ZPRÁVA Z PRŮBĚHU LEDNOVÝCH AKCÍ
2.1. 2015 proběhla v Teplicích 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 1 pracovník Centra cizinců.
V pátek 9. 1. 2015 proběhl na pobočce Člověk v tísni v Předlicích (Ústí nad Labem) v rámci
pravidelných schůzek dámského klubu PROJEKTOVÝ DEN s názvem Migrace a integrace
cizinců. Během 2 hodin byly ženy seznámeny s problematikou migrace a integrace cizinců
v ČR. Velmi aktuálními tématy byly: hrozba terorismu, svátky muslimů, oslavy Vietnamců.
Ženy měly zájem a aktivně si rozšiřovaly své znalosti o cizincích žijících v ČR a zkušenosti
s nimi. Akci zajistila 1 pracovnice Centra cizinců.
V sobotu 10. 1. 2015 proběhl letošní první DÁMSKÝ KLUB. V prosinci jsme se ženami
dohodly, že by se chtěly naučit šít ozdobné kytičky z látky, a proto jsme je vyráběly. Ženy si
pak mohly vyrobenou látkovou květinovou brož připevnit na tašku, čepici, či svetr. Akce se
účastnilo 12 klientek (započítáváme 10) a zajistily ji 2 pracovnice Centra cizinců.
První VÝTVARNÉ DÍLNY, které se v lednu konaly, proběhly na stejné téma. V pátek 16. 1.
2015 proběhla dílna v Ústí nad Labem a ve čtvrtek 22. 1. 2015 v Chomutově. Na obou dílnách
jsme vyráběly ryby z CD. Akce se účastnilo v Chomutově 10 dětí, v Ústí nad Labem 6 dětí
(započítáváme 4) a zajistily je 2 pracovnice Centra cizinců.
Ve dnech 19. 1. a 21. 1. 2015 se uskutečnily PROJEKTOVÉ DNY Migrace a cizinci v ČR
na Obchodní akademii Pařížská (Ústí n/L). Studenti 4. ročníku získali základní informace o
počtu a skupinách cizinců v ČR se specifiky Ústeckého kraje. Zároveň byli seznámeni
s tématem kultura a kulturní šok. Své znalosti o kulturních specifikách jednotlivých cizineckých
skupin si mohli prohloubit na základě interkulturního kvízu. Akci zajistila 1 pracovnice Centra
cizinců.
V pátek 30. 1. 2015 bylo pro děti uspořádáno HERNÍ DOPOLEDNE. Pro děti byly připraveny
na dopoledne hry pamatovací, čichací, ochutnávací i hmatací. Jako první přišla na řadu
„pamatovačka“. Na stole pod ubrusem bylo pro děti připraveno několik předmětů, které si po
odkrytí ubrusu měly zapamatovat (pravítko, bonbón, kniha, vlajka…). Po znovuzakrytí věcí, je
měly napsat na papír. Po této hře, přišla na řadu „čuchačka“. Děti se zavázanýma očima měly
poznat koření nebo různé potraviny (česnek, coca cola, kmín…). Tyto laskominy pak měly
zapsat. Po této soutěži měly děti poznávat po hmatu předměty, které jim byly dány do rukou
(plyšák, dálkový ovladač, chňapka…). Nechybělo ani ochutnávání potravin, které měly poznat.
Připraven jim byl např. citrón, brusinka nebo kyselá okurka. Na závěr dopoledne si děti zahrály
pexeso a Kloboučku hop!. V průběhu dopoledne děti získávaly body, za které pak dostaly
drobné, nejen sladké, odměny. Akci navštívilo 10 dětí (započítáváme 8) a zajistily ji 2
pracovnice Centra cizinců.

