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„Chuť znovunalezeného je to nejsladší, co můžeme okusit“
Paulo Coelho
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Kdysi v mládí jsem se hnala
za novými poznatky a zkušenostmi a vůbec jsem nechápala, co mi otec chce říci
v ě t o u
„Drž
se
tradic,
d ě l a j í
v
životě
pořádek!“
No…jaký
pořádek
je v tom,
že se něco stále opakuje….
S přibývajícími léty a
zkušenostmi člověk přichází
na to, že opakující se věci
skutečně dávají řád rytmu
času, bezpečí setkávání lidí
podobně zaměřených, bezpečí
do
vztahů
i tvoření…..

Uživatelé služeb OKEN
měli v uplynulém měsíci
několik
možností
prožívat
d o b r é
tradice.
Tou první
byl výlet
do Třeště
na „Cestu
b e t l é mů.“ Díky grantu České
spořitelny
s
názvem
„Poznáváme spolu Česko“ jsme mohli prožít dva
dny putování „Městem
betlémů“ a seznámit se
s tradicemi města i jednotlivých rodů, které pečují o
betlémářství v Třešti. Zážitek to byl veliký – množství
krásy i rozhovory s tvůrci
figurek či potomky betlémářů, kteří udržují odkaz rodu pro
současné
i
příští generace…. Inspirativní, krásné.
Následující
den jsme se
přesunuli do
Telče, ve které jsme si
prošli historické centrum a zámecký
park.
Mladou
tradicí
jsou finanční dary na
práci OKEN od Fruko
Schulz a Pivovaru Bernard. Ani letos realizaci
této tradice podniky neobešly a my se radujeme
z peněz, které budou vy-

užity na kofinancování
dobrovolnických aktivit.

Čtrnáct
let
v březnu slavila tradice
benefičních plesů OKEN.
Akce letos nesla název
„KOČIČÍ BÁL“.
Již tradičně zde
hrála
kapela
LUCKY, již tradičně se o krásnou
tombolu
zasloužil vitální
Tomáš Fiedler,
již tradičně se
dražil výrobek
Oken
a
dar
spřízněné duše – vynikající krajkářky Jany Krausové. Ples byl hojně na-

vštíven a jeho krásný výtěžek ve výši 55 000,- Kč
bude využit na aktivní
využívání volného času
s klienty a pořízení výtvarných a pracovních
materiálů.
Děkujeme
všem, kteří tuto již tradiční aktivitu svou účastí
nebo jakýmkoli jiným
způsobem podporují. Klienti, kteří i v letošním
roce předvedli své divadlo, ti, kteří v rámci tanečního
kroužku
„Správná pětka“ realizo-

vali předtančení, rádi
přijali potlesk a přízeň
publika. Ředitelka organizace by ráda poděkovala Městu Jindřichův Hradec a dalším podporovatelům Oken – i díky patří
k
dobrým
tradicím.
S přibývajícím věkem
člověk stále více oceňuje
podporu, přátelství a péči
těch, kteří umějí setrvávat v dobrých vztazích a
vytvářet tak dobré tradice
a bezpečí pro mnohé,
k nimž život nebyl zrovna
štědrý. A tak – starým i
novým tradicím budiž
chvála!
Drahomíra Blažková
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V průběhu let obdrželi lidé v Oknech celou spoustu darů. Dobrovolníci v podobě neobvyklé zkušenosti, která podpořila jejich
osobní růst, zakladatelé a později zaměstnanci v podobě rozvoje
veliké spousty pracovních i lidských dovedností, klienti v poskytnutí zázemí pro svůj
život, rozvoj
návyků i dovedností, pro
rozšíření
vztahů a zapojení
do
různých aktivit. Celé organizaci
se
pak dostalo podpory jak formou
sponzorských darů, dotací, tak
poradenských služeb….
Léta jsme se snažili vyjadřovat
svoji vděčnost formou článků,
výstav a různých akcí. V uplynulém roce se však stalo něco
zvláštního – sami klienti chráněného bydlení si všimli místní potřebnosti a začali ji řešit. Co je
zaujalo, byla opuštěná zvířátka.

