DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
Tel:++420-49-5063135, Fax:++420-49-5063134
IČO: 42197449
E-mail: dchhk@hk.caritas.cz
http://www.hk.caritas.cz
Tisková zpráva ze dne 23. května 2013

V květnu se představí Indie – země plná kontrastů
(HRADEC KRÁLOVÉ) Indie, země plná kontrastů, se představí veřejnosti ve čtvrtém díle
cyklu Etnokultura ve čtvrtek 30. 5. od 18 hod. v hradeckém Adalbertinu (Třída ČSA 300).
Multikulturní akci pořádá Integrační centrum pro cizince Hradec Králové, které pro cizince
a Čechy organizuje také volnočasové a zájmové aktivity. V sobotu 25. 5. například proběhne
Turnaj v ping-pongu od 14 hod. ve Sportovní hale Třebeš (Na Potoce 691/30). Den dětí v neděli 1. 6.
oslaví společným výletem do Království železnic v Praze. Projekt Integračního centra pro cizince je
spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.
„Návštěvníci indického večera se mohou těšit na zajímavé povídání o vzdálené Indii, ukázky
indického tance nebo soutěže s Adopcí na dálku®, která pomáhá chudým indickým dětem získat
vzdělání. Nejen ženy a dívky určitě zaujme přehlídka indických sárí, které si budou moci i vyzkoušet.
A nebude chybět ani ochutnávka indické kuchyně,“ přibližuje program květnové multikulturní akce
Bc. 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.
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TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI
STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ.

