PRŮBĚH ŘÍJNOVÝCH AKCÍ
V tomto měsíci proběhlo ŠKOLENÍ MĚSTSKÉ POLICIE Ústí nad Labem. Celkem
se jednalo o čtyři skupiny policistů, kteří byli proškoleni ve dvou termínech, a to
v úterý 2. 10. 2012 a pondělí 15. 10. 2012. Policisté jsou proškoleni v oblasti cizinecké
problematiky, zejména počty cizinců v Ústeckém kraji, jednotlivé komunity a jejich
specifika, interkulturní komunikace.
V sobotu 6. 10. 2012 proběhl v Hotelové škole v Teplicích DÁMSKÝ KLUB
V KUCHYNI. Ženy cizinky se s námi sešly, aby nám předvedly své kuchařské
dovednosti a zároveň svůj recept naučily i ostatní ženy. Ochutnat jsme tak mohli např.
polévku z Kazachstánu, lilek, ježky nebo hovězí se švestkami. Akce se zúčastnilo
celkem 11 žen.
V neděli 14. 10. 2012 se 27 klientů z Teplic a Ústí nad Labem vydalo na společnou
exkurzi do TEREZÍNA. Zde jsme měli možnost si všichni prohlédnout malou pevnost,
muzeum ghetta a Magdeburské kasárny. Prohlídka byla doplněna poutavým
vyprávěním průvodce. Společně s námi se akce kromě klientů-cizinců účastnilo také 13
českých dětí ze základní školy z Litoměřicka v doprovodu své učitelky (vstupné si
platily samy). Akci zajišťovala jedna pracovnice Centra cizinců.
Výtvarná dílna s názvem MALOVÁNÍ NA SKLO proběhla dne 17. 10. 2012
v prostorách Poradny pro integraci. Na akci byli přítomni celkem 4 aktivní účastníci
různých národností. Náplní dílny bylo seznámení účastníků s technikou malování na
sklo, tedy způsobem užití speciálních barev určených k malování a možnostech této
techniky. Účastníci obdrželi skleněné destičky, speciální barvy, návrhy motivů a papíry
určené k vlastním návrhům.
PROJEKTOVÝ DEN na střední škole obchodu a služeb v Teplicích proběhl ve středu
17. 10. 2012, na téma „Migrace a život cizinců v České republice“. Zúčastnilo se ho
celkem 62 žáků a zajišťovaly ho 2 pracovnice Centra.
PROJEKTOVÝ DEN na základní škole v Chabařovicích se konal v úterý 23. 10. 2012
na téma „Interkulturní kvíz“. Zúčastnilo se ho 21 žáků a z Centra ho zajistily 2
pracovnice.
Ve dnech 24. a 25. 10. 2012 se uskutečnil socio-kulturní kurz, jehož součástí byla
návštěva Národního technického muzea v Praze a Pražského hradu. Během prvního dne
byli klienti v rámci přednáškového bloku seznámeni s vybranými dějinnými momenty
vývoje hlavního města. Druhý den se s doprovodem dvou pracovnic Centra cizinců
vydali na celodenní poznávací výlet do Prahy, kde měli možnost se seznámit jak
s vývojem různých technických oborů v České republice, tak obdivovat rozsáhlý
komplex a panorama Pražského hradu. Kurzu se zúčastnilo 29 klientů.
SPORTOVNÍ AKTIVITY (fotbalové zápasy atd.) – každý týden je pro muže
zamluvená tělocvična, ve které se setkávají přibližně 1x v týdnu. V případě, že se
nesetkají, tuto aktivitu nehradíme.

