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„Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska.“
Jaroslav Vrchlický
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Dar jarních měsíců, které nám dávají okusit sílu
probuzené přírody, se
může u vnímavých lidí
odrážet i v touze po zajímavých prožitcích, přijímání, dávání a sdílení
daru laskavosti.
Takto jsme prožívali inspirativní měsíce i
v Oknech a byli vskutku
nejednou
obdarováni.
Jedním z darů byl nejmladší dobrovolník Mareček Písař. Jeho maminka Jana s námi ušla
kus cesty – od studentky
– dobrovolnice v Dklubu, přes zaměstnanou dobrovolnici až po
maminku – dobrovolnici.
Měli jsme tu čest vyrobit
jí svatební oznámení a

A miminko po pár měsících přišlo i mezi nás na
supervizi, ale co je hlavní
– miminko s maminkou
navštěvuje i domov seniorů. Pro některé z jeho
obyvatel je toto setkání
zcela ojedinělé – jejich
děti i vnoučata jsou dávno
dospělé,
setkání
s novým darem života je
výjimečné a obohacující.
Reakce na Marečka jsou
navýsost něžné, laskavé.
Děkujeme
jeho
mamince, že je
s ním i s námi stále na společné cestě!
D a l š í m
k v ě t n o v ý m
„dárkem“ bylo setkání
seniorů

v sociálně terapeutické
dílně Okénko. Spolu
s koordinátorkou Dklubu Janou Vojáčkovou jsme jednoho dne
přistavily
dvě
auta
před DS v Otíně a několik jeho obyvatel odvezli
na
odpolední
„kávičku“
spojenou
s prohlídkou Oken.
Odpoledne se vydařilo.
Naši návštěvníci byli
příjemní, uvolnění a
plní humoru. Bonusem
akce bylo vyprávění
pana K. , který nám
zpřítomnil řadu zážitků
z
jeho
mysliveckého
života.
Pro nás,
kteří se
v těchto
kruzích
nepohybujeme,
to
byl
obohacující zážitek a
pan K. měl hezký pocit
z naslouchajícího publika.
Třetí setkání mělo ryze

odborný charakter a
uskutečnilo se na FM
VŠE. Týkalo se procesního řízení organizace a
realizovalo jej Nadnárodní kompetenční centrum
při FM VŠE ve spolupráci s OKNY. Podstatný
referát zde pronesl prof.
Řepa, odborník v této
disciplíně, dále své zkušenosti z budování neziskové organizace, spolupráce s neziskovým sektorem, vize a možnosti
přednesli Jaroslava Sedláková,
předsedkyně
správní rady, Drahomíra
Blažková, ředitelka, To-

máš Drnek, podnikatel a
Zdeňka Šindelářová, vedoucí odboru sociálních
věcí MUJH. Přítomna
byla řada zástupců organizací, které s Okny
spolupracují. Věříme,
že toto setkání na odborné půdě pomůže
prohloubit již dnes
dobře fungující vztahy.
Drahomíra Blažková
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Hned v úvodu jara, 2. dubna se
uskutečnil ples, který se tentokrát nesl v srdíčkovém duchu.
Opět
přinesl
spoustu zajímavého - taneční vystoupení kroužku
Zvonek, divadlo v
podání
uživatelů
Chráněného bydlení Okénko, půlnoční překvapení
dobrovolníků z Pět P, bohatou
tombolu, dražbu a výbornou muziku prostřednictvím kapely Lucky z Číměře.
A v hojné míře splnil i benefiční
účel - na činnost OKEN přinesl
70 000 Kč. Děkujeme všem zúčastněným!

Tolik různých emocí, zážitků,
setkání v jedné sobotě? Normálně bych si myslela, že není možné tohle všechno nacpat do jednoho dne. Ale zase to vyšlo. Plavci skvěle zaplavali. Odpoledne na
Jitce program střídající mušketýrské souboje, tanec , radost z
medailí i dojemné poděkování.
Čtyři měsíce jsme trénovali souboje a výsledek byl snad dobrý,
ale úplně jiný, než ten nacvičený.
Přípravy a těšení byly velké, a
pak to tak strašně rychle uteče.
Spousta skvělých přátel, příbuzných, kamarádů a opravdu není
v mých silách se všemi popovídat, jak bych si přála
Všechno se povedlo, souboje
jsme přežili ve zdraví, emoce
zvládli , únos do pekla Ivan taky
p
ř
e
ž
i
l
.
Tak trochu jsme utekli od svých
každodenních životů a prostě
jsme
si
to
užili.
Michaela Jůnová

Když jsme dostali pozvání na
květnovou tiskovou konferenci,
kterou organizovali
Konto Bariéry ve
spolupráci s Globusem, nebylo nad čím
váhat. Setkání
s
milými
a
štědrými
lidmi totiž
nejde odmítnout. A
když jsme se dozvěděli,
že mediální tváří celé
akce je paní Eva Holubová, auto jsme zájemci naplnili okamžitě.
Akce byla parádní, prošli jsme se
po Praze, popovídali si s paní
Holubovou a vyfotili se s ní, užili
si luxusní prostředí Café Mánes
a stali se na chvíli mediálními
hvězdami.

