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„Nechť se nám otevřou oči a my poznáme, že nikdy neprožijeme dva stejné dny. Každý den přinesl
jiný zázrak, díky němuž dále dýcháme, sníme a chodíme po zemi“
Paulo Coelho
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Léto je v plném proudu se
vším, co k němu patří –
vedro, bouřky, cestování,
plavání, popíjení, míchané drinky na zahrádkách,
vůně grilu…. Bohatství
prožitků utíká rychlostí
vlaku, který za sebou nechává stromy, řeky, města…. Je na čase zastavit
se a připomenout si dary
a prožitky jarních a letních dnů v Oknech.
Byly prožitky, které nám přinesly nová poznání – díky nádhernému
cestovnímu
grantu
„Poznáváme spolu Česko“,
hrazenému
z pro-

středků Nadace České spořitelny
jsme mohli shlédnout celou řadu
nádherných zákoutí naší země, seznámit se s krajinou, odkazy předků, kteří vytvořili smysluplná díla,
zklidnit se v přívětivém prostředí
venkovské fary, načerpat inspiraci
v továrně na korálky…Jeden grant
a množství stop v citech a paměti,
které nám budou vyplouvat ve chvílích ticha….
Krásné ovoce přinesly dlouhodobé vztahy, které pěstujeme
s obcí Novosedly a Rotary clubem
v Jindřichově Hradci.
Únavu a chmury přinesla
některá výběrová řízení – setkání s lidmi,
kteří nechtějí, nemíní
a nebudou pracovat,
přišli si jen pro razítko na doporučenku
od Úřadu práce. Přece
nejsou tak blbí, aby
vstávali za tak málo
peněz, nebo dokonce
dělali mezi TĚMI….
UF. Je třeba vytáhnout pozitivní
vzpomínky a jít si sáhnout na ty,
kteří pracují a s chutí a pod jejich
rukama vznikají krásné dekorace,
mýdla, polštářky… Radují se
z toho, že jejich život má svůj řád a
smysl, někam směřuje, k někomu
patří….
Práce v sociální sféře vedle
drobných radostí, vítězství, prožitků krásy a chuti tvořit, přináší také
hodně zátěže, zklamání a „profesní
okoralosti“. Tato sféra rozhodně

nepatří mezi „Top desítku“ dobře
odměňovaných profesí. Stačí se podívat do Německa, Anglie, Švédska
a ocitneme se na zcela jiném stupni
společenské úcty, vyjádřené i finanční odměnou. Jsou věci, které
může změnit jen pracovník v sobě a
jsou věci, které může změnit jenom
stát…. To, co můžeme udělat formou „práce se sebou a na sobě“,
činíme poctivě a pečlivě. Nyní i
s pomocí grantu „Procesní management do Otevřených Oken“.
Tento zajímavý grant je financován
z Operačního programu Zaměstnanost za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Rozšiřuje týmu
Oken možnosti
vzdělávání jak
individuálního,
tak týmového,
umožňuje spol u p r á c i
s experty a celostní
pohled
na organizaci
z hlediska procesů uvnitř i procesů komunikace
s okolím.
Paolo Coelho v úvodním citátu hovoří o otevřených očích. Otevíráme tedy své i Vaše oči a nabízíme
ještě „teplé“ vzpomínky na nejnovější události v Otevřených OKNECH.

Drahomíra Blažková
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Projekt Poznáváme spolu Česko se
pomalu blíží ke konci a my přinášíme krátké články a fotografie z
jednotlivých aktivit a výletů, které
jsme v posledních měsících prožili.

Ve dnech 15. a 16.
5. 2017 jsme se vypravili do Jablonce
nad Nisou a Liberce.
V Jablonci jsme
absolvovali exkurzi
ve výrobě korálků ve
firmě GB Beads.
V Liberci nás pak
čekala procházka po
Zoologické zahradě a návštěva
IQLandie, kde jsme měli možnost
vyzkoušet si řadu pokusů v praxi.

jodvážnější se
vydali na vrchol rozhledny. Na závěr
jsme si upekli
buřty a zazpívali oblíbené
písničky s kytarou.
Celkem
se nás z Jindřichova Hradce i
Dačic sešlo více
než 50 a den
jsme si báječně
užili. Za pozvání
Rotary
klubu
srdečně děkujeme.
V úterý 6. 6. se vydalo "Dačické
okénko" se svými klienty na výlet
do Jihlavské ZOO.

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 jsme na pozvání Rotary clubem Jindřichův
Hradec vyrazili do Valtínova do
areálu rozhledny a lesoparku U
Jakuba.

ky v Telči. Ve čtvrtek jsme výlet zakončili výpravou do Kostelního Vydří.
V areálu volfířovské fary jsme si
užívali sportovních aktivit, opékání
buřtů, či zpívání s kytarou.
Pohostinnost fary jsme ochutnali již
poněkolikáté. Naposledy také v
rámci projektu v květnu s klienty
chráněného bydlení.

