ZPRÁVA Z PRŮBĚHU LISTOPADOVÝCH AKCÍ
V sobotu 2. 11. 2013 proběhl DÁMSKÝ KLUB na téma Výroba papírových květů. Akce se zúčastnily 4
klientky, 2 Češky a 2 pracovnice centra. U připraveného pohoštění si ženy povídaly, vyráběly závěsné
ozdoby z papíru (květy, spirálky apod.), kterými bude následně vyzdobeno Centrum.
Ve čtvrtek 7. 11. 2013 se ve Vietnamském centru Chomutov cizinců uskutečnila první VÝTVARNÁ
DÍLNA, na které jsme s dětmi vyráběli papírové ozdoby na kolíčky. Akce se zúčastnilo 6 dětí klientů, akci
zajišťovaly 2 pracovnice Centra UL a 1 pracovník Centra Chomutov.
V pátek 8. 11. 2013 se v Centru cizinců uskutečnila další VÝTVARNÁ DÍLNA, na které jsme s dětmi
pomocí barevných kamínků lepidla a šablon dělali obrázky na čtvrtky, kterými jsme pak vyzdobili Centrum.
Akce se zúčastnilo 8 klientů a 2 Češi, akci zajišťovali 2 pracovníci Centra.
V neděli 17. 11. 2013 proběhlo v pronajatých prostorech Domu dětí a mládeže DĚTSKÉ ODPOLEDNE,
plné her, soutěží a malování. Pro děti bylo také připravené občerstvení v podobě „čipsového salátu“, dortů a
ovoce. Akce se zúčastnilo 36 dětí – z toho započítáváme pouze 9 dětí klientů + 4 Češi. Akci zajišťovali 2
pracovníci Centra.
V neděli 17. 11. 2013 proběhl DÁMSKÝ KLUB na téma Vaření. V pronajaté kuchyni Domu dětí a mládeže
UL jsme s klientkami vařili tradiční česká a kazašská jídla. Z českých jídel jsme připravili např.
„bramboračku“ a „houbového kubu“ a z kazašských jídel „sledě pod kožešinou“ a „manty“. Akce se
zúčastnilo celkem 24 klientek, akci zajišťovali 3 pracovníci Centra.
Ve čtvrtek 21. 11. 2013 se konala v poradně pro integraci EXKURZE STUDENTŮ PF UJEP. 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 vždy zajišťovala 1
pracovnice Centra cizinců.
OTEVŘENÍ VIETNAMSKÉHO CENTRA V CHOMUTOVĚ proběhlo 21. 11. 2013. Toto centrum
začalo fungovat již na jaře, ale až v současné době může nabídnout větší spektrum služeb. Hlavní důraz je
kladen na poradenství v pobytových otázkách, asistence a tlumočení na úřadech, včetně Odboru azylové a
migrační politiky MV ČR. Další důležitou aktivitou je informování klientů o změnách zákonů formou
přednášek, letáků či pořádání kurzů českého jazyka. Kromě služeb pro vietnamskou klientelu bude centrum
pořádat také multikulturní přednášky pro žáky základních a středních škol a rovněž i mnoho kulturních akcí
pro českou veřejnost týkajících se Vietnamu.
Vietnamské centrum v Chomutově sídlí v Mánesově ulici a je otevřeno vždy v pondělí a v úterý od
10:00 do 16:00. V úterý zde mezi 8:30 a 13:30 probíhá bezplatné právní poradenství. Další dny pomáhají
interkulturní asistenti klientům v terénu.
V pátek 22. 11. 2013 proběhla v Centru cizinců další VÝTVARNÁ DÍLNA. Tentokrát jsme s dětmi
batikovaly trička, která děti nejprve omotávaly provázky a po té dávaly do červené či modré barvy. Po
vyndání z barevné lázně jsme provázky rozmotávaly a s napjetím čekaly, jak se trička povedla a jaké
obrazce provázky vytvořily. Akce se zúčastnilo 9 dětí klientů a 4 Češi, akci zajišťovaly 2 pracovnice
Centra.
Ve středu 27. 11. 2013 proběhl v klubu Doma AFROVEČER. Na programu byla řada hudebních
vystoupení, např. U-CEE & DAMALISTIC, SISTA CARMEN, NGOMA Y´ AFRIKA, URAGGAN
ANDREW AND REGGAE ORTHODOX, Dj´s F&M Sound Systém feat. live sax and percussion, taneční
vystoupení a workshop kubánské salsy. Na večeru bylo možné také ochutnat mnoho pochutin, např. Suya,
Nyama Ya Limao, Aloko, Tajin, Falafel a mnoho dalších. Akce se účastnilo na 150 lidí.

