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Co se u nás změní od Nového roku?
Ke konci prosince 2007 končí jedna z námi nabízených služeb (Centrum denních služeb). Od 1. 1. 2008 pak bude nahrazena službou Sociálně terapeutické dílny. O co jde
konkrétně?
Podle zákona o sociálních službách se v Centrech denních služeb poskytují ambulantní - denní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
e) sociálně terapeutické činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní - denní 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.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
Současně zachováváme službu Sociální rehabilitace, která je pobytová, a to od pondělí do pátku. Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením, a to rozvojem
jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
e) poskytnutí ubytování,
f) poskytnutí stravy,
g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Zpracovala Petra Prášková

Milý Štěpáne, vítáme Tě mezi námi!
Od 5. listopadu se naše „stroomácká rodinka“ rozrostla o nového člena. Je jím nevidomý 21-letý Štěpán
Kůs, který k nám jezdí každé pondělí
z Kašperských Hor, kde bydlí se svou
maminkou. Nedalo nám to, abychom
Štěpána trochu nevyzpovídali. Jak
nám řekl, má ještě staršího bratra
Péťu, který pracuje jako kuchař až
ve Španělsku. Maminka je recepční
v hotelu. Štěpán se velmi rychle začlenil do naší party, a ačkoliv nevidí,
hned od začátku se u nás zorientoval
a téměř nic mu nečiní problémy. Naopak, všem nám dělá velkou radost,
když vytáhne harmoniku a začne
hrát. Umí tolik písniček, že ho žádné
naše přání nedokáže překvapit. Však
už jsme se také domluvili, že s námi
bude vystupovat na vernisáži naší
výstavy v Prachatickém muzeu. Kromě hraní na tahací harmoniku Štěpán
rád zpívá či poslouchá rádio. K jídlu
má nejraději řízek s bramborovým
salátem, zvlášť, když ho uvaří maminka. Prázdniny letos trávil u babičky, ale s maminkou zamířili i na
dovolenou k moři ve Španělsku. Moc
rád vzpomíná na návštěvy zdejší
cukrárny Papagai. Velkým zážitkem
pro něj byl také let letadlem, který
prožil úplně poprvé. Ve Španělsku se
setkal i se svým tatínkem, který tu
pracuje jako zedník.

Ostatních spolubydlících jsme se zeptali, co by Štěpánovi popřáli. Tady
jsou jejich odpovědi:
Lucka by Štěpánovi přála, aby si tu
rychle zvykl. Vláďa Štěpánovi přeje, aby byli dobří kamarádi a aby
si u nás Štěpán našel hodně dalších
kamarádů. Lída Štěpánovi přeje, aby
byl spokojený, aby se mu tu líbilo,
aby se mu tu dobře spalo, jedlo a bavilo. A já se připojuji s přáním nás
všech ostatních, aby Štěpánovi nikdy
nedošla radost, kterou nám rozdává,
a aby mu vždycky bylo tak veselo
jako nám s ním a jeho harmonikou.
Petra Prášková

Prodejní vánoční výstava
v Prachatickém muzeu
Každoročně se před Vánocemi konají
výstavy a trhy, na kterých můžete nalézt
nejrůznější zboží. I v našich dílnách se
v tomto období zaměřujeme především
na vánoční výrobky. A zatímco hospodyňky pečou cukroví, u nás v pecích se
pečou zvonečky, svícny, ozdůbky, zápichy a další krásné vánoční výrobky. Ani
ostatní dílny nezůstávají pozadu, takže
výběr je opravdu veliký. A protože se
skutečně máme čím pochlubit, rozhodli
jsme se letos ve spolupráci s Prachatickým muzeem uspořádat prodejní vánoční výstavu. Uskuteční se v prostorách
muzea od 4. do 16. prosince a její návštěvníci se mohou vystavenými výrobky nejen pokochat, ale i zpestřit vánoční výzdobu svého domova či zakoupit
vhodný dárek. Pro maminky svícínky,
pro babičky chňapky, pro děti zvonečky,

pro tatínky třeba veselou kazetu na nějakou tu lahvinku. Zkrátka každý si u nás
najde to své.
A protože se Vám chceme představit
i osobně, rozhodli jsme se první den
výstavy (v úterý 4. 12. od 15 hodin)
uspořádat vernisáž, na které se návštěvníci nejen dozvědí více o našem Centru,
ale vystoupí zde i naši uživatelé. Už
od listopadu nacvičovali Lucka, Vláďa
a Tomáš pásmo vánočních a zimních
básniček a písniček, zlatým hřebem pak
bude vystoupení Štěpána, který zahraje
na akordeon. Připraveno bude i malé občerstvení.
Věříme, že se naše výstava bude všem líbit a najdou pak cestu třeba i sem k nám,
do Stroomu Dub.
Petra Prášková

Návštěva studentek VOŠ Prachatice
Ve čtvrtek 15. listopadu jsme v našem Centru přivítali milou návštěvu – na exkurzi přijely studentky 1. ročníku VOŠ Prachatice.
Naše manažerka Andrea Tajanovská dívky s jejich pedagožkami přivítala a krátce je uvedla do problematiky našeho zařízení – od
samého počátku myšlenky na vznik tohoto Centra až po současnou situaci. Naše budoucí kolegyně – studentky se nebály a kladly
celou řadu zajímavých dotazů – např. na personální obsazení Stroom Dub, počet či věk klientů nebo režim dne. Následovala
prohlídka chráněných dílen, při které děvčata konkrétně viděla naše zaměstnance i uživatele při práci. Nahlédli jsme i do pokojů
ubytovaných či skladu našich výrobků.
Jolana Nováková ukazuje studentkám práci
na stavu.

