovnice Centra.
Ve středu 26. 6. 2013 se uskutečnil FILMOVÝ KLUB S ČEŠTINOU. Tentokrát jsme promítli filmový
přepis pěti moudrých, úsměvných a svérázných pohádek Jana Wericha „Fimfárum“. Akce se
zúčastnilo 5 klientů. V rámci bloku českého jazyka lektorka Čj klientům vysvětlila významy starších
slov, která se již dnes málo používají. Akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra.
V pátek 28. 6. 2013 pořádala PPI akci „Za vysvědčení do ZOO“. Děti a jejich rodiče se na závěr
školního roku vydali společně s pracovníky Poradny pro integraci do ZOO v ÚSTÍ NAD LABEM.
V rámci prohlídky si děti mohly nakrmit kozy, shlédnout cvičení lachtanů a oblíbenou zastávkou se
pro děti stal i dětský koutek se skluzavkami. Akce se zúčastnilo 14 klientů z Ústí nad Labem a Teplic,
7 Čechů a 2 pracovnice Centra.
V sobotu 29. 6. 2013 proběhla exkurze na zámku a pivovaru ve VELKÉM BŘEZNĚ. Akce se zúčastnili
klienti z Teplic a Ústí nad Labem. Ve Velkém Březně jsme nejprve šli na prohlídku jednoho
z nejmladších, nejnovějších zámků, jaké byly na území České republiky postaveny - Státního zámku
Velké Březno. Po prohlídce zámku jsme absolvovali exkurzi pivovaru, kde nás čekala prohlídka všech
hlavních provozů velkobřezeňského pivovaru s výkladem průvodce a ukázka technologie vaření
českého piva. Akce se zúčastnilo celkem 23 klientů a 2 pracovnice Centra.
V sobotu 30. 6. 2013 proběhl přátelský FOTBALOVÝ TURNAJ. Akci navštívilo celkem 120 lidí. Mnoho
lidí se zúčastnilo jen jako diváci, ale týmů se dalo dohromady 10. Svůj složila také i Poradna pro
integraci, která se celkově umístila na sedmém místě. Na prvním místě skončil tým Vietnam Chomutov, na druhém Vietnam - Ústí nad Labem, na třetím místě byl tým z Kazachstánu. Titul
nejlepšího brankáře získal hráč z Mongolska a titul nejlepšího hráče hráč z Kazachstánu.

