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Vážení přátelé a příznivci STROOMU DUB!!!!
Jsme tady opět po delší době s novým číslem STROOMOVIN, prostě jak se říká
„pozdě, ale přece“. Venku se nám po dlouhém čekání konečně hlásí o slovo
jaro, na které jsem se velmi těšili.
Aby nám ten zimní čas lépe utekl, pilně jsme pracovali na našich dílnách, kde
jsme pomáhali s výrobou keramiky, polštářů, tašek a kabelek a mnoha dalších
věcí.
Během letošní nekonečné zimy jsme také několikrát navštívili bazény ve Waldkirchenu a Horažďovicích. Zde jsme si užívali teplé vody, výřivek a ti odvážnější
z nás i tobogánu.
Od začátku letošního roku funguje také nově pod vedením naší paní ředitelky taneční kroužek v rámci kterého jsme nacvičili taneční vystoupení. Jeho
premiéru jsme měli 1.dubna ve Vimperku na Setkání neziskových organizací.
Jestli jste zvědavý, jak se nám to povedlo, můžete se podívat na naše www.
stroomdub.cz, kde ho najdete v sekci Co se děje.
Na následující období chystáme spoustu zajímavých akcí a proto jsme se rozhodli, že od následujícího čísla budete STROOMOVINY dostávat každý měsíc,
aby informace od nás byli co nejaktuálnější. Budeme rádi, když také občas
navštívíte naše internetové stránky, kde získáte přehled, co se u nás děje.
Krásné jarní dny Vám přeje kolektiv pracovníků STROOM DUB o.p.s.

Beseda o myslivosti a přírodě
Jako hlavní téma měsíce března jsme si zvolili přírodu. Proto jsme uvítali možnost dozvědět se něco nového o práci myslivců a o lesní zvěři. Přednášku pro
nás připravil pan Václav Vítek, člen Mysliveckého sdružení Libín Prachatice.
Beseda byla velmi zajímavá, dokonce jsme si mohli prohlédnout lovecké
trofeje, kožešiny a loveckou pušku. Dostali jsme odpovědi na všechny naše
všetečné otázky a po téměř dvou hodinách jsme se rozloučili se slibem, že
budeme na zvířata v lese pamatovat při našich vycházkách a budeme se
v lese správně chovat.

Jak nám můžete pomoci???
Od 14. 12. 2009 máme aktivovanou službu DMS,
jejíž prostřednictvím nám můžete pomoci. Veškeré finanční příspěvky budou použity na nutnou
opravu střechy našeho sociálního centra STROOM Dub o.p.s. a předem za ně velmi děkujeme.
Více na www.darcovskasms.cz

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS STRECHA na číslo 87 777. Cena DMS
je 30 Kč. Centrum STROOM DUB o.p.s. získá z každé odeslané DMS 27 Kč.
Prostřednictvím DMS můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu
jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK STRECHA na číslo 87 777
a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
Děkujeme!!!!!!

Odpoledne s kouzelníkem

Praktikantky ve STROOMu
Osmého března jsme zahájily třítýdenní praxi v Centru sociálních služeb
STROOM DUB
o. p. s. S cílovou skupinou jsme dosud neměly žádné zkušenosti a tak jsme
měly obavy, jestli zde obstojíme. Při milém přivítání klienty i personálem se
ale naše obavy rozplynuly. Po seznámení jsme se zapojily do činnosti na sociálně terapeutické dílně. V centru jsem působily jako osobní asistentky
a ve zbylém čase jsme se podílely na aktivizaci klientů. Měly jsme možnost
absolvovat všechny pracovní směny, výlet do Horažďovického aquaparku
a dokonce jsme vedly i vzdělávací činnost. Tu jsme po malé přípravě bez
obtíží zvládly. Tato praxe pro nás byla jedna z nejpřínosnějších, které jsme
měly možnost během studia absolvovat. Podařilo se nám poznat jak cílovou skupinu, tak práci sociálního pracovníka včetně chodu zařízení. Rádi
bychom poděkovaly personálu za ochotu a klientům za příjemné tři týdny.
Soňa Vlčková, Drahomíra Bauerová

V úterý 9. 3. se klienti STROOMu Dub o.p.s. zúčastnili vystoupení kouzelníka v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích. Toto představení pro
nás bylo uspořádáno jako benefiční a proto bychom rádi ještě jednou poděkovali p. ředitelce Mgr. Haně Matochové za opravdu kouzelné odpoledne

Návštěva v knihovně v Prachaticích
Ve středu 14. 4. jsme navštívili
knihovnu v Prachaticích, kde nás
čekal zajímavý program.
Nejprve jsme si prohlédli výstavku fotografií zvířat ze ZOO Ohrada
v Hluboké n./Vltavou a poté nás již
čekal největší zážitek – živý had,
přesněji krajta královská.
Nejprve jsme si povídali o tom, kde
žije, čím se živí a pak jsme si mohli na krajtu i sáhnou. Skoro všichni
z nás překonali počáteční strach
a dokázali to.
Poté následovalo vyprávění o moři
a na moře jsme si také zahráli.
Na závěr jsme si poslechli pěknou
pohádku.
Děkujeme milým knihovnicím i paní
ředitelce za pozvání, program
se nám velmi líbil a určitě jsme
v knihovně nebyli naposledy .

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT – sociálně-terapeutické dílny

„Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“
Název projektu: Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji
Registrační číslo: CZ.1.4/3.1.00/05.00014
Oblast podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Program podpory: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Doba trvání projektu: 1.1.2010 – 30.6.2012 (30 měsíců)
Počet zúčastněných uživatelů sociálních služeb: 15
Obsah a cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost a kvalitu vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb prevence) na území
Jihočeského kraje. Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, a to v rozsahu stanoveném
ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Snahou
je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního
a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce.
V rámci projektu jsou v Centru STROOM DUB podpořeny sociálně terapeutické dílny dle § 67 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM
SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY.

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se
sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem
je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Základní činnosti poskytované v rámci služby Sociálně terapeutické dílny:
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
• podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků
a dovedností v sociálně terapeutických dílnách – keramická dílna, šicí
dílna a tkalcovna, rukodílna a výtvarná dílna
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