V krásně upraveném prostředí
jsme se prošli přírodním bludištěm, tajnou podzemní chodbou,
vyzkoušeli různé atrakce a ti ne-

V rámci dlouholeté příjemné spolupráce s Mateřskou a základní
školou v Novosedlech nad Nežár-

Ve dnech 12. –
15. června se
vypravili do Volfířova. Ze zdejší
krásně opravené
fary jsme vyráželi
na výlety do okolí. Konkrétně k
zámku v Českém Rudolci, do historického centra Slavonic a na místní
vyhlídkovou věž a do Muzea techni-

kou jsme ve středu 28. 6. 2017
přijali pozvání na školní zahradu.
Zde pro nás měly učitelky a děti
připraveno celou řadu stanovišť a
soutěží rozvíjejících smysly, jemnou i hrubou motoriku a další
dovednosti. Uživatelé sociálně terapeutických dílen a chráněného
bydlení pracovali společně s dětmi,
pomáhali si.
Po svačině jsme vytvořili společný
obraz, jehož jedna část zůstala ve
škole a druhá již zdobí prostory
STD. Na závěr setkání proběhlo
vystoupení dětí, které zatančily a

zazpívaly a závěrečný potlesk si rozhodně zasloužily.
Děkujeme za pozvání paní ředitelce
Prokešové, starostovi obce panu
Menclovi a všem zapojeným a těšíme se na další spolupráci.
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Chtěli byste se stát součástí OKEN a
jste ochotni nabídnout to nejcennější,
svůj čas?
Můžete se stát dobrovolníkem v jednom ze čtyř programů či na jednorázových akcích.
D-Klub— pravidelné návštěvy v Domově seniorů Otín.
5P— sociálně – preventivní program,
určený dětem ve věku od 6 do 15 let.
Pravidelné schůzky dvojice dítědobrovolník
SK Kapři— Plavecký sportovní klub
pro osoby s postižením
SPOLU— Individuální či skupinová
práce s dospělými uživateli služeb.
Letní rekreační pobyt— Týdenní rekreační pobyt pro děti i dospělé s postižením. Individuální asistence účastníkům.
Kontakty na koordinátory programů
naleznete
na
stránkách
www.okenko.eu nebo můžete napsat
přímo na okna@okenko.eu.
Těšíme se na vás!

Již jedenáctý ročník plaveckých závodů sportovců s postižením se v sobotu 8. dubna
uskutečnil v jindřichohradeckém bazénu.
Pořádající
SK Kapři
pod vedením Ivana
J ů n y
pozvali
plavce
z
Jihlavy,
P r a h y ,

Kutné Hory či Karlových Varů. Celkem se zúčastnilo 53
plavců, kteří závodili v šesti
disciplínách.
Odpoledne a večer následovalo slavnostní vyhlášení a
bohatý kulturní
program v KC Jitka.
K tanci a poslechu zahrály
kapely Crash

a

Bohemian Pipe Band a DJ Gizzy.
Celá akce se tentokrát nesla ve
vojenském duchu.
(foto Michal Žoudlík)

Jak již bylo zmíněno v úvodníku, jarní měsíce se nesly v duchu vzdělávání
a osobního i organizačního rozvoje.
Ve dnech 20. a 21. černa proběhlo
týmové setkání v rámci projektu Procesní management do Otevřených
OKEN. Uskutečnilo se v krásných
prostorách Hospodářského dvora v
Bohuslavicích u Telče.
Jedním z klíčových témat setkání byla práce se stresem a předcházení

.Sociálně terapeutické dílny Dačické okénko oslavily v červnu rok

vyhoření pod vedením dr. Crhové.
Navazujícím tématem byl osobní a
profesní růst s toutéž lektorkou.
S profesorem Řepou jsme shrnuli
dosavadní průběh práce na mapování procesů v organizaci, které
jsou nezbytným předpokladem
pro zavádění principů procesního
řízení do OKEN.
Závěrečným tématem byl strategický plán pod vedením dr. Šestáka. V návaznosti na setkání jed-

O tom vypovídá i účast na
celé řadě akcí v Dačicích i
okolí, jako třeba 20. května
Den bez aut, kde jsme si
připravili dílničku pro děti.
Za pozvání a spolupráci
děkujeme Zdravému městu
Dačice. Další akcí bylo Dačické cukrování, kde jsme
měli možnost představit
naše výrobky.

notlivých mikrotýmů, která probíhala od loňského podzimu, byly
představeny strategické a specifické cíle pro jednotlivé oblasti činnosti organizace pro období do
roku 2022.
Ve dnech 26. a 27. června 2017
proběhl v prostorách městského
úřadu ve Strmilově kurz tkaní s
panem Kubákem. Terapeutky z
jindřichohradeckých o dačických
sociálně terapeutických dílen získaly mnoho nových dovedností,
které využijí při práci s uživateli.

Ve čtvrtek 27. dubna se uskutečnila skromná
oslava 10 letu fungování dobrovolnického programu D-klub. Dobrovolníci i senioři se v příjemné atmosféře setkali v sociálně terapeutické dílně Okénko.
V rámci tohoto programu se dobrovolníci setkávají se seniory z DS Otín a tráví spolu volný
čas, vzájemně se učí, rozvíjí.
Obrovský dík za vybudování programu patří
obětavé a pracovité koordinátorce, paní Janě
Vojáčkové.

svého fungování. Oslava proběhla v pondělí 19. června a
užili si ji jak hosté, tak uživatelé. Během tohoto roku se
podařilo téměř naplnit současnou kapacitu 10 uživatelů
denně a pevně se usadit v
komunitě města.

S radostí také, zvláště v
pěkných dnech, využíváme nové zahrádky. Zde
už jsme zasadili řadu
plodin a květin, o které
se staráme a těšíme se,
až začneme sklízet.
Poděkování za finanční
podporu patří Městu Dačice a společnosti THK.

Závěrem
Naberme v těchto klidnějších letních
dnech dostatek především duševních sil,
užívejme si slunce, vody a setkávání s
blízkými!
Číslem Vás provázeli
Drahomíra Blažková, Zdeněk Malý a Eva
Jahodová
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