vydání osmnácté

PROSINEC 2017

„V určitých chvílích musíme přijmout tajemství a pochopit, že každý má svůj dar“
Paolo Coelho
Procházím v myšlenkách
adventy svého života a přemýšlím, které dary byly pro
mne nejdůležitější. Dar
světla. Ono světlo, které
přibývá na adventním věnci,
až se rozzáří v mnoha plamíncích na stromečku a
kolem světla lidé, kteří
k sobě patří. Dar hudby.
Obyčejné, sdílené s dětmi ve
škole nebo s klienty dílen.
Té hudby, která není poznamenaná stresem výkonu,
ale je sdílením radosti ze

společné chvíle. Dar sdílení života
v dobrém i zlém. Těžké chvíle, korunované malými vítězstvími…..

Budou v ní navlečené všechny pokusy, omyly a vítězství člověka, který
chce hodně dokázat. A také dokázal.
Jenom parametry výkonů, které jsou
Procházím dílnou na Pražské
v naší společnosti obdivované, jsou
ulici a vnímám desítky vítězství, kteněkde jinde…. Přicházím do galerie
rá by se v běžném světě jevila jako
v Růžové ulici a slyším tóny kláves.
nicotná. Kytičky z drobných korálků.
Zní něžně a zamyšleně. Vzpomínám
Zdánlivá drobnost. Ale zkuste si ty
na léta hledání životní cesty pro
korálky navléci na tenký drátek ruděťátko, narozené předčasně. Nevidokou, po které se v dětství „prošla“
mé, s pohybovými problémy. Má štěsobrna. Taková ruka cvičí svoji dovedtí na rodiče i učitele. Jsou to bojovnínost několik let. A pocit vítězství – už
ci, kteří hledají cestu a nepolevují.
jsem tu kytku vyrobila!!! Jedna
V jiné konstelaci by možná nevidomé
z těch velmi cenných korálkových
dítě s obrnou zůstalo doživotním ležákytek bude zdobit i můj stromeček.
kem. Ale toto dítě přináší radost. Radost v tónech, které
mohou poslouchat babičky a
dědečkové v DS Otín, kamaráOd
„OKNA na křídlech adventu“ - výsta- OMC Sv. Florián,
di v dílnách na Pražské, ná24. 11.
va výrobků chráněných dílen a STD J. Hradec
vštěvníci Prodejní galerie
Okénko….. Koledy v této gale2.12.
10:00 Mikuláš pod parou
Antonínská 75, Dačice
rii zazní až po začátku adventu a budou znít živě v podání
7:302.12.
Adventní trhy Počátky
Sokolovna, Počátky
skvělého muzikanta Petra Mo12:30
ttla. Vždy ve středu, čtvrtek a
15:00- Adventní výstava
Kovárna, Novosedly
pátek. A věřte, že každý tón
3.12.
17:00 Rozsvěcení vánočního stromu
nad Nežárkou
této živé hudby má nebývalou
12:00–
Fakulta managemen- hodnotu. Tvoří ji dohromady
5. 12.
Vánoční trhy
s Petrem lidé, kteří mu celý
18:00
tu, VŠE
jeho život fandili, přáli mu
Kaple sv. Máří Magda- dobré a pomáhali „narození
6.12.
17:30 Adventní koncert, ZUŠ V. Nováka JH
leny, J. Hradec
muzikanta“. Věřili, že Petr má
9.-10.
9:00Panská ulice, J. Hra- svůj dar a přivede jej na svět.
Vánoční punčování - Rotary club
A my v Oknech jsme moc rádi,
12.
17:00
dec
že můžeme s Petrem jeho dar
9.-10. 9:00 3. nádvoří zámku,
sdílet a radovat se spolu
Adventní trhy Jindřichův Hradec
12.
17:00
Jindřichův Hradec
s ním. Kdo z Vás má chuť prožít kousek adventu mimo hlav10:00 ní „rušné proudy“ a zaposlou10. 12.
Vánoční jarmark Dačice
Muzeum, Dačice
16:00
chat se v komorním prostředí
do Petrova preludování, je sr13.12. 17:30 Beseda: Pěstounská péče
STD Dačické okénko
dečně zván…..
Drahomíra Blažková
Vánoční koncert Dačického pěvecKostel sv. Vavřince,

Kalendář adventních akcí

20.12.

