ZPRÁVA Z PRŮBĚHU DUBNOVÝCH AKCÍ
Ve čtvrtek 2. 4. 2015 měly děti velikonoční prázdniny, a tak jsme pro ně připravily další
VÝTVARNOU DÍLNU. V Chomutově se sešlo celkem 13 dětí (+ 1 maminka), se kterými
jsme vyráběly velikonoční ozdoby na zavěšení. Děti obalovaly vystřižené kroužky z kartonu
vlnou a pak na ně postupně nalepily hlavu a nohy zvířátka (ovečky, zajíčky, kuřátka nebo
kočičky). Akci zajistily 2 pracovnice Centra cizinců.
O velikonočních prázdninách, v pátek 3. 4. 2015, proběhlo v prostorách Centra cizinců
„ZÁBAVNÉ VZDĚLÁVACÍ HERNÍ DOPOLEDNE“. Akce se zúčastnilo 23 dětí ve
věkovém rozpětí 5 – 15 let. Z tohoto důvodu byly děti rozděleny do 4 skupin se zastoupením
všech věkových kategorií. Pro děti byly připraveny kvízy ze znalosti české historie, kterým
předcházelo promítání krátkých videí. Následovala soutěž v poznávání osobností české historie,
filmu a sportu, soutěž ve skládání slov (zaměřená na rychlost a počet slov) a na závěr proběhla
výtvarná rukodělná dílna s velikonoční tematikou. Akci zajišťovaly 4 pracovnice Centra cizinců.
V úterý 7.4. 2015 se konalo ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ v Lounech. Tato aktivita proběhla ve
spolupráci s městkou knihovnou Louny, která od dubna zahajuje novou aktivitu pro děti
Vietnamce, kteří mohou každý den v odpoledních hodinách navštěvovat Klub(ovnu) Lunu, kde
se mohou děti doučovat. Zároveň pan Koníř (lektor češtiny pro Vietnamce) nabízí překlady
vzkazů v žákovských knížkách či jiných školních sdělení. Tohoto školení se zúčastnilo 6
pracovnic ze 2 MŠ v Lounech, místopředseda Svazu Vietnamců v Lounech a 3 vietnamské
maminky. Akci zajišťovala vzdělávací pracovnice centra a interkulturní asistentka z
chomutovské pobočky.
Ve čtvrtek 9.4.2015 proběhly v prostorách Centra 2 EXKURZE STUDENTŮ VOŠ
ekonomické, sociální a zdravotnické z Mostu. První exkurze se účastnili dálkoví studenti v
počtu 20 osob. Druhou skupinu tvořili studenti 3. ročníku prezenčního studia v počtu 25 osob.
Studenti byli seznámeni s činností Centra, základy sociální práce s migranty a na základě
interkulturního kvízu byli seznámeni s vybranými specifiky 4 skupin cizinců v regionu (Rusy,
Vietnamci, Mongoly a Araby). Akci zajistila 1 pracovnice Centra.
V pátek 10. 4. 2015 proběhla KUBA LATINO PARTY. Akcí provázela česko-kubánská
hudební skupina MEZCLA ORQUESTA. Skupina hraje tradiční kubánskou a
latinskoamerickou hudbu s prvky jazzu, funku a dalších stylů. Kromě této skupiny se nám také
představil DJ RAUL MAKINA. Sílu a krásu různých kubánských a latinsko amerických rytmů
si však návštěvníci vychutnali také prostřednictvím tanců, jako jsou rumba, cha cha cha, salsa,
bachata, merengue a další. V průběhu večera bylo také možné ochutnat tradiční kubánské
pochutiny. Mezi ně patří tostones, arroz con gris a picadillo de res. Akci navštívilo celkem 150
lidí (66 Čechů a 50 cizinců a hostů) a zajistili ji 4 pracovníci Centra cizinců. Celkem se vybralo
7920 Kč.
V sobotu 11.4.2015 se uskutečnil v prostorách Centra cizinců DÁMSKÝ KLUB
s pomazánkami. S ženami jsme z přichystaných surovin vyráběly domácí pomazánky
(vajíčková, rybí, česnekovo-sýrová). Při takto vlastnoručně připraveném pohoštění jsme si
s klientkami povídali o tom, jaké pohoštění se připravuje u příležitosti oslav v jejich zemi
původu. Pomazánky měly úspěch a všechny ženy si odnášely domů recepty a těšily se, jak
pohostí svou rodinu. Akce se celkem zúčastnilo 7 žen (započítáváme 5) a zajišťovaly ji 2
pracovnice Centra cizinců.

