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STROOMoviny
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Jihoèeským krajem v rámci Spoleèného regionálního operaèního programu
– grantové schéma 3.2 na podporu sociální integrace v Jihoèeském kraji.

Pøedstavujeme Centrum STROOM Dub
Kvalitní zázemí v denním a týdenním centru pro mladistvé a dospìlé klienty ve vìku od 15 let se sociálním èi zdravotním handicapem
nabízí Spoleènost Tr valého
Rozvoje Osob s OMezením.
STROOM DUB o. p. s.
Otevøení Centra STROOM DUB
napomohla realizace dvou projektù financovaných ze Spoleèného
regionálního operaèního programu (SROP).
Pr vním z nich byl projekt
STROOM DUB Spoleènost
Tr v a l é h o R o z v o j e O s o b
s Omezením, který pøedloila
Obec Dub u Prachatic do opatøení
3.1 Infrastruktura pro rozvoj
lidských zdrojù v regionech.
Získané finance byly urèeny na
rekonstrukci objektu (výmìnu
oken, zateplení a úpravu fasády
a na rekonstrukci sociálních zaøízení), odstranìní bariér ve tøech
podlaích, montá schodolezu,
vznik 6 bytových jednotek a jejich
vybavení.
Dr uhý navazující projekt
STROOM DUB zaèlenìní
znevýhodnìných osob do spoleènosti a na trh práce pøedloila
Jihoèeská rozvojová o. p. s. do opatøení 3.2 Rozvoj lidských zdrojù
v regionech. Projekt je zamìøen na
rozvoj slueb pro sociálnì a zdravotnì handicapované osoby starí
15-ti let, vybudování a provozování støediska motivace a pracovních

rehabilitací. Z projektu je financováno vybavení chránìných dílen,
vzdìlávání, pracovní rehabilitace
uivatelù slueb, psychosociální
a pracovnì právní poradenství
a personální náklady.
Nae sluby jsou zamìøeny na
terapeutické èinnosti, osobnostní
rozvoj klientù, pøípravu na práci a
zamìstnání v chránìných dílnách,
které spoleènì s centrem vznikly,
popisuje dále úspìný projekt
AndreaTajanovská. Centrum vak
podá pomocnou ruku i pøi hledání
adekvátního zamìstnání mimo
dílny. U klientù budou zohledòovány individuální potøeby, do naí
èinnosti bude patøit i poøádání
kulturních a spoleèenských akcí,
výletù a záitkových víkendù, øíká
spoluzakladatelka centra Andrea
Tajanovská.
O klienty se starají sociální
pracovníci, støední zdravotní
pracovníci, mistøi pracovního
výcviku a psychoterapeut.
Provoz v centru je zajitìn od
pondìlí do pátku od 7 do 18 hodin,
o klienty na týdenní pobyty se
zamìstnanci starají nepøetritì od
pondìlí do pátku, dodala øeditelka centra Pavla vepeová
Èechová.
Zájemci o sluby centra mají navíc
i monost ubytování na zkouku.
Mohou tak zjistit, jaké sluby nabízíme a zda jim pobyt u nás vyhovuje, dodala A.Tajanovská.

Jak probíhala rekonstrukce...
Bývalé zemìdìlské uèilitì
v Dubu u Prachatic se se svými
studenty rozlouèilo ji zhruba
pøed tøemi lety. Pøed dvìma lety
ale u bylo vedení obce jasné, e
budova na námìstí nezùstane leet
ladem a rozsáhlé prostory nezaènou chátrat. Pøed dvìma lety jsme
v budovì udìlali èásteèné rekonstrukce a od té doby zde funguje chránìná
dílna Kuchynì. Na dalí úpravy se
pak dostalo letos v lednu, kdy se
nám s AndreouTajanovskou podaøilo
získat finanèní dotace na rekonstrukci budovy za úèelem zøízení
Centra STROOM DUB o. p. s.,
øíká nositelka mylenky centra
Pavla vepeová Èechová.
Budova tak za posledních nìkolik
mìsícù prola zásadními zmìnami. Nechali jsme vymìnit okna,
budovu zateplit, protoe je zde drahý
topný zdroj, sociální zaøízení v budovì jsou zcela bezbariérová, interiéry
jsou upravené tak, aby vyhovovaly
poslání centra a navíc jsou schoditì
opatøena nájezdovými rampami a
schodolezy, popisuje Pavla vepeová Èechová.
Protoe mylenka spoluzakladatelek centra obnáela ubytování ètyø
vozíèkáøù a osmi lidí s lehkými

