ZPRÁVA Z PRŮBĚHU ÚNOROVÝCH AKCÍ
První únorovou sobotu 7.2.2015 se uskutečnilo tradiční setkání žen, DÁMSKÝ KLUB.
Tématem setkání byly fotografie. Nejprve jsme si promítaly fotografie z uskutečněných akcí
v roce 2014. Poté jsme si prohlížely fotografie, které donesly klientky i pracovnice. Fotografie
z akcí jsme také na přání klientek překopírovaly na jejich „flešky“. Některé fotografie od
klientek byly také v elektronické podobě, ale některé byly papírové a černobílé ☺. U všech
fotek jsme si vyprávěly a povídaly nejen o rodině, ale také o zemi původu klientek a jejich
zážitcích z míst, které navštívily. Akci zajistily 2 pracovnice Centra cizinců.
V týdnu od 9.2. do 13.2. měly děti v Ústí nad Labem a Chomutově jarní prázdniny. Pracovnice
Centra cizinců proto pro ně uspořádaly hned několik aktivit:
V pondělí 9.2.2015 proběhl v Ústí nad Labem SPORTOVNÍ DEN. Pro děti, rozdělené do 3
skupin, byly v tělocvičně připraveny netradiční soutěže a herní aktivity. Již tradičně si na závěr
sportovního dne děti zahrály jejich oblíbenou vybíjenou. Sportovního dne se zúčastnilo 11 dětí
(započítáváme jen 9, 2 Češi + azylanti) a zajistilo ho 2 pracovnice. Za jejich podané výkony
byly odměněny sladkými odměnami, medailemi a diplomy.
Ve čtvrtek 12.2.2015 byla pro děti připravena VÝTVARNÁ DÍLNA v Chomutově a v pátek
13.2. v Ústí nad Labem. Tématem obou výtvarných dílen byla výroba sněhuláků, lišila se pouze
technika a používaný materiál. Zatímco děti v Chomutově vyráběly sněhuláka ze čtvrtek (podle
obkreslených šablon vystříhaly jednotlivé části, které posléze pomalovaly a sestavily
dohromady), děti v Ústí n. L. vyráběly sněhuláky z plat od vajíček. Plata musely děti nejprve
rozstříhat na jednotlivé kalíšky, které posléze poslepovaly a nabarvily. Sněhulákům děti také
vyrobily čepičku z vlny, šálu z kousku látky a ze semišových drátků ruce. Výtvarné dílny
v Chomutově se zúčastnilo 12 dětí a v Ústí nad Labem 8 dětí (započítáváme 6, 2 Češi). Akce
zajistily 2 pracovnice centra cizinců.
21. 2. 2015 proběhla v Ústí nad Labem a v Chomutově OSLAVA NOVÉHO ROKU. Podle
východních kalendářů je rok 2015 rokem dřevěné kozy. Koza je v čínské mytologii symbolem
mateřství, klidu, pokoje a harmonie. Oslavy se nesly v duchu tradic vietnamské kultury. Na
programu bylo opět mnoho kulturních vystoupení, a to jak hudebních, tanečních tak i recitačních.
Nechyběl ani bohatý raut. Akci zajistil v každém městě 1pracovník Centra cizinců. Oslav se
účastnilo cca. 500 osob.