18:00

kého sboru

Dačice
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Pokud se podíváme na základní lidské potřeby do jakékoli
psychologické příručky,
narazíme
vedle
„bazálních“ potřeb jako
je potrava, dýchání,
stálost věcného prostředí apod. také na
potřeby „nadstavbové“
– potřeba vztahu a
smyslu. Je otázkou,
které z oněch jmenovaných potřeb jsou ty základní a které nadstavbové, neboť není jedno,
jakým způsobem naplňujeme své
potřeby biologické…Zda jsme
kvůli nim ochotni použít násilí,
lži, bezohlednosti, nátlaku, nebo
jestli se na cestě k jejich naplnění chováme kultivovaně,
s respektem k druhým, s určitou
mírou zodpovědnosti. To, jakým
způsobem své potřeby naplňujeme, vlastně určují vztahy, ze kterých jsme vzešli a které zásadně
ovlivnily náš start a zařazení do
života. Chceme někým být, někam patřit, něčemu věnovat svůj

čas…..
Za léta existence Oken jsme se
setkali
s
velkým
množstvím kultivovaných, laskavých a
ochotných lidí, kteří
darovali svůj čas něk t e r é m u
z
dobrovolnických
programů. Prožíváme
krásné a inspirující
chvíle s dobrovolníky
na
táborech,
v Domově seniorů,
s handicapovanými
dětmi v Pět P, na bazéně se
Sportovním klubem Kapři. Naplnění smyslu svého volného času
našli dobrovolníci sportovně založení, kreativci i empatičtí a
naslouchající lidé. Radovali jsme
se z daru společného sdílení času, „učení v terénu“. Prožívali
jsme nové objevy, sdíleli smutek
ze ztrát, učili se nastavovat hranice tam, kde měli klienti programů chuť zneužívat laskavosti
dobrovolníků. I takové situace
k dobrovolnictví patří - lidé, kteří

V středu 4. října se na pracovištích v Jindřichově Hradci uskutečnil Den Otevřených OKEN.

A jak se návštěvníkům líbilo? Jako
odpověď nabízíme pár úryvků z
návštěvní knihy:

Zaměstnanci a uživatelé návštěvníkům ukázali prostory, kde pracujeme a nabídli jim vlastnoručně
vyrobené pochutiny.

„Moc se nám u Vás líbilo, naši dávní kamarádi nás provedli a zavzpomínali“

V sociálně terapeutických dílnám měli zájemci z řad návštěvníků možnost si sami
vyzkoušet činnosti, kterými
se uživatelé zabývají.

„Moc děkujeme za
možnost
prohlédnout si vaše krásné
prostředí a za milou
společnost“
„Děkujeme za krásn o u
ukázku
práce“

se pokoušejí dobroty druhých
zneužít a kterým je třeba říkat
„ne“. Naštěstí jich bylo podstatně
méně než těch, kterým šlo o podstatu věci – prožít společně hezké
chvíle, naplnit potřebu smysluplného využití času….
Vzhledem k tomu, že mnoho z našich dobrovolníků jsou
studenti, pravidelně prožíváme
situace zaškolování a loučení…
Loučení není smutné – je plné
vděku za krásně prožitý čas a přání, aby další cesta dobrovolníka
byla šťastná. Podzim je časem
hledání nových dobrovolníků. A
tak každý člověk, který cítí, že
by část svého volného času
chtěl věnovat někomu, koho
bude inspirovat, koho potěší
rozhovor, procházka, společné
sdílení času, je v Oknech vítán.
Dobrovolník v Oknech nezůstává
na svoji práci sám. Svou péči mu
věnují koordinátoři jednotlivých
programů, neformální sdílení a
vzdělávání mají možnost dobrovolníci 1x měsíčně zažívat při společných supervizních setkáních.
Drahomíra Blažková

