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Vážení přátelé,
od posledního
novém

čísle

vydání
bychom

STROOMOVIN
vás

rádi

již

uplynula

informovali

o

nějaká

tom,

chvíle.

V

2013

tomto

co nového je u nás.

Přejeme vám příjemně strávený čas u našich STROOMOVIN.
Uživatelé a zaměstnanci STROOM Dub o.p.s.

Rozšíření obchůdku
Naše centrum v nedávné době v Prachaticích
otevřelo nový obchůdek - Krámek u Stroomu. Ale
o tomto jsme vás zde již informovali. Jelikož je
poptávka po našich výrobcích, byli jsme nuceni
využít dalších prostor a celý Krámek zvětšit.
Budeme rádi, když se za námi do Křišťanovy ulice
č. 111 přijdete podívat.

Rozšíření služby
Od září letošního roku připravuje centrum
STROOM Dub o. p. s. rozšíření služby sociálně
terapeutických dílen. Nově budeme nabízet tuto
službu v Prachaticích a to v našem obchůdku v Krámku u Stroomu, v Křišťanově ulici 111.
Službu poskytujeme osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení.

Financování sociálně
terapeutických dílen
Provoz
sociálně
terapeutických
dílen
v Centru STROOM DUB je v období
od
1. 4. 2013 do 31. 12. 2014 spolufinancován
v
rámci
individuálního
projektu:
CZ.1.04/3.1.00/05.00066
financovaného
z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2012 na www.stroomdub.cz

I nás postihly záplavy
Po dlouhém období chladna, plném deš ťů, přišel konečně dlouho očekávaný krásný víkend plný sluníčka.
Přesto jaké bylo naše překvapení, když i k nám, do centra, po několikadenních deštích začala prosakovat
spodní voda. I když byla neděle, 9. června, personál měl plné ruce práce. Přesto všechny pracovnice, které
v tento netradiční čas přijely k vzniklé havarijní situaci, přiložily jak se říká ruku k dílu. Práce bylo opravdu
dost.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali zaměstnancům společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Agentuře jižní Čechy.
V letošním červnu naše centrum zasáhla záplava, která poškodila sklepní prostory včetně zásob. Voda se
vyvalila z místní kanalizace a naše pojištění se na tuto škodnou událost bohužel nevztahovalo.
V polovině nás vedení agentury pojišťovny Kooperativa oslovilo s návrhem daru ve formě finančního
příspěvku, který budou zaměstnanci pojišťovny zasílat na náš účet pod heslem „zaměstnanci
kooperativa“.
Tímto bychom rádi poděkovali zaměstnancům a vedení společnosti Kooperativa a.s., za celkovou částku
20.000,- Kč.
Tato částka formou dárkového šeku byla zástupci vedení Agentury jižní Čechy slavnostně předána
dne 1. 8. 2013 přímo v našem sociálním centru STROOM DUB o.p.s. za účasti uživatelů a ředitelky centra.
Klienti a zaměstnanci sociálního Centra STROOM DUB o.p.s.

