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„Když budeme vždy dělat vše, jak nejlépe dovedeme, znamená to, že budeme jednat. Dělat vše co nejlépe znamená být
aktivní, ale ne proto, že čekáme odměnu, nýbrž proto, že to tak máme rádi" Lidé většinou dělají pravý o pak uchylují se k
něčemu jen proto, že očekávají odměnu, a nikoliv proto, že by je takové jednání těšilo."
Don Miguel Ruiz, Moudrost z knihy ČTYŘI DOHODY
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První měsíce roku
vítají Okna s novým názvem
– Otevřená OKNA,
z.ú.
Příčinou změny je nový občanský zákoník, který uložil
neziskovým
organizacím,
aby se transformovaly na
právní formy, které jsou
obsaženy v nové zákonné
normě. Právní forma, kterou
zákoník
nazývá
„zapsaný ústav“ odpovídá
sociálním aktivitám, které
realizují OKNA. Pro ty z vás,
které tento název překvapí,
zde mám vysvětlení – OKNA
i nadále chtějí zůstávat Otevřená, Komunikativní, plná
Naděje a Aktivity, usilovat o

Od
srpna,
kdy
se
uskutečnil letní prožitkový
pobyt v Chlumu u Třeboně

setkání. A sešlo se nás víc
než třicet!

už uteklo půl roku, a proto
nastal čas, abychom se
zase sešli a ty krásné
prázdninové
chvíle
si
připomněli. Právě proto
jsme se sešli v sobotu 7.2.
2015 na „potáborovém“

Na začátku jsme s
společně
zazpívali
hymnu „Pískni jen“,
poté jsme se podívali
na očekávaný film z
tábora a na závěr si
zazpívali některé z
oblíbených písniček.
Mezitím jsme si našli
čas i na to, říct si, co
si z léta pamatujeme
a na co se těšíme na příští
rok. Celou dobu byl stůl
obsypán
spoustou
pochoutek, takže děkujeme
všem,
kteří
n ě ja k o u
dobrotou přispěli.

co nejširší zapojení svých
klientů do běžného života
místní komunity, být
v kontaktu s veřejností,
vymýšlet zajímavé akce a
programy. V terminologii
nového občanského zákoníku jsou však užity
názvy, které mohou v
ledaskom vyvolat složité
vzpomínky. Díváme se na
tuto situaci střízlivě –
forma je pouze tvar, důležitý je obsah, kterým
formu naplníme… Mnozí
se nás ptají, proč zrovna
OKNA, proč Otevřená –
OKNA – to je
vlastně zkratka

Svátek svatého
Valentýna vyvolal pozdvižení i na chráněném bydlení.
Klienti si uspořádali
a náležitě užili valenýnskou párty spojenou se spoustou občerstvení a
soutěží
v
maskách.
P o t k a t
jsme mohli
třeba
samotnou
Afroditu,
gejšu
a
m n o h o

slov Otevřenost, Komunikace, Naděje, Aktivita. Otevřená jsou všem lidem dobré vůle, aby mohli společně
přinést světlo a čerstvý
vzduch lidem se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným
postižením,
seniorům,
rodinám
v těžkých situacích a pěstounským rodinám. OKNA
jsou symbol – světla, vzduchu, ale někdy i průvanu –
to vše je v životě potřeba. A
tak Vás, milí čtenáři, zveme
k nahlédnutí – co se událo,
co chystáme.

dalších.
A koneckonců – tak to má
být – sdílená radost pomáhá překonat spoustu
únavy z krátkých dnů a
dlouhých nocí….
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Na těchto řádcích bychom chtěli
poděkovat všem, kteří Otevřená
OKNA podporují, a to všemi
možnými způsoby.
Ať už se jedná o finanční příspěvek, věcný dar do tomboly,
vlastní dobrovolně strávený
čas či vlídné slovo, jsme za vše
velmi vděční.
Je jasné, že jmenovité poděkování všem se na tyto stránky
nevejde, tak alespoň několik
střípků. Ostatním se snažíme
vyjadřovat vděk celoročně,
osobně i na našich internetových stránkách
Velkou radost nám udělala
podpora sociálně terapeutických
dílen formou Individuálního projektu, který je administrován Krajským úřadem Jihočeského kraje.
Znamená pro nás pokrytí nákladů
na 9 měsíců provozu sociálně terapeutické dílny. V této dílně se denně setká 20 klientů s terapeuty,
aby obnovili či udrželi své pracovní
a společenské dovednosti. Tato
služba je velmi žádaná a využívaná
– celkem dílny navštěvuje střídavě
39 osob, výstupem jsou krásné
obrazy, polštáře, krabice, které
potom putují na výstavy, lze je
zakoupit i v Prodejní galerii Okénko.
Další radost nám udělal grant
z Nadace Albert – Kávomaty
pomáhají.
Podpora z této nadace
pomáhá zajistit realizaci
„vrstevnických
skupin“ – to jsou skupiny pro děti, které
mají obtíže při zvládání
některých
sociálních
dovedností a hůře se zapojují do
běžných dětských kolektivů. Péče
dvou psycholožek jim má pomoci
k nácviku dovedností, které jim
umožní pro ně složité situace lépe
zvládat. A tak každý občan Jindřichova Hradce, který si zakoupil
nápoj v kávomatu, umístěném
v prodejně Albert, podpořil tuto
aktivitu. V současné době fungují
v Centru pro rodinu Okénko dvě