„Jsou
tu
velice šikovní uživatelé,
co
dokáží
vyrobit
za
p o m o c i
svých asistentek, dostali
jsme
buchtu, čajíček a strávili jsme tu
krásné dopoledne v příjemné společnosti.“
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Centrum pro rodinu Okénko
Vás srdečně zve na besedu na
téma Pěstounská péče aneb
Hledáme rodiče, která se
uskuteční v Sociálně terapeutické dílně Dačické Okénko ve
středu 13. prosince od 17:30.
Setkáte se s PaedDr. Drahomírou Blažkovou, ředitelkou organizace a doprovázející pracovnicí pro pěstounské rodiny
a Bc. Martinou Holickou,
sociální pracovnicí
pro
práci s pěstounskými
rodinami Cen-

tra pro rodinu Okénko.
Hosty programu budou pěstouni a pěstounky, kteří přinesou své poznatky a zkušenosti z praxe.
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Pokud jste stálými návštěvníky
naší prodejní galerie, mohli jste
si již v listopadu všimnout zajímavé
novinky.
Každou středu, čtvrtek a pátek v
době otevření galerie zde bude své
umění ve hře na klavír předvádět
fantastický Petr Mottl.
V průběhu adventu pak ve stejné dny vždy od 15:00 do 16:00
bude hrát přímo ve vestibulu
OMC Sv. Florián.
V Adventu se také můžete těšit
na prodlouženou otevírací dobu,
otevřenou bude i o víkendech.

tvůrčí dílny, mikulášská nadílka
či vystoupení žáků ZUŠ a fakultní kapely.
Již tradičně nás v adventním čase
čeká celá řada trhů. Jejich přehled
naleznete na úvodní stránce, zde se
můžete o jednotlivých akcích dočíst
blíže.
Již v sobotu 2. 12. nás čekají dvě
akce - Vánoční trhy v Sokolovně v
Počátkách a účast na akci Mikuláš
pod parou v Dačicích. Zde na vás
kromě stánku čeká i možnost parní
lokomotivou Julinkou.
Hned následující den, tedy v neděli

Podzim se
nezadržitelně blíží ke
svému konc i
a
v Dačickém
okénku to
stále
žije.
Společně
jsme
navštívili tradiční
den
otevřených
dveří
na
Středním
odborném učilišti ZEMĚDĚLSKÉM A SLUŽEB Dačice. Klienti měli možnost si
prohlédnout zemědělskou techniku, prostředí učiliště a vyzkoušet si svařování
na
trenažéru.
V dalších dnech nás
již čekají předvánoční
prodejní akce. 2. prosince se letos poprvé
zúčastníme prodejní
akce na Mikuláši pod
parou pořádanou panem Jirsou, který má
na zahradě postave-

3. prosince se vypravíme do Novosedel nad Nežárkou. Nedělní
odpoledne je zahájeno vystoupením dětí z místní mateřské a
základní školy, poté jste zváni
na prodejní výstavu a celá akce
končí rozsvícením vánočního
stromu a zpěvem koled.

Jedinou dvoudenní akcí, která
nás čeká jsou tradiční Adventní
dny na jindřichohradeckém zámku, které se konají 9.-10. prosince. Kromě stánků se můžete těšit
na ukázku řemesel, dobroty z
černé kuchyně či různá kulturní
vystoupení.

Úterý 5. 12. se s Mikulášem
můžeme potkat mj. na Vánočních trzích na Fakultě managementu. Kromě celé řady
prodejních stánků na vás čekají

Druhou adventní neděli, tedy 10.
prosince se vypravíme i do Dačic
na zdejší Vánoční jarmark v prostorách muzea a zámku.

nou malou parní železnici. O týden později
v neděli 10. prosince
opět zavítáme se stánkem a dílničkou do místního muzea na Adventní
trhy. Mimo prodejních
akcí jsme byli pozváni do
ZŠ Neulingerova na den
otevřených dveří ve středu 29. listopadu a na
Vánoční besídku v úterý
19. prosince, kde společně oslavíme nadcházející
Vánoce.
Jednou
z posledních akcí tohoto
roku
konající
se
v
Dačickém
okénku za spolupráce Dačického Zvonečku
bude
čekání
na
Mikuláše
v úterý 5. prosince.
Konec
roku završíme
koncertem
v kostele Sv.
Vavřince
ve
středu 20. prosince, na který
vás
srdečně
zveme.

I v chráněných
dílnách v Jindřichově Hradci
probíhají přípravy na adventní
čas naplno. Na
fotografiích se o
tom můžete přesvědčit.

Závěrem
Přejeme vám příjemné a hlavně
klidné prožití doby adventní,
vánoční i novoroční a děkujeme za celoroční spolupráci
Číslem Vás provázeli
Drahomíra Blažková, Zdeněk Malý a Eva
Nováková

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

