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PROJEKT INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE AMIF/1/01 JE FINANCOVÁN V RÁMCI NÁRODNÍHO PROGRAMU 
AZYLOVÉHO, MIGRAČNÍHO A INTEGRAČNÍHO FONDU. 

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 2. června 2016 

Jazykový diktát pro každého 

(HRADEC KRÁLOVÉ) Cizinci i Češi si mohou vyzkoušet své znalosti českého pravopisu na akci 
„Jazykový diktát pro každého“, která prob ěhne v pond ělí 6. června 2016 od 17 hodin v Integra čním 
centru pro cizince Diecézní charity Hradec Králové (v budov ě YMCA v Šafa říkově ulici 666/9). 
V doprovodném programu vystoupí d ěti z Multikulturního klubu d ětí a mládeže Integra čního 
centra.Jsou p řipraveny také etnické ochutnávky. Akci po řádá Integra ční centrum pro cizince Diecézní 
charity Hradec Králové v rámci kurz ů češtiny pro cizince a je ur čena pro d ěti i dosp ělé. 

„Netradičního setkání s češtinou se zúčastní dvě desítky cizinců z Ukrajiny, Ruska nebo Sýrie, kteří 
navštěvují naše kurzy češtiny a zájmové aktivity. Do akce se zapojí i Češi. V neděli 5. června dopoledne od 
9:30 hod. jsme pro účastníky připravili také přípravný kurz k pondělnímu diktátu,“ říká Vlaďka Dobešová, 
koordinátorka aktivit z Integračního centra pro cizince Diecézní charity Hradec Králové. 

Integrační centrum poskytuje cizincům bezplatně informační činnost, poradenství, kurzy češtiny a sociokulturních dovedností, 
zázemí pro volnočasové a zájmové aktivity, organizuje multikulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s cizinci, školami a dalšími 
organizacemi v regionu. Jeho posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) a osob s udělenou 
mezinárodní ochranou (tj. cizinců se statusem azyl nebo doplňková ochrana)na území Královéhradeckého kraje do většinové české 
společnosti. Kontakt: Integra ční centrum pro cizince, Šafa říkova 666/9, 500 02 Hradec Králové, tel. 492 604 94 0, email: 
poradna.cizinci@hk.caritas.cz.  

Více informací najdete také na www.cizincihradec.cz, www.hk.caritas.cz a na facebooku. 

 

Kontakt: Jana Karasová 

propagace a tisk 

tel.: 495 063135, 731 402 274 
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