vrstevnické skupiny po sedmi dětech.
Milovníci piva, kteří
zakoupili tento lahodný mok značky
B E R N A R D
v Jindřichohradecké
p ro de jn ě
F ru k o
Schulz, přispěli deseti haléři z každé
lahve na aktivity
Oken. Celkem se
tato
částka
v loňském roce vyšplhala na úctyhodných 1 816,- Kč,
které pan Jiřík předal ředitelce OKEN.
Členové místního Rotary clubu
předali v lednu krásných 16 000,Kč – výtěžek koncertu ZUŠ a vánočního punčování. Děkujeme
vedení a žákům
ZUŠ, rovněž organizátorům aktivit z Rotary clubu za podporu i
dlouhodobě
krásné vztahy!
A ještě jeden výstup pro radost –
koncem roku obdržela OKNA částku 9 000,- Kč od studentek FM
VŠE – výtěžek Běhu Jindřichovým
Hradcem. K částce bylo něco přidáno a byl zakoupen notebook
s grafickými programy pro chráněnou dílnu. Z notebooku se již
raduje grafik pan Martin Stiltenn, vytváří plakáty, pozvánky i
nový elektronický katalog výrobků.
Za každý projev přízně, dobře prožitý den, hodinu, minutu, Otevřená OKNA zcela otevřeně děkují!

Dobrý den,
paní Kláro, jste hvězda
,
moc děkujeme!!!
Určitě si s Vaší nabídky vybereme, počkám jen na manžela, ať to s ním zkonzultuji.
Vaše semináře jsou moc zajímavé a je vynikající, že pro
pěstouny máte tento přehled
na celý rok, takže se dá ledaco naplánovat předem a hlavně člověk ví, s kolika hodinami vzdělávání může počítat.
Naše doprovázející organizace
se to teprve učí, tak v tom
trochu plaveme
. Mějte se
krásně a v přiměřeném čase
se ozveme k přihlášení.
Pěkný den a Boží požehnání
do služby přejí
Maňáskovi, Český Krumlov

Pro vás, kteří byste snad netušili, o co se jedná, malé vysvětlení: Paní Klára Hesounová je dlouholetou spolupracovnicí Oken. Její láskou, ba
přímo
vášní, je
práce
s pěstounskými rodinami.
Díky své píli a vitalitě se přičinila o vznik Centra pro rodinu Okénko, jehož stěžejní
náplní je doprovázení a vzdělávání pěstounských rodin.
Jak se jí daří naplňovat sny,
je patrné z výše uvedeného….

Březen 2015

Stránka 3

•
19. 3. V 18.00
přednáška
v Prodejní galerii OKÉNKO na
téma „JAK PEČOVAT O
VZTAH“ Přednáší PhDr. Jitka
Balcarová a PaedDr. Drahomíra Blažková
•
21. 3.
Ples Otevřených
OKEN - pozvánka na předchozí straně
•
28. 3. Účast Chráněných dílen
Okénko na Velikonočních trzích Rolničky v Soběslavi

18. 4. Předtáborové setkání
pro dobrovolníky – příprava
programu prožitkového tábora „BOHOVÉ NA OLYMPU
aneb Zeus a jeho děti“
•
18. – 19. 4. – relaxačně vzdělávací pobyt pro pěstouny
v Modré Kotvě Mrákotín na
téma:
Příchody
a
odchody
v pěstounské rodině (12 hodin vzdělávání)
•
25. 4. Vajgarský kapr - tradiční plavecké závody v Jindřichohradeckém bazénu s

následnou afterparty v KC
Jitka.

Bližší informace o SK Kapři
naleznete na www.skkapri.cz
•
23. 5. – setkání pěstounů
ve sborové místnosti ČCE
v Jindřichově Hradci (4 hodiny vzdělávání)
Více informací z Centra pro
rodinu na www.okna-nrp.cz

•

Tvůrčí duch naší sociálně terapeutické dílny Okénko se tentokrát projevil skrze
nádherné fleecové polštářky posuďte sami. Pokud Vám doma právě takovýto polštářek
chybí, neváhejte a zakupte jej
v Prodejní galerii Okénko, případně si o něj zavolejte na číslo
724 594 724.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem české republiky.
„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti,
podnikatelského ducha, rovných
příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.“

Závěrem
Přejeme Vám krásné
jarní dny a těšíme se
na další setkání
s Vámi!
Číslem Vás provázeli
Drahomíra Blažková
a Zdeněk Malý

Dostává se Vám do rukou interní a propagační materiál Otevřených OKEN, z. ú. • Oknovinky vychází od července/2011

Na Piketě 742/III. 377 01 Jindřichův Hradec, 724 594, 724, www.okenko.eu, okna@okenko.eu
Za obsah zpravodaje zodpovídá ředitelka PaedDr. Drahomíra Blažková

