ZPRÁVA Z PRŮBĚHU BŘEZNOVÝCH AKCÍ
V sobotu 1. 3. 2014 se uskutečnil v prostorách Centra cizinců DÁMSKÝ KLUB
s názvem „koláčová párty“. Dvě pracovnice Centra a šest klientek napeklo své
oblíbené sladké zákusky a při příjemném posezení jsme ochutnávaly naše výtvory,
vyměňovaly si recepty a zkušenosti nejen z pečení a vaření.
V sobotu 8. 3. 2014 se v Teplicích konal DEN ŽEN. Jednalo se o oslavu
mezinárodního dne žen vietnamskou komunitou. Oslava se konala v krásně
vyzdobených, reprezentativních prostorách za doprovodu profesionálních či
amatérských divadelních, hudebních a kulturních souborů. Akce se účastnilo cca 200
lidí a 2 pracovníci Centra cizinců.
Ve čtvrtek 13. 3. 2014 se uskutečnila další VÝTVARNÁ DÍLNA ve Vietnamském
centru Chomutov. Dvě pracovnice a 4 děti vyráběly Veselou abecedu. Když jsme měly
vybarvená všechna písmenka a k nim příslušná slova, vyzdobily jsme touto abecedou
učebnu Centra.
V pátek 14. 3. 2014 se konala v poradně pro integraci EXKURZE STUDENTŮ FSE
UJEP. Celkem 30 studentů se dozvědělo informace o činnosti Poradny pro integraci a
projektu Centra na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji. Na závěr exkurze si
mohli vyzkoušet multikulturní kvíz. Akci vždy zajišťovala 1 pracovnice Centra cizinců.
V sobotu 15. 4. 2013 v Ústí nad Labem proběhl již třetí ročník akce CLEAN UP THE
WORLD III., který se tak stal součástí stejnojmenné mezinárodní kampaně. Smyslem
akce, s heslem „MÍSTO JE TU PRO VŠECHNY, JENOM PRO ODPADKY NE!“, je
chránit životní prostředí a udržovat přírodu v udržitelném stavu. Tato činnost je sice
v první řadě ekologicky zaměřená, ale také poukazuje na to, že i cizinci mohou být pro
společnost prospěšní a chtějí pomoci s úklidem této přírodní lokality. Úklidová akce,
které se zúčastnilo přes dvacet cizinců, proběhla v ulici Na Schodech u Centra Cizinců,
v Důlcích a dále cestou k Mariánské skále a na ni. Celkem se v tento den nasbíralo přes
40 pytlů s odpadky.
V sobotu 29. 3. 2014 se 2 pracovnice Centra cizinců vydaly se skupinou 28 klientů a 3
Čechů z Teplic a Ústí nad Labem na exkurzi do MOSTU. Nejprve všichni navštívili
planetárium, kde se zúčastnili programu s výkladem o hvězdách, souhvězdích a shlédli
k tomu pohádky pro nejmenší. Poté se všichni vydali ještě na hrad Hněvín. Zde jsme si
prošli hrad, vylezli na vyhlídkovou věž a popovídali si o historii města a jeho
dominanty.
V Centru cizinců v Ústí nad Labem proběhne v dubnu MĚSÍC CIZOKRAJNÉ
KUCHYNĚ a v květnu MĚSÍC AFRIKY. Jedná se o cyklus workshopů, v rámci
kterých si představíme např. korejskou či vietnamskou kuchyni, africký tanec nebo
bubnování. Pro bližší informace o jednotlivých workshopech sledujte internetové
stránky www.centrumcizincu.cz.

