ZPRÁVA Z PRŮBĚHU DUBNOVÝCH AKCÍ
„Duben-měsíc cizokrajné kuchyně“, odstartoval v úterý 1. 4. 2014 workshopem s názvem
Barevná vietnamská kuchyně. V prostorách Centra cizinců si účastníci pod vedením
vietnamských „kuchařek“ z řad našich klientů a interkulturních asistentů připravili smažené
závitky, sladké kuličky z rýžového těsta banh troi, ochutnali rybí polévku bun cha ca a nápoj
z fazolí che dau den. Součástí programu byla také výuka stravování hůlkami. Akce se
zúčastnilo celkem 11 lidí z majority, 3 pracovníci Centra cizinců.
Ve čtvrtek 3. 4. 2014 se uskutečnila VÝTVARNÁ DÍLNA ve Vietnamském centru
Chomutov. Tentokrát jsme s dětmi vyráběly větrníky a tulipány z papíru. Akce se zúčastnilo
14 dětí a zajišťovaly ji 2 pracovnice Centra cizinců.
V pátek 4. 4. 2014 se uskutečnila pro děti VÝTVARNÁ DÍLNA. Námětem byla výroba
větrníků a tulipánů z papíru. Akce se zúčastnilo 6 dětí a zajišťovaly ji 2 pracovnice Centra
cizinců.
V sobotu 5. 4. 2014 se uskutečnil v prostorách Centra cizinců DÁMSKÝ KLUB s názvem
„květinový dámský klub“. Pod vedením naší klientky Kateřiny Lučko jsme vyráběly
různobarevné květiny z proužků papíru, které jsme pak použily na výzdobu centra. Akce se
zúčastnily 5 klientek (započítáváme pouze 4) a 2 pracovnice Centra cizinců.
„Duben-měsíc cizokrajné kuchyně“, pokračoval 8. 4. 2014 druhým workshopem s názvem
Podmanivá tunisko-arabská kuchyně. V prostorách Centra cizinců si účastníci vyzkoušeli
přípravu arabského chleba, falafelu a tradiční tuniské jídlo brik. Součástí workshopu byla i
ochutnávka arabské kávy a čaje Zátar. Akce se zúčastnilo celkem 14 lidí z majority a 4
pracovníci Centra cizinců.
V pátek 11. 4. 2014 se konala v poradně pro integraci EXKURZE STUDENTŮ VOŠ
ekonomické, sociální a zdravotnické ZD. Fibicha - Most. Celkem 12 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 zajišťovaly 2
pracovnice Centra cizinců.
„Duben-měsíc cizokrajné kuchyně“, pokračoval 15. 4. 2014 třetím workshopem s názvem
Exotická kubánská kuchyně. V prostorách Centra cizinců si účastníci vyzkoušeli přípravu
pokrmů z platanos (zelené banány), společně jsme si připravili frituras (kukuřičné placičky) a
picadilio (směs z vepřového masa a rozinek). Také jsme ochutnali tradiční kubánský pokrm
arroz congris a nealkoholickou podobu nápoje Cuba libre. Nechyběla ani ukázka a malá lekce
oblíbené salsy. Akce se zúčastnilo celkem 14 lidí z majority a 3 pracovníci Centra cizinců.

ZPRÁVA Z PRŮBĚHU DUBNOVÝCH AKCÍ
Ve čtvrtek 17. 4. 2014 měly děti velikonoční prázdniny, a tak jsme pro ně přichystaly, ve
Vietnamském centru Chomutov, tematicky zaměřenou VÝTVARNOU DÍLNU. Děti barvily
vajíčka a vyráběly za pomoci vaty, papíru a skořápek kuřátka, která pak dávaly do předem
přichystaných a nabarvených košíčků. Výrobky jsme použily na výzdobu centra a některé si
děti odnesly domů jako velikonoční dekoraci. Akce se zúčastnilo 11 dětí, 3 maminky a
zajišťovaly ji 2 pracovnice Centra cizinců.
V pátek 18. 4. 2014 měly děti velikonoční prázdniny, a tak jsme pro ně přichystali tematicky
zaměřenou VÝTVARNOU DÍLNU. Při realizaci výtvarné dílny jsme se tentokrát spojili se
Skautským oddílem Vlaštovky. Děti barvily vajíčka a vyráběly za pomoci vaty, papíru a
skořápek kuřátka, která pak dávaly do předem přichystaných a nabarvených košíčků. Na
závěr jsme se rozdělili na dvě skupinky a každá společnými silami vyrobila velkého
velikonočního zajíce. Akce se zúčastnilo 10 dětí klientů, 12 Čechů a zajišťovali ji 2
pracovnice Centra cizinců.
„Duben-měsíc cizokrajné kuchyně“, pokračoval 22. 4. 2014 čtvrtým workshopem s názvem
Zdravá korejská kuchyně. V prostorách Centra cizinců si účastníci vyzkoušeli přípravu
korejského závitku kimbap, ochutnali polévku odeng tradiční jídlo tteokbokki. Všichni
účastníci měli také možnost ochutnat korejské překvapení. Akce se zúčastnilo celkem 14 lidí
z majority a 3 pracovníci Centra cizinců.
V úterý 22. 4. 2014 a ve středu 23. 4. 2014 se uskutečnil v prostorech auly budovy Národního
odboje PROJEKTOVÝ DEN. Pro studenty Obchodní akademie UL byl připraven program
s názvem „JE TO NEZVYK“, který se zaměřuje na informace o nejpočetnějších skupinách
cizinců v Ústeckém kraji a jejich kulturu. Součástí PD byl také interkulturní kvíz pracující
s vlastními předsudky a vyprávění cizince vietnamské národnosti. Akce se zúčastnilo 22. 4.
106 studentů a 23. 4. 92 studentů a zajišťovala ji 1 pracovnice Centra cizinců a 1 interkulturní
asistentka.
V pátek 25. 4. 2014 se konala v poradně pro integraci EXKURZE STUDENTŮ střední
školy sociální perpektiva a vyšší odborné školy – Mírová 218/6, Dubí. Celkem 11 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
zajišťovaly 2 pracovnice Centra cizinců.
„Duben-měsíc cizokrajné kuchyně“, byl zakončen 29. 4. 2014 pátým workshopem s názvem
Kuchyně z mongolských stepí. V prostorách Centra cizinců si účastníci vyzkoušeli přípravu
burz a chušur plněný mletým masem, ochutnali dezert boorcog a sušený tvaroh aruul.
Zúčastnění měli také možnost si zahrát mongolskou hru Shagai. Akce se zúčastnilo celkem
12 lidí z majority a 3 pracovníci Centra cizinců.