postieními, jsou v druhém patøe
pokoje pro vozíèkáøe, kteøí se do
nich dostávají pomocí schodolezù.
Ve tøetím patøe se nacházejí dalí
ètyøi pokoje, v nich budou vdy
po dvou bydlet mobilní klienti. V
druhém patøe jsou navíc prostory pro
psychoterapeuta a lékaøe, nachází se
zde i spoleèenská místnost,která bude
o víkendech slouit i jako kolící
prostory. Navíc jsou zde i chránìné
d í l ny,  p o p i s u j e A n d r e a
Tajanovská, øeditelka Jihoèeské
rozvojové o. p. s. a autorka projektù.
Zásadnì se zmìnil i vnìjí vzhled
budovy, z balkonù jsou nyní víceúèelové zimní zahrady, ke slovu by
se mìl dostat i oplocený dvùr, na
nìm by v budoucnu mìlo vzniknout multifunkèní høitì. To bude
slouit nejen klientùm centra, ale i
obyvatelùm obce, doplnila Pavla
vepeová Èechová.
Jaké sluby centrum svým klientùm nabízí, vyzkouelo ji nìkolik
zájemcù. Mnozí z nich nejen, e
odjídìjí velice spokojení, ale
nìkteøí se rozhodli, e odjet vùbec
nechtìjí a v centru ji zùstali.

Uivatelé slueb Centra STROOM DUB o. p. s., a to a u na denních nebo týdenních pobytech,
mají monost najít uplatnìní v chránìných dílnách.
V centru vzniklo dílen hned nìkolik.
Jedná se o dílnu Keramickou,
Tkalcovnu, Kuchyni, Prádelnu,
Truhlárnu a Montání dílnu, øíká
øeditelka Pavla vepeová Èechová.
V keramické dílnì zamìstnanci
vyrábìjí napøíklad uitkovou keramiku, reklamní pøedmìty dle pøání
zákazníkù a podobnì. Ve ale
nakonec urèují samotní pracovníci se
svou zr uèností a samozøejmì
i poptávka na trhu práce, pozna-

menala øeditelka. Kobereèky, sedáky nebo napøíklad taky pak vznikají ve tkalcovské dílnì, prádelna
zajistí vlastní provoz centra
a kuchynì, ale své sluby bude
moci nabídnout i jiným subjektùm. Stejnì tak v kuchyni nevaøí
zamìstnanci jídla jen pro klienty
centra, ale i pro dalí strávníky.
Truhlárna napøíklad vyrábìla vybavení centra a v montání dílnì je
monost pracovní rehabilitace.

Chránìné dílny

Keramická dílna
Dva elektrické hrnèíøské kruhy
a jeden pro vozíèkáøe jsou k dispozici v novì vybavené keramické
dílnì v denním a týdenním centru
STROOM DUB o.p.s.. Navíc
máme k dispozici i elektrickou vypalovací pec, pochlubila se sociální
pracovnice a mistrová v keramické
dílnì Mgr. Hana imonová.
Keramickou pecí postupnì
projdou modelované výrobky,
plátované a vykrajované výrobky èi
odlévané talíøe a hrneèky. Dalí
hrnky, misky ale i rùzné originální
kvìtináèe z hrnèíøských kruhù poputují rovnì do zmiòované pece,
poznamenala Hana imonová se
slovy, e na hrnèíøských kruzích si

vyzkouejí rùzné modely kvìtináèù na pokojové èi venkovní kvìtiny
právì klienti denního a týdenního
centra. Ovem do chvíle, kdy se
klienti usadí za hrnèíøský kruh, jetì
hodnì zbývá. Nejprve se musejí s
hlínou dokonale seznámit, vysvìtluje mistrová.
Z keramické dílny poputují výrobky i do firem, které si touto formou
chtìjí splnit povinný podíl, stanou
se tedy formou náhradního plnìní
povinného podílu. Pro zákazníka
mùeme udìlat výrobky pøímo na
míru. Není pro nás problém pøizpùsobit se jeho poadavkùm ve tvarech
výrobkù, nápisech na nich a podobnì, dodala Hana imonová.

