ZPRÁVA Z PRŮBĚHU ČERVNOVÝCH AKCÍ
Centrum bylo osloveno organizací Slovo 21 ke spolupráci při realizaci Uvítacích kurzů pro
nově příchozí cizince v Ústeckém kraji v roce 2014. Dne 14. 6. 2014 se konal UVÍTACÍ
KURZ PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ CIZINCE v Dubí u Teplic. Kurz byl pořádán pro
vietnamskou komunitu. Kurzu o 8h časové dotaci, který vedli 2 lektorky a 1 tlumočník
vietnamského jazyka, se účastnilo 8 Vietnamců. Všichni účastníci splnili podmínku nově
příchozích cizinců v ČR, jelikož max. délka jejich pobytu byla 6 měsíců. Průběh a obsah
kurzu byly velmi kladně hodnoceny cizinci i lektory. Nejvíce byly oceňovány informace
vázané na účel pobytu sloučení rodiny, který měla většina účastníků kurzu.
25. 6. 2014 proběhlo SETKÁNÍ S PRACOVNÍKY SE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝM
CENTREM v Ústí nad Labem. 4 pracovníci SPC byli seznámeni s činností Centra cizinců a
kulturními specifiky vybraných skupin cizinců s přihlédnutím na otázku vzdělávaní v zemi
původu a jazykové odlišnosti. Začínají se totiž častěji diagnostikovat vzdělávací obtíže
spojené například s logopedickou nápravou. Speciálně pedagogická centra se tak nově učí
pracovat s těmito klienty a s jejich rodinami. Akci zajistily 2 pracovnice Centra cizinců.
V tomto měsíci proběhla dvě ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY. První termín byl stanoven na
2. 6. 2014 v Teplicích na ZŠ Metelkovo náměstí. Zde bylo proškoleno 19 pedagogů. Druhý
termín byl 4. 6. 2014 v Ústí nad Labem, kde bylo proškoleno 18 pedagogů z 11 škol.
Pedagogové byli vyškoleni v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka a v metodách výuky
cizince v běžné třídě a jeho dalšího začleňování.
V pátek 6. 6. 2014 proběhla pro děti VÝTVARNÁ DÍLNA. Celkem 8 účastníků vyráběly
obrázky z kuliček krepového papíru. Nejvíce se dětem líbili motýlci. Potom, co byl obrázek
z kuliček papíru hotový, podlepil se kartonem a vybarvilo se vodovými barvami pozadí. Takto
připravený obrázek posloužil jako výzdoba Centra cizinců. Akce se účastnily 2 pracovnice.
V sobotu 7. 6. 2014 se uskutečnil v prostorách Centra cizinců DÁMSKÝ KLUB na téma
„výroba šperků z korálků“. Z nakoupeného materiálu jsme s klientkami vyráběly originální
náušnice dle vlastních návrhů. U připraveného pohoštění jsme si pak povídaly o špercích a
porovnávaly si, jak se nám naše výrobky povedly. Akce se celkem zúčastnilo 5 klientek a
zajišťovaly ji 2 pracovnice Centra cizinců.

ZPRÁVA Z PRŮBĚHU ČERVNOVÝCH AKCÍ
V pondělí 30. 6. 2014 navštívily 2 pracovnice Centra cizinců společně se 16 dětmi cizinců a 2
Čechy ústeckou ZOO. Akce se konala na zahájení prázdnin.
Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji (Poradna pro integraci) se společně
s dalšími ústeckými nevládními organizacemi představili na již druhém FAMILY FESTU
v Ústí nad Labem. Akce se konala 27. 6. 2014 a zajišťovali ji 2 pracovníci. Na akci měly děti
možnost hrát různé hry, shlédnout koncert, vyzkoušet si rukodělné práce nebo se zúčastnit
workshopu bubnování (zajistilo Centrum cizinců).
Ve čtvrtek 19. 6. 2014 proběhl v Chomutově druhý WORKSHOP VIETNAMSKÉ
KUCHYNĚ. Workshop proběhl v prostorách Vietnamského centra. Na začátku workshopu
návštěvníci shlédli krátký film o Vietnamu a měli možnost se na cokoliv zeptat. V průběhu
večera hrála také tradiční vietnamská hudba. Podávalo se opět celkem 7 tradičních pokrmů.
Dva z nich návštěvníci připravili sami. Naučili se, jak se rolují jarní masové závitky „Nem
rán“ a jak se tvarují sladké kuličky „Banh troi“. Ostatní jídla (krevetové lupínky, polévka,
fazolový nápoj, rýžový koláč, zálivka) již byla hotová a návštěvníci je měli možnost ochutnat.
Nabízel se také vietnamský zelený čaj. Workshopu se účastnilo 8 lidí z veřejnosti a
zajišťovaly ho 2 pracovnice Centra cizinců.
24. 6. 2014 proběhla v Centru cizinců EXKURZE ÚŘEDNÍKŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
MĚLNÍK. 12 pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu z Mělníka
se přijelo (dne 24. 6. 2014) seznámit se službami Centra cizinců a se sociální pracovnicí
konzultovali odborné poznatky. Akci zajistily 2 pracovnice Centra cizinců.
Na základě problémů poskytovatelů sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením v Ústí nad Labem s pracovníky Úřadu práce, oddělením nepojistných sociálních
dávek, Ústí nad Labem, bylo dohodnuto pravidelné SETKÁVÁNÍ zástupců obou stran. Dne
26. 6. 2014 v Centru cizinců proběhlo toto první pracovní setkání. Pracovník Centra zastupuje
cílovou skupinu cizinci ze třetích zemí, která spadá do dané skupiny. Přítomní zástupci NNO
jednali s vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek ÚP a vedoucí oddělení dávek
pomoci v hmotné nouzi ÚP o nastavení možné spolupráce, pravidlech příjmu žádostí o dávky,
i jejich samotné výplatě. Přestože jednání bylo velmi emotivní, všichni jeho účastníci došli
k závěru, že bude vhodné tuto aktivitu pravidelně opakovat alespoň jednou za čtvrtletí.

