ZPRÁVA Z PRŮBĚHU ČERVNOVÝCH AKCÍ
V úterý 1. 7. 2014 byla pro děti přichystána návštěva ZOOPARKU V CHOMUTOVĚ. Děti
se společně pracovníky prošli po parku a shlédly více než 100 druhů zvířat, zabavily se
v herních koutcích, lezeckém centru a u naučných herních atrakcí. Akci navštívilo celkem 21
klientů a zajistili ji 3 pracovníci Centra cizinců.
Ve středu 2. 7. 2014 se vydalo celkem 34 (a 1 Čech) klientů z Teplic a Ústí nad Labem na
exkurzi do ŽATCE. Klienti navštívili centrum města, prohlédli si Chrám chmele a piva a
vydali se také na nedaleký Nový hrad Jimlín. Dozvěděli se zajímavé informace o historii
města, blízkých památkách. Akci zajistily 2 pracovnice Centra cizinců.
V sobotu 5. 7. 2014 proběhla v Úštěku tradiční oslava mongolského národního svátku
NADAAM. Součástí akce nebyly jen ukázky tradičních mongolských zápasů, ale také turnaj
v kostkách a lukostřelbě. Byla připravena pěvecká soutěž a kvíz o znalostech Mongolska.
Centrum cizinců zde mělo svůj informační stánek, kde byly pro návštěvníky k dispozici
informační materiály pro cizince. Kromě nabízených materiálů mohli návštěvníci využít také
základní poradenství pracovníka, který Centrum cizinců prezentoval. Oslav se zúčastnilo
během dne až 130 lidí.
Na čtvrtek 10. 7. 2014 byla plánovaná exkurze na Pravčickou bránu. Přesto, že celý den
pršelo, sešlo se 14 klientů z Teplic a Ústí nad Labem. Po dohodě s klienty byl zvolen
náhradní program, a to exkurze na ZÁMEK V DĚČÍNĚ. Všichni klienti, dospělí i děti, se
dozvěděli zajímavé informace o vzniku zámku a také něco z historie města. Exkurze na
Pravčickou bránu byla (se zájmem klientů) přeložena na termín s hezčím počasím. Akci
zajistila 1 pracovnice Centra cizinců.
Centrum cizinců první rok pro děti cizinců uspořádalo PŘÍMĚSTSKÝ JAZYKOVÝ
TÁBOR. Tábor byl zahájen v pondělí 28. 7. 2014 a ukončen v pátek 8. 8. 2014. Každý den
tábora se celkem 19 zúčastněných dětí zdokonalovalo v českém jazyce a v odpoledních
hodinách absolvovali nějakou z připravených integračních aktivit. Mezi tyto aktivity patřila
návštěva Větruše (28. 7.), zámku Velké Březno (29. 7.), lezecké stěny (30. 7.), štoly Starý
Martin v Krupce (31. 7.), realizace výtvarných dílen (1. 8. a 4. 8.), kuchařské odpoledne (5.
8.), Amazing Race (6. 8.), návštěva Litoměřic. Ukončení tábora nastalo v pátek 8. 8. při
bowlingu. Děti byly za některé aktivity odměňovány cenami a za některé soutěžními body,
které se sčítaly po celou dobu konání tábora. Ná závěr proběhlo vyhodnocení této táborové
hry. V průběhu realizace tábora se na realizaci aktivit podíleli celkem 3 pracovnice Centra
cizinců. Některých uvedených aktivit se rovněž zúčastňovali také dobrovolnice.
Ve čtvrtek 31. 7. 2014 uspořádalo Centrum cizinců pro své klienty z Chomutova poznávací
exkurzi na zámek KRÁSNÝ DVŮR. Klienti si vychutnali prohlídku zámku, zámeckého
parku a navštívili šermířský turnaj. Akce se zúčastnilo celkem 36 klientů a 13 Čechů a
zajistili ji 3 pracovníci Centra cizinců.

