ZPRÁVA Z PRŮBĚHU PROSINCOVÝCH AKCÍ
V sobotu 2. 11. 2013 byl zahájen KURZY VIETNAMSKÉHO JAZYKA pro děti. Kurz byl zaměřen na
děti vietnamské komunity, které nechtějí ztratit znalosti o vietnamštině. V sobotu a v neděli proto probíhal
pro ně kurz. Kurz navštěvovalo 12 dětí. V prosinci byly ukončeny kurzy. V tomto měsíci byly kurzy
ukončeny.
V úterý 3. 12. 2013 se ve Vietnamském centru Chomutov cizinců uskutečnila výtvarná dílna spojená
s diskusí na téma „zdravý životní styl aneb drogy nejsou budoucnost“. Na toto téma jsme s dětmi
diskutovaly při vytváření obrázků pomocí barevných kamínků lepidla a šablon z papíru. Některé obrázky
byly zaměřeny tematicky, jiné byly typicky dětské. Ačkoliv se tohoto setkání zúčastnily děti nižší věkové
kategorie, bylo znát, že toto téma jim není úplně cizí a rády nás poučily co všechno je špatné a co někteří
dospělí bohužel dělají. Akce se zúčastnily 4 děti + 1 maminka a zajišťovali 2 pracovníci Centra UL.
7. 12. 2013 proběhla v Dubí přednáška na téma Fungování zdravotní péče v ČR. V rámci přednášky byl
přednášen také vliv drog na zdravotní stav jedince.
Projektový den na ZŠ Postoloprty se konal 9. 12. 2013. Celkem 40 žáků si vyslechlo program na téma
Kulturní šok a světová migrace. Součástí programu byl také osobní příběh cizince, který byl přítomen, a žáci
měli možnost se ho na cokoliv zeptat. Akci zajišťovali 2 pracovnice Centra cizinců.
V prosinci se uskutečnil cyklus přednášek na téma drogové problematiky a prevence. Přednášky byly
určené vietnamské komunitě. Akce zajišťoval jeden pracovník Centra cizinců. Přednášky ve Varnsdorfu
11. 12. se zúčastnilo 7 lidí. Přednášky v Lounech 12. 12. se zúčastnilo 14 lidí. Přednášky v Chomutově 17.
12. se zúčastnilo 10 lidí.
V pátek 13. 12. 2013 se v Centru cizinců uskutečnilo Herní odpoledne spojené s výtvarnou dílnou. S dětmi
jsme skládaly hlavolamy, vyráběly vánoční hvězdy a vločky, kterými jsme na závěr vyzdobily Centrum.
Vánoční atmosféra na nás dýchla i ze zasněžených oken, která vyzdobily děti za pomoci umělého sněhu a
šablonek z papíru. Akce se zúčastnily 4 děti klientů a 2 Češi, akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra.
V sobotu 14. 12. 2013 proběhl DÁMSKÝ KLUB na téma Výroba papírových svícnů. Akce se zúčastnilo 7
klientek (z toho započítáváme pouze 6) a 2 pracovnice centra. U připraveného pohoštění si ženy povídaly,
vyráběly originální vánoční svícny z papíru a různých ozdobiček. Akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra.
Ve čtvrtek 19. 12. 2013 se v experimentálním prostoru Mumie v Ústní nad Labem uskutečnilo Etnické
kulturní odpoledne. Toto setkání bylo určeno pro komunity cizinců žijících v Ústeckém kraji a průběžně se
ho zúčastnilo cca 60 cizinců z řad klientů PPI. Pro příchozí byly připraveny ochutnávky českých jídel,
promítání fotografií z akcí Centra a živá muzika. Tohoto setkání se zúčastnila převážná většina pracovníků
ústeckého týmů PPI, kteří tak měli možnost si s klienty popovídat i v jiném prostředí a na jiná témata než jen
pracovní, a měli tak možnost se navzájem lépe poznat.
Dne 19. 12. 2013 proběhla v klubu Mumie BESÍDKA PRO DĚTI CIZINCŮ. Bohatý program tvořilo
promítání filmu Jak vycvičit draka, divadelní představení divadla Krabice Teplice spojené se sérií her a
soutěží, ve kterých děti měli šanci vyhrát sladkou odměnu. O přestávce bylo pro děti připraveno malé
pohoštění. Na závěr se děti seřadily podle věku a od těch nejmladších si šly vybrat dárek. Akce se celkem
zúčastnilo 53 dětí, z toho započítáváme 30 dětí cizinců z třetích zemí, akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra.
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21. 12. 2013 v Teplicích proběhl VÁNOČNÍ DÁMSKÝ KLUB. Na akci byl připraven bohatý program
v podobě pěveckých vystoupení, básní, kvízu o Vánocích a povídání o historii českých Vánoc. Klientky se
také zazpívaly české koledy a zatancovaly. Akce se zúčastnilo 30 klientů a 1 pracovnice centra cizinců.
28. 12. 2013 proběhl fotbalový turnaj PPI CUP v Chomutově. Turnaje se zúčastnilo celkem 9 týmů a každý
tým si zahrál s každým. Vítězný tým obdržel diplom a pohár. Akce se zúčastnilo celkem 89 klientů a 1
pracovník Centra cizinců.
V průběhu tohoto měsíce byly podpořeny akce gymnázia na Severní terase v ústí nad Labem a
skautského oddílu zapůjčením prostor centra cizinců. V pondělí 16. 12. 2013 proběhla besídka skautského
oddílu. Ve dnech 16. 12. 2013 a 17. 12. 2013 proběhl projektový den gymnázia na Severní terase v Ústí nad
Labem, zaměřený na Japonsko. První den proběhlo promítání fotografií, krátkých filmů a povídání o
japonské kultuře. Druhý den žáci vyráběli origami a připravovali suschi.

