ročník IV, číslo 11, prosinec 2009

Ať starosti z Vašeho života zmizí, ať radost a štěstí provází
Vás každičkou chvíli. Ať přátelé s dobrým srdcem jsou s Vámi
na každém kroku. Jen to nejlepší Vám přeji do Nového roku
uživatelé a zaměstnanci Centra STROOM DUB.

Setkání bez hranic
Ve středu 25.11.2009 proběhlo v Národním domě v Prachaticích zábavné odpoledne, které STROOM DUB o.p.s. pořádal pro organizace působící v sociální
sféře, pod názvem SETKÁNÍ BEZ HRANIC.
Na tuto akci jsme se pečlivě připravovali již několik týdnů předem, zajišťovali
jsme sponzory, bez kterých bychom se neobešli, upřesňovali jsme program
a jednotlivá soutěžní vystoupení a prezentace zúčastněných organizací.
V den konání jsme byli všichni lehce nervózní, aby vše proběhlo bez karambolů, ale když se začal Národní dům plnit přicházejícími hosty a jejich dobrou

náladou a úsměvy, veškerá nervozita z nás spadla - ostatně nebyl na ní ani čas
a program se rozjel.
Po úvodním slovu a představení poroty následovala úžasná soutěžní vystoupení a vybrat to nejlepší bylo pro porotu velmi těžké. Svá soutěžní vystoupení
předvedli: Ústav sociální péče Domeček z Javorníku, Svaz tělesně postižených
místní organizace Vimperk, Občanské sdružení Horizont Písek, Stroom Dub
o.p.s., Dětský domov Žíchovec, Občanské sdružení Nazaret z Borovan, Asociace
rodičů a přátel zdravotně postižených Prachatice. Nakonec se na 1. místě umístil dětský domov Žíchovec se svým tanečním a pěveckým vystoupením, na 2.
místě Domeček Javorník se skvělou ukázkou konopické svatby a na 3. místě
naši přátelé z Horizontu Písek s tanečním vystoupením. My jsme si připravili
jako soutěžní vystoupení pohádku O perníkové chaloupce, kterou hrajeme velmi rádi a diváci nás odměnili velkým potleskem.
Po vyhodnocení a předání cen všem účinkujícím jsme pak netrpělivě čekali
až hudebníci ze skupiny LAGUNA doladí své nástroje a budeme moci vplout
na taneční parket a protančit zbytek odpoledne. Jen co kapela začala hrát,
sedět nezůstal nikdo a všichni si užívali tanečního veselí.
Pak už zbývalo se jen rozloučit se všemi, kteří vydrželi do konce, vydat se
na cestu domů a těšit se na další, již 2. ročník SETKÁNÍ BEZ HRANIC.
Na závěr ještě jednou velký dík sponzorům, kterými byli:
• Jihočeský kraj
• Město Prachatice
• Městys Dub
• Sabbia s. r.o.
• Loffler s.r.o.
• milé porotě a všem účastníkům za pohodové a veselé odpoledne.

Odstartování světového pochodu
za mír a nenásilí

Na koncertě The Tap Tap
v pražském Rudolfinu

Jak jsme Vás již informovali v předchozím vydání našeho občasníku
Stroomoviny naše Centrum STROOM DUB se připojilo ke světovému
pochodu za mír a nenásilí, který se
vydal v pátek 2. října z Nového Zélandu na cestu po celém světě. My
jsme „náš“ pochod za mír odstartovali ve stejný den v Prachaticích.
Město Prachatice přišlo s nápadem

krokoměru, který napočítá celkový
počet ušlých kilometrů na prachaticku pro světový mír. Ten, kdo by
se rád stal součástí světového pochodu za mír, si může krokoměr
do 2. ledna 2010 v Prachaticích
na Velkém náměstí vypůjčit. My
jsme měli tu čest udělat vůbec
první kroky pro světový mír, které
tento krokoměr zaznamenal.

Měsíc pro neziskový sektor
v Prachaticích
Měsíc říjen byl šancí pro neziskové organizace, které se mohli prezentovat v rámci výstavy. Na každý den byl připraven zajímavý program.
Město Prachatice tak navázalo na již tradiční akci Pět dní pro neziskový
sektor. Samozřejmě obou akcí jsme se zúčastnili a věříme, že jsme se
tak dostali do povědomí i těm, kteří o nás doposud neslyšeli.

