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Vánoce klepou na Centrum STROOM DUB

PrvníVánoce oslavili letos klienti Centra STROOM DUB.
Pøestoe je centrum
otevøeno jen ètvrt
roku, mohou si
klienti a zamìstnanci centra rozhodnì
pøipsat na svùj vrub
první úspìchy. Chránìné a pracovní dílny, v nich
se uplatòují jak klienti se zdravotním handicapem
nebo sociálním znevýhodnìním, tak i lidé, kteøí
jsou v centru na pracovní rehabilitaci, se chlubí
krásnými vánoèními výrobky.V dílnách tak spatøily
svìtlo svìta napøíklad keramické komety, vánoèní
svícny nebo Betlém. Právì na výrobì Betlému se
podíleli klienti spoleènì se sociálními pracovníky.
Kadý z nich si vyrobil vlastní keramickou figurku,
take ná Betlém je opravdu velmi roztodivný a krásný, uvedla Pavla Èechová vepeová, øeditelka
centra.
Práci ikovných rukou klientù Centra STROOM
DUB mohli shlédnout i úèastníci hned nìkolika
zimních slavností. Spoleènì s obecnì prospìnou
spoleèností STROOM DUB jsem si poprvé vyzkoueli

stánkový prodej a pøedstavili výrobky naich dílen.
Koncem listopadu jsme se jeli podívat na Adventní trhy
2006 do Èeských Budìjovic a premiérovì jsme pøedstavili nae výrobky i 17.prosince 2006 v Prachaticích pøi
Pøíjezdu paní Zimy. Do obou akcí se ochotnì zapojili
i nai klienti, kteøí se pynili svými výrobky, uzavøela
øeditelka Pavla Èechová vepeová.

Dubský ryneèek rozeznìly koledy
K tradièním èeským Vánocùm neodmyslitelnì patøí koledy, punè,
cukroví a dobrá nálada.Ve znamení toho veho se neslo ZPÍVÁNÍ NA
RYNEÈKU, které kadoroènì poøádá Obec Dub.
Jeliko Centrum STROOM DUB spolupracuje s obcí Dub i základní
a mateøskou kolou v Dubu na mnoha aktivitách,nemohli jsme chybìt ani pøi
organizaci Zpívání na ryneèku.Pozvali jsme proto malé i velké obyvatele obce
k symbolickému pøípitku horkým nápojem a pøání veselých vánoèních svátkù, øekla HanaVodièková z Centra STROOM DUB s tím, e na závìr
pøedvánoèního podveèera byla pro dìti v Centru STROOM DUB
pøipravena DISKOTÉKA s malým pohotìním.

Den otevøených dveøí pøilákal mnohé návtìvníky
Závìr roku si nechali pracovníci Centra STROOM
DUB na 21.12.2006 jako bonbonek v podobì Dne
otevøených dveøí spojený s výstavou výrobkù z chránìných a pracovních dílen. Ráno pøed otevøením dveøí si
zamìstnanci a klienti centra nali spoleènou chvilku k vánoènímu posezení pøi èaji nebo kávì s perníkem. Za doprovodu
kytary jsme si zazpívali koledy, uvedla Hana Vodièková
z Centra STROOM DUB.

Den otevøených dveøí byl pro nás dalí moností,jak prezentovat veøejnosti zázemí Centra STROOM DUB, chránìné
a pracovní dílny a pøedevím pak sociální sluby,které poskytujeme.Den otevøených dveøí byl urèen pro vechny,kteøí chtìli vidìt nae výrobky, prohlédnout si centrum nebo nás jen
podpoøit v naem snaení, doplnila Pavla Èechová
vepeová.
Do centra tak zavítali místní obyvatelé, dále pak spøíznìné neziskové organizace. Asi nejpoèetnìjí a velmi milou
návtìvou byla výprava z Mìstské charity v Èeských Budìjovicích. Sociální pracovnice sebou vzali i své klienty a ty
návtìva asi nejvíce pobavila, uzavøela øeditelka centra.

Atmosféra vech pøedvánoèních akcí
v Centru STROOM DUB i v Obci Dub
byla kouzelná, proto nám dovolte,
abychom Vám vem také popøáli
kouzelné Vánoce a ve dobré v roce
2007.
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