Naše „teritorium“ se neustále rozšiřuje. Tentokrát
jsme naši činnost a výrobky prezentovali v Boršově
nad Vltavou, konkrétně v
místní knihovně. Děkujeme za pozvání!

I když se naše kroky s
některými
uživateli rozejdou, rozhodně na ně
nezapomínáme - proto
jsme v květnu
vyrazili
na
dlouho
plánovaný
výlet do Písku za kamarádem Františkem.

Provedl nás po svém novém bydlení, ukázal nám dominanty města
s pozval na zmrzlinu.
Setkání bylo pro všechny příjemné a rozhodně ne poslední!

Naše krásné
auto od Konta Bariéry na
jaře rozhodně
nezahálí.
Tentokrát se
vydalo
na
třídenní výlet
do Volfířova,
kde na klienty chráněného bydlení čekalo příjemné prostředí, které
vybízelo k dlouhým procházkám.

Na konci května jsme absolvovali
další výlet, opět do matičky Prahy, kde se koná festival Mezi Ploty. A do areálu bohnické nemocn i c e
vyrazilo
i
šest
uživatelů CHB.
A stálo
t
o
opravdu
za to Divokej
Bill, Mňága a Žďorp a mnoho
dalších interpretů nás zabavilo
na dlouhé hodiny! Praho, za rok
se na nás můžeš znovu těšit!

Poslední červnový víkend jsme se
vypravili do Borovan, kam jsme
byli pozváni spřátelenou organizací Narazet Borovany, na jarmark
neziskových organizací. Užili jsme
si příjemný den spojený s prodejem výrobků našich dílen.
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Obě naše pobytové akce jsou
již za dveřmi. A obě nás tentokrát zavedou
do
krásné
Francie,
vždy však do
jiného historického období.

tradičně absolvují
soustředění.

Již v první
polovině měsíce července
se
parta
dobrov olníků a sportovců
ze
Sportovního Klubu kapři vypraví do Pluhova Žďáru, kde již

A můžete se spolehnout, že se
bude jednat o
pořádně drsnou
exkurzi do mušketýrského období, kde nebudou
chybět tvrdé souboje a překo-

své

letní

Tentokrát se přenesou do doby
čestných mušketýrů, proradných
intrikánů a sličných žen.

návání sama sebe.
Druhý pobyt, který se uskuteční na začátku srpna v Chlumu
u Třeboně nás zavede do období
vzdálenějšího. Podíváme se za
oblíbenými hrdiny Asterixem a
Obelixem, kteří díky kouzelnému lektvaru odolávají nástrahám, které na ně chystají nepřátelé.
Bude záležet na více než 40
účastnících a 20 dobrovolnících, zda i tentokrát budou Caesar, Kleopatra či tajemní piráti
poraženi.
Budeme jim všem držet palce!

Po dlouhých měsících náročných
příprav jsme 1. června otevřeli
nové pracoviště, konkrétně sociálně terapeutickou dílnu ve městě
Dačice.

Slavnostní otevření proběhlo
20. června za přítomnosti vedoucího odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Mgr. Petra Studenovského, starosty Dačic
Ing. Karla Macků a mnoha dalších významných hostů.
Již první měsíc poskytování
této služby ukázal, že zde byla
opravdu potřeba, neboť zájem
o její využívání
je
značný.
Těšíme se

na rozvoj služby a věříme, že
kolektiv pracovníků udělá
občanům s mentálním, zdravotním, tělesným či kombinovaným postižením život o
něco příjemnější.
První ohlasy a výrobky uživatelů potvrzují, že naše víra
bude vyslyšena!

Dlouhodobě a rádi spolupracujeme s obcí Novosedly
nad Nežárkou. Pro děti z místní školy a školky jsme
uspořádali
zážitkové
odpoledne, které je
mělo připravit na nástrahy, se kterými se
mohou potýkat na kole.
Na závěr zahráli uživatelé CHB pohádku,

Závěrem
Nejen radostné události přináší jaro. V červnu
jsme se museli navždy rozloučit s naším dlouholetým kamarádem Milanem.
Vezměme si příklad z toho, jak si uměl užívat
každodenních maličkostí a užívejme si jich také!
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

