PRŮBĚH DUBNOVÝCH 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 DUBNU se
tematicky zaměřila na VYNÁLEZY A TECHNIKU.
Centrum cizinců uskutečnilo sérii tří korejských workshopů. KOREAN
DISH workshop proběhl ve čtvrtek 4. 4., 18. 4. a v pondělí 22. 4..
Zájemci o korejské pochutiny se naučili připravit korejské „Kimbap“
(obdoba sushi), ochutnali narozeninovou polévku z řas „Mi yeok gook” a
také smažené placky se zelinou a masem (pouze 18.4.). Součástí
workshopu bylo také video a povídání o známých korejských místech.
Všichni projevili velký zájem také o napsání svého jména v korejštině.
Centrum cizinců uspořádalo v sobotu 6. 4. 2013 workshop moderního
afrického tance, zvaný „AFRODANCE“. Workshop se konal v Národním
domě a vedl ho Maurice Yeka, který studoval tanec u Reginalda Kambalea,
uměleckého ředitele skupiny Ngoma group (Uganda). Součástí byla
projekce, povídání o afrických tancích, jejich historii a o rytmu obecně.
Účastníci měli možnost se naučit základy tance pocházející z Guinei a
nacvičit si krátkou taneční sestavu.
Ve středu 10. 4. 2013 se konal v prostorách Centra cizinců FILMOVÝ
KLUB S ČEŠTINOU. Tentokrát mohli účastníci shlédnout černobílý film pro
pamětníky Hotel Modrá hvězda. Výuka češtiny byla zaměřena na slovíčka
týkající se oblečení, účesů a vzhledu.
V sobotu 13. 4. 2013 v Ústí nad Labem proběhla akce CLEAN UP THE
WORLD II. jejíž heslo zní „MÍSTO JE TU PRO VŠECHNY, JENOM PRO
ODPADKY NE!“ Touto akcí jsme se připojili k mezinárodní kampani se
stejným názvem. Smyslem akce je chránit životní prostředí a udržovat
přírodu v udržitelném stavu. Úklidová akce proběhla v ulici Na Schodech u
Centra Cizinců a dále cestou k Mariánské skále a na ni. Tato akce je
v první řadě akcí ekologicky zaměřenou, ale zároveň poukazuje na to, že i
cizinci mohou být pro společnost prospěšní a chtějí pomoct s úklidem této
přírodní lokality. Celkem se nasbíralo přes 40 pytlů s odpadky.
Ve středu 17. 4. 2013 se v Poradně pro integraci uskutečnila EXKURZE
STUDENTŮ VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most a ve čtvrtek 25. 4. 2013
Pedagogické fakulty UJEP. Studenti získali přehled ohledně činnosti
Poradny pro integraci, projektu Centra na podporu integrace cizinců
v Ústeckém kraji.
Studenti si dále prohlédli prostory, ve kterých
organizace působí a mohli si vyzkoušet multikulturní kvíz zaměřený na
zvyky a symboly a jejich různý význam napříč kulturami.

PRŮBĚH DUBNOVÝCH AKCÍ
V sobotu 20. 4. 2013 Centrum cizinců ve spolupráci se ZOO Ústí nad
Labem uspořádalo akci zvanou: „MEZINÁRODNÍ DEN ZEMĚ ANEB
BAREVNÁ PLANETA TROCHU JINAK“. Pro účastníky byly připraveny
stánky s etnickou tematikou, například arménský, vietnamský nebo
pákistánský stánek. Z pódia mohli účastníci slyšet mexickou, indiánskou i
africkou hudbu. Dále vystoupily různé taneční skupiny a dokonce i děti ze
ZŠ. Pro nejmenší byly zajištěny různorodé soutěže. Zoo navštívilo na 1000
lidí a akci realizovali 3 pracovníci Centra cizinců.
Ve středu 24. 4. 2013 proběhl na ZŠ Anežky České v Ústí nad Labem
PROJEKTOVÝ DEN „Barma – Myanmar“, který škola pořádala ve
spolupráci se Správou uprchlických zařízení MV a za finanční podpory
UNHCR. V rámci tohoto multikulturního setkání se účastníci mohli blíže
seznámit s Barmskou kulturou. Hlavním bodem programu bylo hudební a
taneční vystoupení barmských rodin. Připojili se ovšem i žáci, kteří si
nacvičili divadelní scénku, tanec a sborově zazpívali písně v Barmštině.
Výherci výtvarné soutěže, pořádané školou, měli možnost navštívit krmení
slonů z Ústecké ZOO. Pro účastníky bylo připraveno občerstvení, které
uvařili jednotlivé barmské rodiny. Centrum cizinců poskytlo technické
zajištění celé akce. Projektového dne se ze strany veřejnosti zúčastnilo na
180 lidí a technickou podporu zajišťovali 3 pracovníci centra.
Ve středu 24. 4. proběhl další z řady FILMOVÝCH KLUBŮ. Tentokrát se
klienti dívali na film Ženy v pokušení. Lekce češtiny byla zaměřena na
porozumění a vysvětlování filmových scén. Akce se zúčastnily 3 klientky a
zajišťovaly ji 2 pracovnice Centra.
V pátek 26. 4. proběhl v Teplicích na Hotelové škole KULINÁŘSKÝ
VEČER. Ženy i muži se sešli ve cvičné kuchyni, aby všem zúčastněným
předvedli své kulinářské umění a uvařili něco dobrého. Ochutnat jsme
mohli např. pelmeně nebo jablečný židovský koláč. Z českých jídel
pracovnice centra uvařili koprovou omáčku a upekly bábovku. Akce se
zúčastnilo 10 klientů a zajišťovali ji 2 pracovnice Centra.