Od letního setkání s Asterixem,
Obelixem a dalšími galskými hrdiny uplynulo již šest měsíců a
tak nastal čas na potáborové
setkání.
Již tradičně se odehrálo v prostorách Sociálně terapeutické dílny
v sobotu 18. února a sešlo se
nás více než 30.
Zavzpomínali jsme na letní zážitky, podívali se na film mapující

Ke zvířatům mají klienti hezký
vztah. Někteří chovají ptáčky,
morčata…Ale netroufají si pečovat o větší zvíře. Přesto je mají
rádi. A tak se rozhodli založit
pokladničku a spořit v ní drobné
peníze na krmení pro opuštěná
zvířata, která našla svůj domov v
útulku CIBELA. Vzdát se
části kapesného pro ně nebylo jednoduché
rozhodnutí
–
nikdo z klientů
neoplývá velkými financemi a
z toho mála, co
mohou utratit,
si rádi koupí
limonádu, sušenky a jiné požitky, občas našetří na kino, divadlo, nebo malý dáreček přátelům
či rodině. Myslet konkrétně na
opuštěná zvířata jim dalo trochu
práce, ale přineslo i radost. Byli
jsme překvapeni, že každý týden
v pokladničce přibylo pár drobných. Během vánočního času
pokladničku vybrali a své drobné spočítali. Hromádka čítala

900,- Kč. Hromádku předali pracovníkům útulku, protože jen oni
vědí, co zvířátkům prospěje a co
jim chutná.

pobyt, zpěvem si
připomněli hymnu a další oblíbené písničky. To
vše v příjemné
přátelské
atmosféře a výborným
občerstvením, za
které všem děkujeme.

než se těšit
na příští ročník. Ten se
uskuteční
v
srpnu v Chlumu u Třeboně. Účastníci
se
mohou
těšit na setkání se lvem
Aslanem, zlou Čarodějnicí a dalšími postavami kouzelné Narnie.

Nyní už nám nezbývá nic jiného,

Pro klienty, kteří se rozhodli do akce zapojit, byla tato
zkušenost důležitým krokem v
jejich osobním zrání. Žádného
člověka nelze podporovat jednostranně pouze v uplatňování jeho
práv. To bychom se stali tlupou
asociálních izolovaných jedinců,
kteří stále něco vyžadují. Každý z
nás potřebuje podporu i ve vnímání potřeb bytostí kolem nás – to
jest v sociálním zrání a odpovědnosti. Dnes je běžné být mecenášem, sociálně odpovědnou firmou,
donátorem – a to společnost od
bohatých a úspěšných vcelku samozřejmě očekává. Ale i mezi příjemci různých podpor a dotací je
třeba posilovat vědomí, že nežijí
jenom pro sebe. Mohou podle
svých možností a schopností také
někomu udělat radost, někoho
dalšího podpořit. Nemusí jít o tisíce – ty ani nemají. Ale každý drobný krok dobré vůle, drobný peníz
či dáreček otevírá stavidla Energie
Lásky a posílá ji dál….
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Lektorky Centra pro rodinu Drahomíra
Blažková a Jaroslava Sedláková připravily
pro zájemce ze Strmilova dvouhodinový
vzdělávací
program
na
téma
„KOMUNIKACE“.
Přednáška, doplněná
praktickým cvičením, sdílením, příběhy i
zkušenostmi účastníků, byla realizována ve
strmilo vs ké
k n i hovně.
J e j í
kapac i t a
b y l a
p l n ě
využita.
22. 4. 2017 Vzdělávání pro pěstouny Rozumím sobě, rozumím své rodině Obchodně medicínské centrum sv. Floriana, Růžová 41, 8 hodin, začátek 9.00 hod. Lektorky
Martina Holická a Drahomíra Blažková
27. 4. 2017 „Vztahy v rodině“ přednáška
pro občany Strmilova v Knihovně Viléma
Martínka od 18.00 hod. Lektorky Drahomíra Blažková a Jaroslava Sedláková

Na tomto místě bychom vás
rádi seznámili s novinkami
týkajícími se projektu Procesní management do Otevřených Oken, který je financovaný z Evropského
sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.
V současné době vrcholí
druhé kolo setkání strategických týmů, které pracují
na sestavení strategického
plánu organizace.
Zároveň právě probíhají dva
vzdělávací kurzy Rozumím
sám sobě? , které jsou za-

měřené na porozumění
příběhu svého života, práci s emocemi či komunikaci v týmu. Kurzy probíhají na FM VŠE a vedou je
zkušené lektorky Irena
Stejskalová a Marta Bartošová Vrbová.
V neposlední řadě je v
plném proudu příprava
červnového
výjezdního
setkání, kde nás kromě
práce na strategickém
plánu a zavádění metod
procesního řízení do organizace čeká práce na tématu syndromu vyhoření
v oblasti sociálních služeb.

