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„To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach“ 

                                                                     Gilbert Pierre Cesbron  

vydání Jedenácté 

 

O čem se dočtete 

OKNA se otevřela 1 

Uskutečnilo se 2 

Pozvánka na ples 3 

  

Co nás čeká a nemi- 4 

Nabízíme 4 

 4 

nou, aby na všechny 

aktivity bylo dost finan-

cí, aby byli lidé, kteří 

jsou poctiví a pracovití, 

aby lidé spolu vycháze-

li….Tyto myšlenky se 

samozřejmě nevyhýbají 

ani nám v Oknech. 

 Začátek roku pokaždé 

přináší ohlédnutí – in-

ventury hmotných pro-

středků, ale i vztahů – 

pracovních, dobrovol-

nických, přátelských…. 

Letošní „ohlédnutí“ za 

materiální stránkou 

uplynulého roku bylo 

velmi příznivé. Žádná 

z aktivit neskončila ztrá-

tou, naopak jsme trošku 

ušetřili. A navíc – dívá-

me se na nově rozšířené 

a vybavené prostory, 

jezdíme novým autem. 

V lednu přišly dvě nové 

dobrovolnice do D-

klubu. Velkou radost 

nám udělala návštěva 

členů Rotary clubu 

Jindřichův Hradec 

v dílnách Oken. 

Jsme opravdu vel-

mi rádi, když nás 

osobně navštíví 

lidé, kteří nás 

podporují a mo-

hou se „dotknout“ 

naší práce. Je to 

obzvlášť důležité 

v situaci obecné spo-

lečenské nedůvěry.  

Jak jsme si dali do 

názvu – chceme být 

Okny otevřenými, ko-

munikujícími. I proto 

vítáme ty, kteří 

s námi chtějí do ko-

munikace vstoupit. 

Dlouhodobé dobré 

vztahy se zhodnotily i 

na počátku letošního 

roku. Svými dary pod-

pořila naši práci Jed-

nota Jindřichův Hra-

dec, Fruko Schulz, 

pivovar Bernard a far-

ní sbor Českobratrské 

církve evangelické. 

Jejich dary nám po-

mohou uspořádat již 

třináctý letní pobyt 

pro děti i dospělé se 

zdravotním postiže-

ním.  

Zcela originálním a 

dojemným způsobem 

nás podpořila paní 

Jarní probouzení 1 

Zpívání v DS 2 

Mikulášská diskotéka 2 
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Nová loga aktivit 4 

M a r i e  T ů m o v á 

z Jindřichova Hradce. 

Darovala nám totiž 

nádherné háčkované 

hračky vlastní výroby, 

abychom je prodali a 

v ý t ě ž e k  p o u ž i l i 

k podpoře naší činnos-

ti. Takový dárek od 

srdce – navíc od člově-

ka, který sám musel 

v životě překonávat řa-

du těžkostí, člověka 

významně povzbudí.  

Laskavé doteky přízně 

opravdu dokážou zba-

vovat strachu a posilo-

vat v člověku naději, že 

i ten další rok bude 

dobrý, naplněný smys-

luplnými činnostmi. 

Ubývá noci, přibývá 

světla. A tak na závěr 

článku přeji všem jeho 

čtenářům spoustu 

světlých chvil ve vlast-

ním uvažování i čin-

nostech. Ať nikoho 

z nás nesouží strach a 

naše dny jsou plné na-

děje!   

                                              

Drahomíra Blažková  

Možná každý člověk, 

který je postavený do 

situace jakékoli zodpo-

vědnosti, čas od času 

prožívá úzkosti a stra-

chy. Jak věci dopad-

Na tomto místě bychom rádi čtenáře co nejsrdečněji 

pozvali na akci na podporu osvěty autismu . 

Setkání a beseda s panem Radkem Čihákem se 

uskuteční v pondělí 4. dubna od 18:00 hod. v pro-

storách Sociálně terapeutické dílny Okénko na ad-

rese Pražská 104/II v Jindřichově Hradci. 

Setkání se koná v rámci série akcí 

s názvem Putování 2016 - „Bereme 

to s nadhledem“, která je organizo-

vána v rámci projektu Adventor.  



Poslední únorové sobotní odpo-

ledne jsme se opět přenesli do 

Řecka. Ne, neabsolvovali jsme 

zimní dovolenou u moře, ale po-

táborové setkání.  

Více než třicet účastníků a dob-

rovolníků letního prožitkového 

pobytu pro děti a dospělé, který 

se odehrál v srpnu v Chlumu u 

Třeboně, se 

sešlo, aby si 

v příjemném 

prostředí so-

ciálně terape-

utické dílny 

zavzpomínalo 

na léto. 

Letní pobyt si 

p ř i p o m n ě l i 

prostřednic-

tvím videa, zpívání táborové 

hymny a vyvolávání skupino-

vých pokřiků.  

A všichni se svorně shodli, že se 

těší na léto letošní, kdy se 

společně vypraví do Galie za 

hrdiny Asterixem a Obeli-

xem. 

V sociálně terapeutické dílně 

se na Vánoce těšíme po celý 

adventní čas a hojně si je při-

pomínáme.  

