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mne naučil, že se pořád můžeme učit a že se můžeme změnit. I když se to zdá
nemožné“
Paulo Coelho
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Rána jsou již mlhavá a večerní
chvilky na zahradě prostupuje
chlad. Klouzání myšlenek do
pošmourných podzimních depresí je nablízku. Nicméně –
těmto myšlenkám lze uniknout,
lze se jim bránit. Ať už formou
setkávání s přáteli, nebo prostým „únikem“ do hezkých vzpomínek. Volím obě cesty a se
vzpomínkami se ráda podělím.
V červenci jsme uzavřeli pozoruhodný grant od Nadace České spořitelny s názvem
„POZNÁVÁME SPOLU ČESKO“
A poznávali jsme opravdu důkladně. Uskutečnili jsme 11
jednodenních, 2 dvoudenní a
dva čtyřdenní výlety. Klienti
poznali výrobnu korálek
v Jablonci, ZOO v Liberci, navštívili operu v Brně, projeli
Českou Kanadu a na závěr se
zaposlouchali
do
hudby
Bratří Ebenů
v
Třeboni.

Nádherné zážitky zvedly náladu jak klientům, tak jejich průvodcům z řad zaměstnanců.
Další
letní vzpomínka patří sportovnímu soustředění
pro
handicapované
plavce, jak je
zachytila
Michaela Jůnová:
Tento pobyt se
konal v obci
Pluhův
Žďár
již po sedmé.
Na přání mnoha podruhé opakovalo vojenské téma tábora. Na povolávací rozkaz
se dostavilo 29 účastníků a 19 dobrovolníků. Speciální jednotka Kapři nastoupila
na tvrdý desetidenní výcvik. Překážky
nebyly žádné, berle ani vozík, vše povoleno, disciplína vyžadována. Vše začalo
nástupem vojínů, následovala výroba vojenských knížek a už to běželo. Nástupy,
nácvik sebeobrany, druhy zbraní, překážková dráha. Už v sobotu proběhla první
bitva proti nepřátelskému týmu Berušky.
Nedopadla úplně slavně, přesto měli
všichni ještě spoustu sil na večerní elektroswing party. Po mírně volnější neděli se
v pondělí vydali všichni na celodenní pochod v plné polní. Následovala odvetná
bitva a ta již s lepším výsledkem.
Ani letos nechyběla vodní bitva, zpívání s
Péťou Mottlem, návštěva bazénu v Hradci,
zdravověda, přednáška vojáků, přednáška
Míši Žoudlíka, sportovní hry a diskotéky.
Spaní pod širákem po půlnoci překazil
déšť. Je toho hodně.... Nejspíš nejsilnějším zážitkem pro děti i dospělé, děcka i
dobrovolníky, byl noční výsadek, vypilovaný do posledního detailu, tma, déšť, adrenalin, statečnost a
odhodlání. Poslední den jsme zakončili
velkou
bitvou,
kterou
mohla vidět veřejnost,
zahájení
bylo spolu s dudáky Bohemian pipe
band a bitva byla
vítězná! Večer se
konal
koncert
skupiny Claymore

