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Máme za sebou první zářijové dny a na léto nám jako vzpomínky zbyly fotky nebo suvenýry. Doufáme, že jste si
ho užili každý podle svých představ a načerpali energii do další práce. Chcete-li vědět, jak jsme si léto užili u nás
ve STROOMu otevřete si naše Stroomoviny.
Krásné babí léto Vám přeje kolektiv zaměstnanců a uživatelé STROOMu Dub o.p.s.

Lipno 2011
V posledním červnovém týdnu se uživatelé centra
STROOM Dub o.p.s. zúčastnili již tradičního
ozdravného týdenního pobytu na Lipně v Nové Peci.
Na každý den jsme měli naplánovaný pestrý program
a navzdory předpovědím nám přálo i počasí. Sluníčko
krásně svítilo a my jsme si mohli užít i koupání a
opalování. Za týden jsme toho stihli opravdu hodně –
opékání buřtů, cvičení zumby, vyjížďky na kolech,
bowling, šipkovanou, karneval i závěrečnou
diskotéku.
Jak se uživatelům na Lipně líbilo Vám nejvíce
řeknou oni sami a fotografie.
Standa Hokeš, uživatel centra STROOM Dub
„Už zase jsme jeli na Lipno lenošit a odpočívat.
Měli jsme krásné počasí a tak jsme si udělali výlet na
kolech a na loďkách. Zahráli jsme si bowling a
poslední den jsme si udělali na rozloučenou karneval
a diskotéku.“
Eva Kordíková, uživatelka centra STROOM Dub
„Na Lipně to bylo moc fajn, nejvíc se mi líbil
bowling, cvičení zumby a skákání na trampolíně.
Chutnalo mi tam dobré jídlo a těším se až pojedeme
příště!“
Vladimír Chmilj, uživatel centra STROOM Dub
Byli jsme na Lipně,
bylo to krásný,
za rok se těšíme,
to je všem jasný!!!!

Výlet na Helfenburk
Na středu 27. července jsme si objednali krásné
počasí a vyrazili na výlet. Náš cíl byl nedaleký hrad
Helfenburk. Při cestě z parkoviště k hradu se někteří z
nás pěkně zapotili, ale zvládli jsme to. Po krátkém
odpočinku jsme se dali do důkladného prozkoumání
hradu – přečetli jsme si o jeho historii, vystoupali
jsme na věž, kde byl krásný výhled do krajiny a
někteří z nás si pohladili kozy, které jsou stálými
obyvatelkami hradu. Nakonec jsme si na ohni opekli
buřty a pak už nám nezbývalo než se vydat na cestu
domů. Prožili jsme hezké odpoledne a protože léto
ještě nekončí, těšíme se, že tenhle výlet nebyl
poslední.

Kavárna v Domově Mistra Křišťana
v Prachaticích
Ve čtvrtek 4. srpna jsme opět obsluhovali v
kavárně Domova seniorů Mistra Křišťana v
Prachaticích.To pro nás již není nic nového, ale právě
dnes měl svou premiéru jako číšník uživatel Pavlík.
Trochu se bál, že to nezvládne, ale již po chvíli se
ukázalo, že to bylo zbytečné. S přehledem obsluhoval
hosty, vařil kávu a nebál se ani mytí nádobí. Oporu
měl již ve “zkušené servírce“ Terezce, která
obsluhuje v kavárně již od začátku. Odpoledne nám,
ostatně jako vždycky, velmi rychle uteklo a při
odjezdu Pavlík s úsměvem na tváři prohlásil : „Jsem
číšník a příště jedu zase!“

Výlet do krokodýlí ZOO a hřebčince
Na čtvrtek 18. srpna jsme se opravdu těšili. Měli
jsme totiž naplánovaný celodenní výlet. Hned ráno
jsme vyrazili směr Protivín, kde nás čekala prohlídka
Krokodýlí ZOO. Dozvěděli jsme se hodně
zajímavého o životě krokodýlů a mohli si je
prohlédnout opravdu hodně zblízka . Někteří dorostli
opravdu úctyhodných rozměrů, takže budili
zasloužený respekt.
Po návštěvě u krokodýlů nás čekal oběd v
příjemné hospůdce, kde si mohl z jídelního lístku
každý vybrat na co měl právě chuť.
Po obědě jsme pokračovali do Písku na
domluvenou návštěvu hřebčince. Tam nás čekalo
malé překvapení - mohli jsme se z tribuny podívat na
přehlídku a drezůru koní. To byl opravdu zážitek!
Příjemný den jsme zakončili na chalupě jedné z
našich sociálních pracovnic, která je nedaleko
Vodňan. Tam jsme se mohli vykoupat v bazénu,
nakrmit a pohladit si ovečky nebo si prohlédnout
včelín a dozvědět se něco o chovu včel.
Večer jsme si ještě opekli buřty a do Dubu jsme
se vraceli opravdu unaveni, ale s mnoha zážitky.

Festival NA POVRCHU
V sobotu 30. července jsme se zúčastnili festivalu
NA POVRCHU v areálu Na Parkáně v
Prachaticích.Tentokrát jsme nepřijeli prodávat naší
zahradní keramiku, ale přijeli jsme za dětmi s malou
výtvarnou dílnou.Na zapůjčený stánek jsme si vyndali
barvičky, fixy, omalovánky, doplňovačky, malované
hlavolamy, kamínky a výtvarná dílna mohla začít.
I když počasí nebylo nejpříznivější zanedlouho
jsme měli stánek plný dětí. Největším úspěchem u
malých výtvarníků, bylo malovaní kamínků, které si
odnesli domů pro radost nebo je věnovali svým
blízkým.

Krátce ze STROOMu
•

Konečně je možné zakoupit naše výrobky na
stálém místě v Prachaticích. Přijďte se podívat
do prodejny U Barborky v Poštovní ulici
(naproti ÚP).

•

Ve dnech 1. – 31.10.2011 se koná
v Prachaticích Měsíc pro neziskový sektor.
V těchto dnech se můžete seznámit s činností
centra STROOM Dub a prohlédnout si naše
výrobky
v prostorech
zimní
zahrady
Městského úřadu Prachatice.

•

Ve dnech 28.9. – 2.10.2011 nás najdete na
Svatováclavském jarmarku ve Včelné u
Českých Budějovic.

Individuální projekt – sociálně terapeutické dílny
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 zůčastněných uživatelů sociálních služeb: 15
Výše poskytnuté dotace: 2.775.00,- Kč
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.
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 pomoci 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

