PRŮBĚH ČERVNOVÝCH AKCÍ
V sobotu 2. 6. 2012 se klienti z Teplic zúčastnili soutěže „Znáte dobře město Teplice?“. Každý klient na
místě setkání obdržel soutěžní otázky a úkoly a mapu Teplic. Otázky byly sestaveny tak, aby si každý z nich
prošel centrum Teplic a zaměřil se nejen na historické budovy, ale i detaily města jako např. fontány, počty
schodů, nápisů a dalších prvků. Po vypršení časového limitu jsme se všichni setkali v kavárně, kde byla
soutěž vyhodnocena a výherci oceněni předměty s motivy Teplic. Pohovořili jsme si o obtížnosti češtiny a
porozumění otázkám.
V úterý 5. 6. 2012 proběhl na základní škole Anežky České v Ústí nad Labem PROJEKTOVÝ DEN. Projektový
den „Kulichy pro Afriku“ byl charitativním programem zaměřený na pomoc nigerijským dětem žijících
v České republice. Na programu bylo taneční vystoupení mladších i starších žáků, hudební vystoupení
školního sboru, módní přehlídka a také workshop afrického bubnování a tance. Vrcholem programu byl
prodej výrobků vyrobených dětmi a jejich rodiči či prarodiči. Programu se zúčastnilo cca. 100 dětí a jejich
učitelé. Poradna pro integraci zde poskytla technické zabezpečení a zajistila workshop vedený hudební
skupinou Les Grand Tam-tam d'Afrique.
V neděli 10. 6. 2012 se klienti Poradny pro integraci společně vydali na DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK. Cestou na
místo si klienti poslechli něco o zdejší oblasti a historii rozhledny. Pěší trasa nebyla příliš dlouhá, ale přesto
stačila pro vychutnání si požitku pohledu z možných vyhlídek. Na konci cesty nás čekala rozhledna, na
kterou jsme vyšli. Ještě před odchodem z místa si všichni mohli ověřit své získané vědomosti v připraveném
kvízu. Na zpáteční cestu jsme se vydali lesem a klienti si tak mohli vychutnat pohled i z jiných vyhlídek, než
z těch, které jsme navštívili, do této chvíle. Na zpáteční cestě autobusem všichni obdrželi připravený text o
Děčínském Sněžníku. Ačkoliv nám počasí příliš nepřálo, zúčastnilo se exkurze celkem 41 klientů (30
dospělých a 11 dětí) z Teplic a Ústí nad Labem.
V pondělí 18. 6. se v poradně pro integraci uskutečnil WORKSHOP VÝROBY MASEK. Všichni si mohli
vyzkoušet vytvořit originální mongolskou masku ze sádrového obvazu a pomalovat ji vlastními motivy. Akce
se zúčastnilo 9 lidí.
V pátek 22. 6. se sešly děti v poradně pro integraci, aby se dozvěděli něco o muslimském svátku –
Ramadánu. Právě k tomuto svátku se vázal WORKSHOP VÝROBY MUSLIMSKÉHO KALENDÁŘE. Děti
vyráběly krabičky s čísly, do nichž se schovávají dárky a také malovaly motivy mešit na čtvrtku, z nichž se
poté polepila krabice. Na krabici se potom přilepily vyrobené krabičky.
V sobotu 23. 6. se ženy cizinky sešly v Teplicích na tradičním setkání - DÁMSKÝ KLUB. Dámský klub se nesl
v duchu zdravé výživy, kosmetických typů péče o pleť a také typů na cvičební cviky. Program byl zpestřený
nejen povídáním a cvičením, ale také zpěvem a básněmi. Nechybělo ani bohaté občerstvení, které
připravovali i sami klientky. Setkání se účastnilo kolem 30 žen.
Na závěr školního roku se děti a jejich rodiče vydali společně s pracovníky Poradny pro integraci do ZOO
v Ústí nad Labem. V pátek 29. 6. tak všichni měli možnost projet se vláčkem po ZOO, nakrmit kozy i
shlédnout cvičení lachtanů. Oblíbenou zastávkou se pro děti stal dětský koutek se skluzavkami.

