PRŮBĚH KVĚTNOVÝCH AKCÍ
V prostoru Informačního centra je pro klienty umístěna informativní nástěnka „Poradníček
poskytne informace“. V KVĚTU se tematicky zaměřila na ODPADY A RECYKLACI.
Ve čtvrtek 2. 5. se v Poradně pro integraci uskutečnila EXKURZE STUDENTŮ VOŠ, OA, SPgŠ a
SZŠ Most. Akce se zúčastnilo celkem 46 studentů, kteří se mohli dozvědět informace o
činnosti Poradny pro integraci a projektu Centra na podporu integrace cizinců v Ústeckém
kraji. Dále si mohli prohlédnout prostory, ve kterých organizace působí a na závěr vyzkoušet
multikulturní kvíz. Akci zajišťoval 1 pracovník Centra.
V sobotu 4. 5. se setkala VIETNAMSKÁ KOMUNITA V TEPLICÍCH. Setkání doprovázelo
bohaté občerstvení a setkávání mezi svazy. Centrum technicky zabezpečilo akci a zajistil ji 1
pracovník. Akce se zúčastnilo na 300 členů vietnamské komunity.
V sobotu 4. 5. proběhl v Teplicích DÁMSKÝ KLUB. Jeho náplní byly orientální tance. Klientky
z Teplic i Ústí nad Labem se tu sešly, aby si vyslechly něco o tancích a naučily se základní
taneční variace. Celkem jich bylo 10. U připraveného pohoštění jsme si pak popovídaly o
tanečních vystoupeních, lekcích tance i kostýmech orientálních tanečnic. Na závěr jsme
společně shlédly vystoupení. Akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra.
V sobotu 8. 5. proběhl v Teplicích k příležitosti Dne vítězství DÁMSKÝ KLUB. Součástí
programu bylo pěvecké i klavírní vystoupení, koncert, kouzelnické číslo i kvíz o Rusku. Akce
se zúčastnilo 28 žen žijících v Teplicích. Centrum cizinců na akci prezentovala 1 pracovnice
Centra.
V sobotu 11. 5. proběhla exkurze v ZUBRNICÍCH. Akce se zúčastnili klienti z Teplic, Ústí nad
Labem a Úštěka. Kromě klientů jeli na akci také Češi. V Zubrnicích jsme si všichni prohlédli
skanzen lidové architektury a připravené stánky. Zároveň jsme měly možnost vidět různá
představení. Akce se zúčastnilo celkem 32 klientů, 8 Čechů, 1 dobrovolnice a 2 pracovnice
Centra.
Ve středu 15. 5. proběhl FILMOVÝ KLUB. Tentokrát se klienti dívali na film Saturnin. Lekce
češtiny byla zaměřena na přísloví a jejich význam. Akce se zúčastnilo 8 klientek a zajišťovala ji
1 pracovnice Centra.
Ve čtvrtek 16. 5. 2013 se v poradně pro integraci uskutečnil WORKSHOP AFRICKÉHO
BUBNOVÁNÍ vedený známým bubeníkem Papisem Nyassem. Papis pochází z Gambie a
působil mimo jiné s Pavlem Fajtem, Lenkou Dusilovou, kapelami Hypnotix, Tam Tam
Orchestra nebo Gaia Messiah. Pro účastníky, kteří si nepřinesly vlastní buben, byly
připravené bubny jak z Poradny pro integraci, tak i ty, které přivezl lektor. Účastníci měly
možnost vyzkoušet si různé druhy afrických rytmů, dozvědět se něco o typech bubnů,
stylech bubnování i o filosofii, která k tomu náleží. Akce se zúčastnilo celkem 5 lidí, 3
pracovníci centra a 1 dobrovolnice.

PRŮBĚH KVĚTNOVÝCH AKCÍ
Ve středu 22. 5. 2013 se v Centru cizinců uskutečnila KORÁLKOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
MALÉ I VELKÉ. Účastníci dílny se naučili jak utvořit jednoduchou kuličku z dvanácti korálků
navlékaných na vlasec. Z kuliček vytvářeli na čtvrtku formátu A5 různé obrazce. Fantazii se
však meze nekladli a tak mohli klienti dotvořit obrázky i jinými technikami. Díla jsme v Centru
vystavili. Akce se celkem zúčastnilo 10 klientů (z toho jeden s českým občanstvím), 2
pracovníci Centra a jedna dobrovolnice.
V úterý 28. 5. proběhla v Chomutově PŘEDNÁŠKA na téma ZMĚNY V ZÁKONĚ O STÁTNÍM
OBČANSTVÍ PLATNÉ OD 1. 1. 2014. Přednášky se zúčastnilo 12 osob z vietnamské komunity,
2 pracovnice centra a 3 interkulturní asistenti Centra. Ti pomáhali především s tlumočením
přednášky. Zúčastnění obdrželi také písemné materiály.
Mezi hlavní změny, které se probíraly, patřily:
podmínky nabývaní českého občanství a možnost o prominutí těchto podmínek
povinnost vykonat zkoušku z českého jazyka a reálií České republiky
povinnost prokázat výši a zdroje příjmů
kdy bude nutné prokázat otcovství genetickými testy
možnost dvojího státního občanství
změny v nabývání státního občanství prohlášením
co se stane s žádostmi o udělení státního občanství podanými podle staré právní
úpravy, které nebudou do účinnosti nové právní úpravy vyřízeny
správní poplatky za udělení státního občanství nebo prohlášení o nabytí státního
občanství
možnost snížení správních poplatků
správní řízení
kde se žádost bude podávat
kdo o žádosti bude rozhodovat
jak dlouho bude rozhodování o žádosti trvat
Ve středu 29. 5. se na FILMOVÉM KLUBU S ČEŠTINOU promítal film KYTICE. Film,
zpracovaný na základě básní K. J Erbena, někoho zaujal, někoho nezaujal vůbec. Díky tomu
se po filmu rozpoutala diskuze o filmovém zpracování literárních děl. Lekce češtiny byla
věnována zvláštním pojmům a obratům, které byly ve filmu používány. Akce se účastnilo
celkem 8 klientek a zajišťovaly ji 2 pracovnice Centra.
V květnu i nadále probíhají KURZY VIETNAMSKÉHO JAZYKA pro děti. Kurzy jsou zaměřeny
na děti vietnamské komunity, které nechtějí ztratit znalosti o vietnamštině. V sobotu a
v neděli proto probíhají kurzy pro celkem 3 skupiny dětí. Děti jsou rozděleny podle věku a
znalosti jazyka. Jsou dvě skupiny začátečníků, první z nich pro děti 4-7 tř. ZŠ. A druhá pro děti
1-3 tř. ZŠ. Třetí skupina je pokročilá, pro starší děti ve věku od 13 do 16 let. Kurzy budou
ukončeny počátkem července.

