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Velký dík putuje Nadaci ÈEZ z Centra STROOM DUB
Za úèelem posílení kapacity keramické dílny v Centru
STROOM DUB poskytla Nadace ÈEZ nadaèní
pøíspìvek ve výi 150 000 Kè. Finanèní prostøedky jsme
dostali na základì úspìné projektové ádosti u Nadace
ÈEZ. Cílem naeho projektu je rozíøit kapacitu keramické
dílny nákupem velkoobjemové keramické pece, uvedla
Andrea Tajanovská, projektová manaerka Centra
STROOM DUB.
Poøízením vìtí pece se bude moci podílet více uivatelù
sociálních slueb centra a zamìstnancù chránìných a
pracovních dílen na výrobì keramických výrobkù.
Navrhli jsme a utvoøili toti novou kolekci zahradní a uitkové keramiky, o kterou projevilo hned nìkolik prodejcù
zájem.V mení peci, jsme se nauèili keramiku vypalovat a
pomocí té velké se mùeme pustit do realizace prvních zakázek, uvedla øeditelka centra Pavla Èechová vepeová.
Prodej výrobkù a slueb z chránìných dílen je dùleitý
pro zajitìní vìtí finanèní nezávislosti Centra STROOM DUB.
Výraznì pozitivní pøínos realizace projektu a koupì velké
keramické pece pøinese i pro uivatele sociálních slueb centra, kteøí docházejí do keramické dílny na pracovní a aktivizaèní èinnosti. V keramické dílnì lze upravit pracovní

èinnosti tak, aby je mohly vykonávat i osoby s tìím zdravotním postiením. Kapacita keramické a pøípravné dílny
navíc umoòuje, aby v nich nalo práci èi vykonávalo aktivizaèní èinnosti cca 10 osob, dodala AndreaTajanovská.
Finanèní pøíspìvek na koupi pece tak pomùe
zkvalitnit ivot mnoha osobám, které jsou vìtinou zdravotnì nebo sociálnì postiené, a za to
patøí Nadaci ÈEZ upøímný dík.

Milé návtìvy a slova uznání jsou odmìnou za práci
Vìková hranice návtìvníkù Centra STROOM
DUB, zdá se, neexistuje.
Kadou chvíli zavolá
zástupce nìjaké skupiny
lidí, zda se mohou pøijet
podívat na chod centra.
Nikdy neodmítneme, jsme
rádi,e nejsme okolí lhostejní, návtìvy jsou nám
hodnì milé. Tøeba kdy k
nám zavítal Pìvecký
soubor aktivních dùchodcù
z P ra c h at i c s e s v ý m
pásmem lidových písní a
básnièek. My jsme je na
oplátku provedli po domì a
pøipravili malé pohotìní. Na konec si za doprovodu kytary
zazpívali vichni. Návtìvníci, klienti i zamìstnanci. Slíbili
jsme si, e nae setkání nebylo poslední, uvedla Hana
Vodièková z Centra STROOM DUB.

Dalí z návtìv na sebe
nenechaly dlouho èekat.
Dvì skupiny ákù ètvrtých tøíd ze Z Zlatá stezka v Prachaticích strávily
dvì páteèní dubnová
dopoledne v dílnách,
aby si vyzkouely výrobu
keramiky nebo práci s
textilem. Ukázalo se, e
chlapci,kteøí se ze zaèátku
ostýchali vzít látku a
nùky do ruky, byli leckdy
velmi zruèní. Dopoledne
uteklo jako voda a spokojené dìti odváely svým
maminkám vlastnoruènì
umotanou kytku ze zbytkù látek k blíícímu se Dni matek.
Velkou radost nám také udìlaly podnikatelky z Písecka,
které obdivovaly nae výrobky a vìtina z nich si alespoò
nìjakou drobnost odvezla domù, dodala HanaVodièková.

Motýli poletovali spoleèenskou místností
Snad nejvíce návtìvníkù se v Centru STROOM DUB
selo na konci èervna. Pøipravili jsme pro dìti z místní
základní a mateøské koly i pro nae obyvatele pøedprázdninové
pøekvapení. Pozvali jsem toti soubor malých hercù z Domu
dìtí a mládee v Prachaticích, kteøí nám pod vedením reisérky
Terezy Hrabìtové sehráli Motýlí pohádku.Ta se divákùm natolik líbila,e si potleskem vyádali jetì jedno pøedstavení, øekla
Martina Kocourková z Centra STROOM DUB.

Divadelní pøekvapení pro dìti ze základní a mateøské koly
z Dubu tak odstartovalo prázdniny v Centru STROOM
DUB. V týdnu od 9. do 13. èervence poøádáme pro dìti
pøímìstský dìtský tábor. Pøipravili jsem pro nì mnoho zajímavých akcí, výletù a soutìí. O dìti se po celou dobu bude starat
odborný personál.Vdy u nás stráví celý den, spát budou chodit
domù, doplnila Pavla Èechová vepeová, øeditelka centra.

Pøedkoláci z Dubu
chodí se zvíøátky na prsou
Dìti z Mateøské koly v Dubu hoøely nedoèkavostí. Èekalo je
nìco nového. Koneènì pøiel vytouený den, pátek 8. èervna.
Zamìstnankynì naeho centra Martina Kocourková opustila na
dopoledne svou icí dílnu,aby odela do mateøinky za malými návrháøi. Na donesená trièka si kadý mohl nìco namalovat, uvedla
Hana Vodièková z Centra STROOM DUB. Barvami na textil
tvoøily dìti své originály.Ty mení podle ablon, ty vìtí a zruènìjí malovaly obrázky a motivy dle vlastní fantazie.
Tøicetiminutové èekání a barvy poøádnì uschnou, bylo nekoneèné.Tentokrát se i kluci vyrovnali parádivým holèièkám.Tìili
se stejnì jako ony na to, a se budou moci obléknout do vlastnoruènì vyzdobeného trièka.
Pùjdete-li po Dubu, mùete potkat pyného pøedkoláka s domeèkem,
zvíøátkem, kytièkou, dopravním prostøedkem, s rytíøem na koni nebo
dokonce se znakem svého oblíbeného sportovního klubu na hrudi.
Moná, e vechny výtvory se vám nebudou zdát úplnì dokonalé, ale
kdo ví, tøeba u teï nìkterý z nich sní o kariéøe výtvarníka. Centrum
STROOM DUB tak opodìnì vìnovalo malým dubským dìtem k
jejich svátku dalí záitek, dodala H.Vodièková
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