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Cherchez la femme už podruhé
(HRADEC KRÁLOVÉ) Druhý ročník akce „Cherchez la femme“, tentokrát s podtitulem
„Když se načančám“ pořádá v pátek 8. března 2013 od 18 hod. v Malém sále Adalbertina (Třída
ČSA 300) Slovanský klub Integračního centra pro cizince Hradec Králové. V rámci
královéhradeckého roku ženy 2013 tu bude pod dohledem královny Elišky zvolena „Miss princezna
Hradce Králové“. Akce se koná pod záštitou náměstkyně primátora ing. Anny Maclové.
„Přijďte se s námi pobavit a ponořit se do světa království, rytířů, krásných princezen, hudby
a tance. Nejen soutěžící dívky si odnesou domů dárky a ocenění, drobnou pozornost obdrží všechny ženy
v hledišti,“ zve všechny Hradečáky z řad Čechů i cizinců Vlaďka Dobešová z Integračního centra pro
cizince Hradec Králové.
Integrační centrum pro cizince Hradec Králové, které bude v červnu 2013 otevřeno v nových
prostorách objektu YMCA v Šafaříkově ulici, navazuje na dosavadní aktivity Diecézní charity Hradec
Králové v oblasti integrace cizinců a bude je dále rozvíjet a rozšiřovat. Posláním centra je podpora
integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) na území našeho kraje do většinové společnosti.
Mezi jeho hlavní aktivity patří především informační činnost, poradenství, kurzy češtiny, multikulturní
a vzdělávací akce. Služby centra jsou bezplatné. Zvláštní pozornost je věnována znevýhodněným
a zranitelným skupinám cizinců, např. ženám v domácnosti, samoživitelkám, mládeži a rodinám s dětmi,
nemocným, seniorům nebo handicapovaným.
Projekt Integračního centra pro cizince v Královéhradeckém kraji zahájila Diecézní charita Hradec
Králové v lednu 2013 a je spolufinancován z prostředků Evropské unie.
Kontakt: Integrační centrum pro cizince, Velké nám. 37, Hradec Králové, tel. 495 063 135, email:
poradna.cizinci@hk.caritas.cz. Více také na www.hk.caritas.cz.
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TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI
STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ.