Vrcholem tohoto tě-

šení bylo vánoční po-

sezení v sociálně tera-

peutické dílně, kterého 

se zúčastnili téměř 

všichni uživatelé dílny. 

Kromě výborného občer-

stvení a ovocného punče jsme 

se dočkali i vánočních tradic.  

Z a z p í v a l i 

jsme si 

s p o u s t u 

známých i 

méně zná-

mých koled, 

vypustili po 

vodě svíčky 

ve skořápce od ořechů a pře-

hráli si vánoční příběh jako v 

divadle. 

Rovněž jsme si zavzpomínali 

na uplynulý rok 

a promítli si fot-

ky ze všech zají-

mavých akcí, 

které se v Ok-

nech odehrály, 

nebo kterých 

jsme se 

zúčastni-

li.  

A samozřejmě nechyběly 

ani drobné dárečky, kte-

ré si pro uživatele při-

pravil kolektiv zaměst-

nanců STD. Děkujeme! 

Stránka 2  

Na první společný výlet novým 

autem bez bariér vyrazili uživate-

lé chráněného bydlení na začát-

ku prosince do obce Kamberk. 

Tam byli pozváni kamarády z 

táborského stacionáře Klíček. 

Čekala je zde 

dlouhá dis-

kotéka, vý-

borná veče-

ře, divocí 

čerti a miku-

lášská nadíl-

ka. 

Stejně jako v minulém roce, i 

letos do chráněného bydlení za-

mířil svatý Valentýn 

se svým svát-

kem.  

Svátek všech 

z a m i l o v a -

ných jsme 

oslavili na 

večírku v kos-

týmech, vychutnali si te-

matické občerstvení, zasoutěžili 

si a na závěr zatančili v rytmu 

diska.  

V sobotu 5. prosince nastalo po-

myslné vyvrcholení roku i pro 

seniory z Domova seniorů v Otí-

ně, kteří spolupracují s naším 

dobrovolnickým programem D-

Klub, který je veden Janou Vo-

jáčkovou. 

Hudbu, zpěv a 

duchovní slovo si 

nechal ujít pouze 

málokdo a my 

jsme za tuto spo-

lupráci  velmi 

vděční. 
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Období Velikonoc a začátku jara 

je pro nás rovněž důležitým ob-

dobím, které nenechává kreativ-

ní hlavy v chráněných a sociálně

-terapeutických dílnách v klidu. 

Přesvědčit se o tom můžete třeba 

ve středu 23. března na náměstí 

Míru v J. Hradce, kde se uskuteč-

ní akce Náměstí patří dětem pořá-

daná Informačním centrem mlá-

deže J. Hradec, v Prodejní galerii 

Okénko či na  obráz-

cích. 

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 

Na lednovém setkání zaměstnanců a členů správní a dozorčí rady, které se 

uskutečnilo v kavárně FotoCafé, byla představena nová loga všech aktivit 

organizace, která vznikla pod rukama výtvarníka Martina Stiltenna a gra-

fičky Táni Niklové Kynclové. Jak se povedla, můžete posoudit sami: 

 

Závěrem 
 

 

Jaro je za dveřmi a my 

věříme, že se na něj tě-

šíte stejně jako my. Če-
ká nás sice spousta 

práce, ale taky celá řa-

da zajímavých akcí. Bu-

deme rádi, když se na 

některé z nich potkáme! 
 

 

Číslem Vás provázeli  

 

Drahomíra Blažková a 

Zdeněk Malý 

14. 5. 2016, 14:00 - 18:00 

  Supervizní setkání  Téma: O 

VZÁJEMNÉM RESPEKTU                                                                                                 

Supervizní setkání má své 

úvodní téma, a je zde věnován 

prostor pro sdílení aktuálních 

situací, hledání řešení, pro-

hloubení pochopení  kořenů 

problémů, zlepšení komunika-

ce) 

 

11. 6. 2016, 14:00 - 18:00  

Supervizní setkání 

Téma: JAK MLUVIT S DĚTMI    

Všichni máme zkušenosti – 

výborné i méně dobré – 

z komunikace s dětmi 

Podělíme se o dovednosti, které 

vedou k cíli a zamyslíme se nad 

typy komunikace, které k cíli 

nevedou. 

 

V případě, že vás některé z té-

mat zaujalo, kontaktujte sociál-

ní pracovnici Centra pro rodinu 

Bc. Martinu Holickou na tel. 

778 050 998 či e-mail: 

pestouni@okenko.eu pro více 

informací či přihlášení na akci.                                                                  

V následujících 

měsících si 

Centrum pro 

rodinu Okénko 

připravilo celou 

řadu vzděláva-

cích aktivit pro náhradní rodiny: 

16. 4. 2016, 9:00 - 16:00  

 KOMUNIKACE POD TLAKEM -

Interaktivní přednáška o tom, co 

ovlivňuje naši komunikaci a roz-

hodování     v situacích napětí a 

tlaků. Možnost sdílení vlastních 

situací. 

Lektor: Mgr. Petr Svoboda má 

d l o u h o l e t o u  z k u š e n o s t 

v doprovázení lidí v obtížných 

životních  situacích, mimo jiné 

má zkušenost i z doprovázení 

vojáků na misích v Bosně a Af-

ghánistánu 

mailto:pestouni@okenko.eu

