Projekt CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI byl zřízen za finanční
podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a realizuje ho Poradna pro
integraci, o.s.. Během realizace projektu budou sledovány aktuální problémy a potřeby cílové skupiny, jimž
budou přizpůsobeny veškeré aktivity.
• Služby Centra cizinců:
• Informační centrum - internet, knihy, tiskoviny, televize se satelitem, audiovizuální vybavení.
Hlavní význam informačního centra pro cizince spočívá v bezplatném přístupu k informacím a
zprostředkování kontaktu se zemí svého původu a rodným jazykem. Za tímto účelem budou
odebírána česká a cizojazyčná periodika. V informačním centrum, ale i v terénu bude nadále
poskytováno prostřednictvím integračních a interkulturních pracovníků klientům IC základní
poradenství či asistence.
• Centrum cizinců je otevřeno: PO+ST od 9:00 do 18:00, ÚT + ČT od 9:00 do 17:00 a v PÁ od
9:00 do 15:00
• Sociálně - právní poradenství - Odborné sociální poradenství bude poskytováno po celý pracovní
týden a právní poradenství ve stanovené 2 pracovní dny s možností dohody mimo konzultační
hodiny. Dále bude sociální poradenství poskytováno na detašovaných pracovištích (Diecézní
Charita v Litoměřicích, Vietnamské centrum Chomutov, Teplice, OAMP v Ústí nad Labem a
Chomutov). V terénu bude poradenství poskytováno na základě dohody a potřeby klienta,
především v lokalitách se zvýšenou koncentrací žijících/pracujících cizinců z cílové skupiny. Při
poradenství bude v případě nutnosti využíváno služeb tlumočníka nebo překladatele. Právník ve
spolupráci se sociálními pracovníky připraví přednášky pro cizince, které budou zaměřeny na
aktuální potřeby klientů.
• Vzdělávací aktivity - Délka a metodika kurzu bude přizpůsobena jazykové úrovni, původu
klientů, věku či dalším potřebám (zaměření kurzu – ke zkoušce A1, pro matky s dětmi včetně
hlídání, seniory, pro pracovní prostředí,….). Poplatek za kurz o délce 72 hod. činí 700,- Kč.
Lektoři kurzů budou proškoleni.
1) Kurz českého jazyka pro různé jazykové úrovně (72 hod., učebnice dle příslušné úrovně)
2) Základní kurz s využitím interkulturních asistentů (39-72 hod.), který slouží k překonání jazykové
bariéry při počátečním studiu cizího jazyka.
3) Letní intenzivní kurzy češtiny pro děti cizince (předškolní a školní děti, 40-50 hod.)
4) Kurz socio-kulturní orientace bude propojen s kurzy českého jazyka a bude zaměřen na základní
orientaci v českém prostředí (jednání na úřadech, nakupování, restaurace, ….). Dle potřeb skupiny může
kurzu českého jazyka předcházet, nebo na něj navazovat či v některých případech se realizovat zcela
samostatně. Kurz má nejvýše 30 hodin.
5) Vzdělávání úředníků a dalších pracovníků - např. pedagogické pracovníky, pracovníky Pedagogickopsychologických poraden, městské policisty.
• Integrační aktivity pro děti a jejich rodiče - Budeme nabízet různé výtvarné, sportovní,
poznávací aktivity, které se budou konat alespoň 1x za 14 dní. Současně budou připraveny
vlastní aktivity samotných cizinců s důrazem na zapojení i české veřejnosti (např. dámský klub
apod). Pro širokou i odbornou veřejnost budou zrealizovány workshopy, besedy, etnické večery
a vzdělávací akce za účelem prezentace původní kultury zde žijících cizinců a také cizinecké
problematiky v ČR. Dále budou realizovány projektové dny na školách. Jedním z cílů aktivit
Centra cizinců je i podpora a zaštítění aktivit dalších subjektů nebo samotných komunit i
jednotlivců, zaměřených na integraci cizinců. Budeme podporovat především nově vzniklé
aktivity, které vycházejí z potřeb dané komunity. Může se jednat o kulturní, vzdělávací,
informační akce nebo různá setkání.
• Další informace naleznete na webových stránkách: www.centrumcicizncu.cz, www.p-p-i.cz
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