Lidé se zdravotním postiením
mají obecnì zhorený pøístup na
trh práce. Jejich cestu jim pak zlehèují chránìné dílny a chránìná
pracovitì. Chránìná pracovní
dílna je pracovitì zamìstnavatele
vymezené na základì dohody
s úøadem práce.V tomto pøípadì platí,
e zde pracuje nejménì edesát
procent zamìstnancù se zdravotním
postiením, vysvìtluje Hana
Vodièková.
O odbyt výrobkù z chránìných
dílen se èásteènì stará i zákon
o zamìstnanosti è. 435/2004 Sb..
Kadý zamìstnavatel, kter ý
zamìstnává více ne 25 zamìstnancù, je povinen zamìstnávat 4% osob
se zdravotním postiením. Pokud
tento poadavek nesplòuje, má dalí
dvì monosti. Mùe odvádìt za
kadou zamìstnanou osobu peníze
do státního rozpoètu, nebo odebírat
výrobky èi sluby od firem, které

zamìstnávají více ne 50% zamìstnancù se zdravotním postiením.
V tomto pøípadì se jedná o tak zvané
náhradní plnìní, poznamenala
k problematice H.Vodièková.
Do plnìní povinného podílu je
moné zapoèítat odebírání výrobkù nebo slueb a jejich zaplacení
ve sledovaném roce. Celkovou
finanèní èástku za odebrané
výrobky nebo sluby opìt urèuje
zákon. Právì nae chránìné dílny
v Centru STROOM DUB o. p. s.
zamìstnavatelùm,kteøí nechtìjí odvádìt peníze do státního rozpoètu, ale
splnit svoji povinnost formou náhradního plnìní, nabízejí. Mohou od nás
odebírat obìdy pro své zamìstnance,
zadat zakázku na reklamní pøedmìty nebo vyuít nìkterou z dalích
variant z naich chránìných dílen,
dodala závìrem HanaVodièková.

První zakázku máme za sebou
První zakázkou se mùe pochlubit keramická chránìná dílna
v denním a týdenním centru
S T R O O M D U B o. p. s. .
Vladimír Klíma, majitel reklamní firmy, zadal keramické dílnì
výrobu osmi set kusù keramických komet, které se pøi vánoèním koncertu stanou milou
pozorností pro jeho návtìvníky.
Na jejich výrobu jsme dostali
mìsíc,vìtina z komet je ji hotova.
Zadavatel zakázky dostal k dispozici nìkolik vzorkù,z nich si vybíral, uvedla øeditelka centra
Pavla vepeová Èechová.
Jakmile svoji první zakázku keramická dílna odevzdá, pustí se do
výroby dalích vzorkù, které
budou následnì nabízeny

firmám jako varianta jejich
náhradního plnìní.
Ve tkalcovnì zavedli zamìstnanci
vlastní výrobní program, soupravu
na ètení, která obsahuje obal na
knihu, tkané pouzdro na brýle,
záloku a keramická dílna soupravu doplní o hrneèek na èaj èi
kávu, poznamenala Pavla
vepeová Èechová.
Pozadu nezùstávají ani zamìstnanci chránìné dílny truhlárna.
Zaèali vyrábìt vzorky, jako jsou
napøíklad obaly na kvìtináèe,truhlíky, obaly na víno, stojánky na
tuky,ptaèí budky,stojany na detníky, truhlièky, sady táckù pod
sklenièky, stojany na noviny
a dalí, vyjmenovala øeditelka.
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