Setkání seniorů z DS Otín na Okénku.
Seznámení s prací OKEN, beseda, občerstvení. Dne 27. 4. v 15. 30 hod.

Zveme vás na stálou výstavu výrobků Chráněných a Sociálně terapeutických dílen
Okénko. Najdete ji v Obchodně medicínském
centru sv. Floriana v Růžové ulici č. 41
v krásném a inspirativním prostředí kolem
originální AQUA – SHOW.

7. března jsme se již tradičně účastnili
"Veletrhu pracovních příležitostí" na FM VŠE
v Jindřichově Hradci. Prezentovali jsme zde
dobrovolnické aktivity a Mgr. Jaroslava Sedláková, PhD. realizovala koučovací rozhovory.

V
posledních měsících
jsme
mimo plesů
navštívili
i
další kulturní události.
V sobotu 28.
ledna jsme
se oblékli do
gala a vydali
se do Brna.

V měsíci únoru jsme se na pozvání
města Dačice zúčastnili Fóra Zdravého města Dačice, kde jsme nejen prezentovali naše výrobky, ale také jsme
si připravili malou dílničku pro děti,
kde si mohli vyzkoušet různé výtvarné techniky. Celým fórem nás provázel zajím a v ý
program,
na
kterém jsme
si mohli
vyzkoušet měření
podkožního
t u k u ,
měli možnost
se
zúčastnit
na debatě, která se týkala například sociálních služeb ve městě Dačice či kulturního dění v městě. Program byl završen tombolou. Tímto děkujeme městu
za pozvání.
*
Průřezem uplynulého období probíhala příprava na taneční vystoupení,
které se uskutečnilo 11. března na
plese Dačického Zvonečku. Na tento
ples vytvořili klienti "Dačického okénka" obraz k dražbě. Výtěžek z dražby

Nejprve nás sociální pracovník Zdeněk provedl po zajímavostech tohoto
města. V mrazivém odpoledni procházka přišla vhod.
Poté již následoval vrchol dne, a to
opera Prodaná nevěsta v Janáčkově
divadle.
Pro mnohé z nás se jednalo o zcela
nový zážitek, který si budeme pamatovat ještě dlouhou dobu.
Další kulturní zážitek čekal 24. března na uživatele chráněného bydlení

byl
rozdě len
mez i
"Dačické okénko" a Dačický Zvoneček.
*
V pondělí 13. 3. nás v
„Dačickém okénku“ navštívila
paní
Krtková
z Červeného Kříže, která
si pro nás připravila
přednášku o první pomoci s názornými ukázkami. Klienti měli možnost
vyzkoušet si, jak se ošetřuje zraněná ruka či lepí
prst náplastí, dozvěděli
se, co dělat, pokud někomu teče krev z nosu a
dostali spoustu užitečných rad. Za návštěvu
velice děkujeme a těšíme
se na další setkání.

ve Strmilově, kde se uskutečnilo
představení Divadla Víti Marčíka
s názvem Moravské pašije.
I toto představení bylo netradičním zážitkem a tak se těšíme na
další kulturní prožitky.

Rotary Clubu Jindřichův Hradec za dlouhodobou spolupráci a podporu
Společnosti FRUKO SCHULZ za výtěžek plesu –
šek ve výši 10 000,- Kč
Rodinnému pivovaru BERNARD za dar ve výši
3 520,- Kč
Jihočeskému kraji za grant na realizaci práce D
-klubu ve výši 60 000,- Kč
Ministerstvu vnitra za grant na realizaci Pět P
ve výši 30 000,- Kč
Akci „Padesátdvamilionů“ za dar ve výši
100 000,- Kč na podporu dobrovolnické práce.
Paní Janě Krausové za nádherný paličkovaný
obraz do dražby na plese – byl vydražen za
4 200,- Kč
Paní Marii Tůmové za háčkované figurky, které
velmi významně zkrášlily tombolu „Kočičího
bálu“
Manželům Cicálkovým za dobrovolnickou podporu činnosti Sociálně terapeutické dílny
„Dačické okénko“

Závěrem
Jaro už se nahlas přihlásilo
o svou vládu a my se těšíme,
co vše nám přinese.
Těšte se s námi!
Číslem Vás provázeli
Drahomíra Blažková, Zdeněk Malý a Eva
Jahodová
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