ZPRÁVA Z PRŮBĚHU DUBNOVÝCH AKCÍ
V úterý 14.4. 2015 se konal SEMINÁŘ K INTEGRACI VIETNAMSKÝCH ŽÁKŮ. Jednalo
se o druhý seminář pro pedagogy na toto téma. Během tří hodin pedagogové měli možnost
seznámit se s tématem historie a integrace Vietnamců v ČR, s kulturními odlišnostmi tohoto
národa, zároveň poznat gramatický systém vietnamštiny s přihlédnutím na odlišnosti a
podobnosti s češtinou. Součástí semináře byl minikurz vietnamského jazyka, kde pedagogové
byli seznámeni s tónovým systémem jazyka. Nejvíce však pedagogové ocenili prezentaci
praktických tipů k výuce. Na semináři spolupracovali 3 pracovnice vzdělávacího oddělení, 2
vietnamské interkulturní asistentky a lektor českého jazyka pro Vietnamce. Pedagogové
hodnotili seminář za velmi zdařilý a po jeho skončení využili možnost osobních konzultací
obtíží ve svých školách. Semináře se účastnilo 16 pedagožek z 9 ZŠ (Chomutov, Most, Kadaň,
Litvínov, Vysoká pec, Chabany).
Ve středu 15.4.2015 proběhl PROJEKTOVÝ DEN s názvem Ochutnejte Vietnam na Základní
škole a praktické škole Arkadie, o.p.s. (Teplice). Tento projektový den obsahoval vyprávění o
Vietnamu a workshop vietnamské kuchyně. Vybrané žákyně (5) s pracovnicemi centra
připravovaly jarní závitky, fazolový nápoj a rýžové kuličky. Pro ostatní žáky byl připraven peer
program studenty z Bíliny. Poté všichni žáci školy ochutnali tyto pokrmy a dozvěděli se
zajímavosti o Vietnamu a jeho kultuře. Projektového dne se zúčastnilo 39 osob a akci zajistily
2 pracovnice Centra cizinců.
Dne 16. 4. 2015 se uskutečnil PROJEKTOVÝ DEN na ZŠ Kravaře v Čechách s názvem
„Americký den“. Američtí studenti navštívili všechny třídy této základní školy. Každá třída měla
pro americké studenty připravený vlastní program (české jazykolamy, písničky, lidové tance,…)
a studenti si naopak připravili program pro české žáky. Studenti si vzájemně ověřili v konverzaci
své jazykové znalosti. Součástí projektového dne byl také basketbalový zápas, kterého se
zúčastnil i starosta Kravař. Projektového dne se zúčastnilo 136 žáků a zajistila ho 1 pracovnice
Centra cizinců.
V pátek 17. 4. 2015 proběhla VÝTVARNÁ DÍLNA, na které jsme se zaměřili na Vietnam.
Tentokrát jsme ale vyráběli „masky ze sádrového obvazu“. Potom, co si děti vyrobily masku,
ji vymalovaly podle vlastní fantazie nebo podle předlohy. Celkem se akce zúčastnilo 7 dětí a
zajistily ji 2 pracovnice Centra cizinců.
V úterý 28. 4. 2015 proběhla EXKURZE STUDENTŮ VOŠ ekonomické, sociální a
zdravotnické z Mostu. Exkurze se celkem zúčastnilo 7 studentů. Studenti byli seznámeni s
činností Centra cizinců, cílovou skupinou, pozitivy a negativy migrace, základy sociální práce s
migranty a na základě videa Na přepážce diskutovali nad některými dilematy práce s migranty
(tlumočení, akceptování odlišností apod.). Na závěr si studenti vyzkoušeli multikulturní kvíz.
Akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra cizinců.
Ve středu 29. 4. 2015 se konal na Obchodní akademii v UL PROJEKTOVÝ DEN s názvem
„Interkulturní komunikace“. Prezentace, která obsahovala interkulturní komunikaci a kulturní
specifika se celkem zúčastnilo 42 studentů, kteří se na závěr vyzkoušeli interkulturní kvíz. Akci
zajišťovaly 2 pracovnice Centra Cizinců.

