ZPRÁVA Z PRŮBĚHU ZÁŘÍJOVÝCH AKCÍ
V pondělí 2. 9. 2013 se v Centru cizinců uskutečnila další VÝTVARNÁ
DÍLNA, na které jsme tentokrát vyráběli vázičky ze sádrového obvazu a
papírové kytičky na kolíčky. Každé z dětí si vyrobilo 2 vázičky, které si
po zaschnutí sádrového obvazu děti vymalovaly různými motivy. Sešlo
se celkem 8 klientů, 2 Češi a akci zajišťovaly 2 pracovnice Centra.
V sobotu 7. 9. 2013 proběhl v Ústí nad Labem festival Barevná planeta.
Více informací k jeho průběhu naleznete na www.barevnaplaneta.cz.
V sobotu 14. 9. 2013 proběhl v Teplicích VIETNAMSKÝ DEN DĚTÍ.
Akce se účastnilo na 300 lidí a 1 pracovník Centra cizinců. Návštěvníci
zhlédli nespočetné množství hudebních, tanečních i recitačních
vystoupení.
V neděli 15. 9. 2013 pořádala PPI exkurzi do HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY. S klienty jsme zamířili do centra Prahy, kde jsme je seznámili
s historií a památkami města. Navštívili jsme např. Václavské náměstí,
Staroměstské náměstí, Kampu a Karlův most. Po putování Prahou měli
také možnost si i samostatně projít místa, která je nejvíce zaujala. S dětmi
bez doprovodu jsme zamířili do Františkánské zahrady, kde jsme našli
klidný kout v centru města s dětským hřištěm, které si děti užívaly. Akce
se zúčastnilo 26 klientů z Ústí nad Labem. Akci zajišťovaly 2 pracovnice
Centra cizinců.
Ve středu 18. 9. 2013 se uskutečnil FILMOVÝ KLUB S ČEŠTINOU.
Tentokrát jsme promítali veselou romantickou komedii z roku 1976 „Léto
s kovbojem“. Blok českého jazyka byl tentokrát zaměřen na roční doby,
mláďata zvířat a názvy rostlin. Akci zajišťovaly 1 pracovnice Centra.
Ve čtvrtek 26. 9. 2013 se uskutečnil PROJEKTOVÝ DEN na ZŠ
Koperníkova 2592, Teplice, pořádaný každoročně ke DNI JAZYKŮ. PD
byl rozdělen do 4 bloků (Kulturní šok, Migrace v EU, Jazyk a integrace,
Vietnamci v ČR) a zúčastnilo se ho celkem 124 žáků ze šestých až
devátých ročníků. Akci zajišťovalo 7 pracovníků Centra cizinců.
V pátek 27. 9. 2013 proběhl v PPI DÁMSKÝ KLUB. Ženy se společně
s pracovnicemi zúčastnily přednášky organizace In Iustitia na téma
„Násilí z nenávisti“. Přednáška účastnice zaujala a často kladly dotazy
k tématu. Akce se zúčastnilo 7 klientek.

