AKTIVITY NA PODPORU VÝUKY ČJ O LETNÍCH ORÁZDNINÁCH PRO DĚTI A ŽÁKY
S OMJ NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE
CENTRUM PRO INTEGRAC I CIZINCŮ (CIC)

Centrum pro integraci cizinců (CIC) je obecně prospěšná společnost, která byla založena v roce 2003.
Hlavní činnosti jsou sociální a pracovní poradenství, kurzy češtiny a dobrovolnický program.
V rámci aktivit pro rodiny a děti-cizince v období letních prázdnin CIC nabízí:



Letní kurz češtiny v Liberci pro děti začátečníky (A0) 10-14 let
Otevřený klub (aktivity pro děti s dobrovolníky online)

CHARITA ČR

Asistenční infolinky slouží Ukrajincům, Vietnamcům a Mongolům, kteří v ČR žijí a pracují, a také úřadům
a institucím, jež s nimi přicházejí do styku. Mohou je využít třeba při tlumočení. Linku je možné
kontaktovat v provozních hodinách telefonicky nebo e-mailem. Služba je anonymní a bezplatná, hradí
se jen cena hovoru podle tarifu operátora.
SPOLEČNOST PRO PŘÍLEŽITOST MLADÝCH MIGRANTŮ (META)

Meta vznikla v roce 2004 s cílem zaměřit svou činnost na podporu mladých migrantů a nabídnout této
skupině pomoc při rozhodování o jejich dalším životě v ČR nebo jinde, při volbě studia a povolání, při
řešení problémů spjatých s jejich specifickým sociálním a právním postavením. Meta nabízí služby
především v oblasti vzdělávání a mentoringu pedagogů ve výuce žáků s OMJ, ale také sociální
poradenství pro mladé migranty a kurzy češtiny.
Ohledně aktivit v oblasti vzdělávání dětí s OMJ pořádá:





kurz češtiny pro žáky SŠ.
Informace pro rodiče ke vzdělávání v ČR.
Portál www.inkluzivniskola.cz k procvičování češtiny.
E-learning Čeština2.

KOMUNITNÍ STŘEDISKO KONTAKT (KSK)

KSK je příspěvkovou organizací statutárního města Liberec, Poskytuje zázemí nestátním neziskovým
organizacím, sdružením, spolkům, občanským iniciativám a fyzickým osobám, kterým pronajímá
prostory a vybavení pro jejich činnost..
V rámci předcházení sociálnímu vyloučení u příslušníků etnik, národnostních menšin a cizinců zajišťuje
klientům informační a vzdělávací činnost a volnočasové aktivity pro děti zaměřené na sport, kulturu a
vzdělávání.


Volnočasové aktivity.

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÝ INSTITUT ČESKÉ REPU BLIKY (NPI ČR)

NPI ČR je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků – příspěvková organizace přímo řízená MŠMT. Pro
pedagogy vzdělávající děti/žáky-cizince byla připravená publikace Prázdninová škola češtiny. Jedná se
o soubor materiálů k podpoře výuky ČJ pro cizince staršího školního věku na úrovni začátečník.
Obsahuje program pro každý den, který je detailně rozepsán a kromě konkrétních aktivit obsahuje také
praktické poznámky a doporučení pro učitele.