Nezvykle slunný a teplý víkend v polovině listopadu jsme strávili s uživateli
v Praze. Do hlavního města jsme nevyrazili jen tak náhodou, ale na koncert skupiny The Tap Tap – skupina
studentů se zdravotním postižením
z Jedličkova ústavu. Tato vynikající
hudební skupina vystoupila v sobotu
14.11. v Rudolfinu společně s orchestrem Berg, Pražským smíšeným sborem

a hosty Bohumilem Kleplem, Tomášem
Hanákem, Davidem Kollerem, Matějem Ruppertem, Kamilem Střihavkou
a Vladimírem Mertou. Tímto slavnostním večerem vyvrcholil projekt výstavy
„My jsme to nevzdali aneb Příběhy
20. století“ věnované lidem, kteří se
obětovali v boji proti totalitním režimům minulého století. Koncert bylo
opravdovou kulturní lahůdkou. Všem,
kteří tuto skupinu ještě neznají, doporučujeme navštívit webové stránky
http://www.youtube.com/thetaptap,
kde můžete shlédnout desítky klipů
skupiny The Tap Tap.
Koncert skončil až po desáté hodině,
a tak jsme se do levného hotýlku, kde
jsme byli ubytovaní, dostali těsně před
půlnocí, což nám ovšem nezabránilo
v tom, abychom ráno nevstali časně
a mohli si tak užít Malou Stranu a Karlův most probouzející se do krásného
podzimního rána.

Výstava našich výrobků v zimní zahradě v Prachaticích
První prosincový den byla zahájena
v zimní zahradě Nové radnice v Prachaticích výstava našich výrobků.
Výstava je průřezem tříleté činnosti
našich uživatelů v centru a je koncipována do čtyř ročních období. Můžete zde vidět tkané výrobky, dřevořezby, výtvory z papíru, keramiku
a v neposlední řadě zarámované
obrazy, z nichž valnou část nakreslila
naše talentovaná uživatelka Marta
Hubáčková. I když výstava není prodejná, zájemci o obrazy mají šanci
některý získat a to zapsáním částky,

Pátek třináctého

kterou jsou ochotný za vybraný obraz dát. Na konci měsíce, kdy výstava
končí, zájemce s nejvyšší nabídnutou
částkou obraz získá.
Počet návštěvníku na vernisáži předčil naše očekávání, velkou radost
nám udělali kamarádi z Domečku Pohoda z Javorníku, kteří se vernisáže
také zúčastnili. Doufáme, že mnoho
dalších návštěvníků zavítá v průběhu
prosince do zimní zahrady a že výrobky od uživatelů Centra STROOM
DUB jim alespoň na chvilku dovolí se
zastavit v předvánočním shonu.

Exkurze studentek
V první polovině října k nám na exkurzi zavítaly studentky střední školy
oboru sociální péče z Volyně a studentky z VOŠ sociální z Prachatic.
Prohlédly si naše Centrum a společně strávili příjemný čas s našimi
uživateli. Prostor byl také pro mnoho zvídavých dotazů, které jsme studentkám rádi zodpověděli.

Pozor, pátek a ještě 13., raději zůstaňte
doma a nic nedělejte, protože v tento
den se prý lepí smůla na paty. Našeho
Centra STROOM DUB se to ale netýká.
My jsem v práci byli a ještě jsme vyrazili k našim zahraničním sousedům
do Freyungu. Místní organizace zdravotně postižených pořádala setkání,
kterého jsme se aktivně zúčastnili.
Toto setkání jsme obohatili českou

písničkou, ale hlavně prodejem a prezentací našich výrobků. Vše proběhlo
v přátelské atmosféře a za doprovodu
harmoniky. Naše výrobky se všem
líbili a mohu zodpovědně říci, že šli
„na dračku“. Tímto bych chtěla poděkovat našim přátelům za pozvání
a těšíme se na další spolupráci a to 12.
a 13. prosince na Adventních trzích
v Ringelai a samozřejmě celý příští rok.

Módní přehlídka
Výstava píseckého Horizontu

Příjemným zastavením v předvánočním shonu byla netradiční prodejní
módní přehlídka, kdy výrobky centra
předváděli sami uživatelé. A tak se
z nás během chvilky stali modelky
a modelové. Krásné odpoledne jsme
strávili v divadelním sále Muzea české
loutky a cirkusu. Velké poděkování
patří paní Zdeně Hrůzové, která celou
přehlídku moderovala a svým vtipem
přispěla nejen ke krásné a srdečné

atmosféře, ale i k úspěšnému prodeji
výrobků.
Součástí tohoto setkání bylo i slavnostní předání přehledu o počtu kilometrů, které nachodili senioři v Prachaticích v rámci projektu – Světový
pochod za mír a nenásilí. Prachatičtí
senioři nachodili v rámci tohoto projetu celkem 5770 km, průměr na jednoho účastníka rekondičního pobytu
je 43km.

Navýšení kapacity

Občanské sdružení Horizont představilo v listopadu výstavu pracích osob
s mentálním postižením s názvem
„Slunce svítí všem“ v písecké Sladovně.
Rádi jsme přijali pozvánku na vernisáž,
která čarovala barvami výtvarných

pracích, ale také ukázkami keramických výrobků. Pro některé z nás byla
výstava inspirací, pro jiné motivací, ale
pro všechny bezesporu milým setkáním s kamarády. Ten den nešlo Slunce
spát…

V posledním roce našlo k nám do centra cestu mnoho nových uživatelů
a naše kapacita se téměř zaplnila. Rozhodli jsme se tedy naší kapacitu
mírně navýšit. Sociálně terapeutickou dílnu může nyní navštěvovat
15 uživatelů a služby sociální rehabilitace může využívat 14 uživatelů.
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