Doufejme, že se tato návštěva studentkám líbila a v budoucnu pro ně bude v jejich práci inspirací.
Petra Prášková

S v í c n y p r o S PA R

Jak se svícny povedly, posuďte sami.

Vánoční trhy v Prachaticích
Ačkoliv skutečná paní Zima už několik
týdnů úřaduje za okny, ta pohádková
přijede do Prachatic v neděli 16. prosince během tradičních vánočních trhů.
Přítomni budeme i my se svým stánkem,
kde si návštěvníci trhů budou moci vybrat z velké nabídky rukodělných výrobků našich dílen. Zakoupit si budou moci
vánoční keramiku, přívěsky a ozdůbky s
vánočními motivy, vázy, misky, dřevěné

výrobky (např. tácy, zdobené kazety,
nosiče na víno a pivo), ale i textilní výrobky, jako například kapsáře, chňapky,
zástěry, prostírání či koberce.
Věříme, že nás navštíví mnoho kupujících, kteří si od nás odnesou nejen pěknou dekoraci či dárek pod stromeček,
ale i pohodu a radost pro nadcházející
svátky.
Petra Prášková

10. září jsem navštívila sídlo firmy
SPAR Sušice, kde jsem vedení společnosti zastihla v čilých přípravách na tradiční SPAROVSKÝ VELETRH, který
dvakrát ročně pořádá pro své obchodní
partnery. Díky vstřícnosti a ochotě prokuristy firmy F. J. Krále i „jeho lidí“
jsme se za chvíli domluvili, že výrobky
Centra STROOM DUB můžeme 19.
a 20. října v horažďovickém kulturním
domě představit. Po podrobnějším povídání o centru jsme ještě dojednali, že pro
návštěvníky veletrhu nechají v naší keramické dílně vyrobit upomínkové dárky v podobě svícnů s logem k 15. výročí
SPARu na českém trhu.
Po příjezdu do centra jsem se setkala
s radostí nad úspěšným jednáním, ale
i s obavou, zda pracovníci keramické
dílny stihnou v tak šibeničním termínu
130 kusů svícnů připravit.

Ale pustili se do práce s vervou jim
vlastní, i když počasí zrovna nespolupracovalo. Jako z udělání bylo chladno
a vlhko a v centru jsme ještě netopili,
proto hlína dlouho vysychala. Podle pořekadla “když se chce, tak to jde“ putovaly svícny v dárkovém balení 18. října
na místo určení.
Sparovcům se svícny líbily a my jsme
byli spokojeni, že jsme se mohli předvést s výrobky všech dílen centra na
další akci, ale také že se nám do kasy
„přikutálely“ tolik potřebné peníze. Pro
mě je tou nejkrásnější představou sto
třicet keramických kuželů svítících pro
dobrou věc.
Velké poděkování patří SPARu Šumava
s.r.o.
Hana Vodičková

Spolupráce s firmou Forton Decco
V září navštívila naše kolegyně Jarka
Záveská firmu Forton Decco ve Strakonicích. Nabídka překrásných dárků
a dekorací, kterou jsme zde viděli, nám
téměř vyrazila dech. Rozhodli jsme se
zkusit štěstí a nabídnout zde i výrobky
našich dílen. Jak se vzápětí ukázalo, byl
to dobrý tah. Manželé Voříškovi byli
od samého začátku velmi sympatičtí a
vstřícní a zaujala je naše nabídka krabiček, do kterých by chtěli balit své zboží.
Za chvilku „byla ruka v rukávě“ a dohodli jsme se na první zkušební dodávce.
Vyrobili jsme 210 různě velikých krabiček a 140 prkýnek, která budou sloužit
jako dna, vše jsme pečlivě nabarvili a jeli

do Strakonic. Přiznávám, vyráželi jsme
trochu s obavou, jestli se budou líbit barvy, protože vybírat je po telefonu nebylo
zrovna nejlehčí. Nakonec jsme si mohli
oddechnout. Vše se líbilo, a tak naše spolupráce dál pokračuje. Dohodli jsme se
na další zakázce a v truhlárně i výtvarné
dílně se již ze všech sil snaží, aby byli ve
firmě Forton Decco opět spokojení. Náš
největší díky pak patří manželům Voříškovým, jejichž skvělý přístup je pro nás
velikou motivací do budoucna.

Návštěva u rotariánů
Každý pondělní večer se v píseckém
hotelu Biograf scházejí členové Rotary
klubu.
Hlavní náplní tohoto prestižního sdružení jsou různorodé humanitární, vzdělávací či kulturně-společenské aktivity.
Spolu s Andreou Tajanovskou, spoluzakladatelkou a projektovou manažerkou
našeho centra, jsme do Písku zavítaly
22. října, abychom STROOM DUB těmto úctyhodným lidem představily. S velkým zaujetím sledovali všichni přítomní
vyprávění A. Tajanovské, což se projevilo i na jejich dotazech. Při diskuzi zazněl

i názor, jak je nevýhodné, že centrum je
mimo Písecko. Ale protože osudy spoluobčanů jim nejsou lhostejné, chtějí nám
písečtí rotariáni pomoci. Pro letošní rok
již sice mají své aktivity rozplánované,
avšak dostaly jsme příslib pomoci v příštím roce. Jakým způsobem, domluvíme,
nápadů zaznělo z jejich úst několik.Třeba na oplátku na návštěvě u nás. Z Písku
jsme totiž odjížděly s pocitem vykonané
návštěvy u přátel.
Hana Vodičková

Tomáš Punčochář pomáhá natírat dřevěné krabičky.
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