a závěrečná diskotéka zakončila úspěšně
celý tábor. Naše heslo bylo splněno a pochopeno a podle toho fungoval
celý tábor. One man one team.
Poslední letní vzpomínka patří „Letopisům Narnie“ Spolu s Lucinkou a jejími sourozenci
prošlo skříní, plnou starých kabátů, do Narnie 39 účastníků
s dvaceti dobrovolníky. Bojovali
se zlou královnou, čerpali posilu
ze setkání s faunem, bobrovými
a hlavně úžasným lvem Aslanem.
K úspěšnosti jejich zápasů přispěl pan Záleš s ukázkou cvičených dravců, terapeutický pejsek
Jessie i skupina lovců s lesními rohy, která předvedla bojové fanfáry. A neúnavný
Petr Mottl s piánem a harmonikou. Pobyt
byl zkrášlen tematickými obrazy Martina
Stiltenna a kouzelnými razítky téhož autora. Jejich otisky přibývaly každým dnem
na tričkách účastníků. To aby vzpomínky
na silný týmový zážitek byly podbarveny
symboly konkrétních témat….
Pokud by se o kohokoliv z nás,
kteří jsme tu krásu prožili, pokoušely podzimní smutky, máme ve vzpomínkách záchytné body, skládající se z prožitků přátelství, spolupráce, společného tvoření….A
toto předivo laskavých vzpomínek nechť je
záchytnou sítí pro krátké dny a dlouhé
noci.
Drahomíra Blažková
Pobytovou akci Letopisy Narnie realizovali
tito ochotní a laskaví dobrovolníci:
Blažek Jan ml., Blažková Drahomíra, Blažková Kristýna, Blažková Kateřina, Braunová
Michaela, Heraltová Lucie, Kocar František,
Kocinová Nikola, Kröpfelová Andrea, Málková
Lenka, Malý Zdeněk, Novotná Kateřina, Petrů
Pavlína, Proxová Karolína, Sidorin Václav,
Skokanová
Kristýna,
Steinbauerová Tereza, Valko Martin, Vejvodová Natálie, Vomastková Lenka
Finančně akci podpořili:
Nadace RBB, Město Jindřichův Hradec, Město Nová
Bystřice, Město Nová Role,
Město Počátky, Obec Jarošov, Obec Kunžak, Obec
Plavsko, Obec Polště, rodina
Čemusova, rodina Zíkova
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Centrum pro rodinu Okénko
organizace Otevřená OKNA z.
ú. se opět zúčastní dobročinné kampaně Bertík pomáhá
v obchodech Albert
Do projektu Bertík pomáhá, který ve středu 27. září startuje po
celé České republice, se s projektem Podpora a pomoc II. –
Centrum pro rodinu Okénko zapojila organizace Otevřená OKNA z. ú. z J. Hradce. Cílem charitativní akce Bertík pomáhá je
podpořit regionální projekty zaměřené na vzdělání a rozvoj dětí
ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Zákazníci všech prodejen Albert mohou prostřednictvím běžného nákupu rozhodnout,
který
z nominovaných
projektů podpoří. Hlasování trvá
do 10. října a Nadační fond Albert celkově rozdělí 3,7 milionu
korun.
O přízeň zákazníků se budeme
ucházet s projektem Podpora a
pomoc II. – Centrum pro rodinu
Okénko
Projekt Podpora a pomoc II. Centra
pro rodinu Okénko je pokračováním úspěšného projektu, který
v současné době probíhá a je spolufinancován Nadačním fondem

Začátek školního roku je ideálním
časem pro zapojení se do některého z našich dobrovolnických programů.
V případě zájmu neváhejte kontaktovat koordinátory jednotlivých
programů.
D-Klub— pravidelné návštěvy v
Domově seniorů Otín.

Albert a Městským úřadem J. Hradec. Je zaměřen na děti ze sociálně
znevýhodněného
prostředí.
V rámci projektu je poskytována
individuální a rodinná terapie,
doučování i preventivní poradenství.
„Máme radost, že jsme i letos postoupili do užšího výběru a můžeme se zúčastnit hlasování v rámci
kampaně
Bertík
pomáhá.
V současné době už aktivity Centra
pro rodinu Okénko díky loňskému
vítězství v soutěži úspěšně běží.
Děkujeme tak za podporu i pomoc
dětem, které to potřebují,“ říká
Mgr. Petra Davidová, speciální
pedagog Centra pro rodinu Okénko
Bertíci budou opět pomáhat po
celé České republice
Kampaň Bertík pomáhá se zaměřuje na pomoc dětem ze sociálně
znevýhodněného prostředí. Zákazníci mají možnost ve všech obchodech Albert podpořit běžným nákupem
dobročinné
projekty
v jejich okolí. Organizace mohly
přihlašovat své projekty během
jara. Správní rada Nadačního fondu Albert následně vybrala ze
všech přihlášených projektů dva
nejlepší v každém ze 40 regionů.

Koordinátorka: Denisa Pernicová,
tel:774942394,
e-mail:
petp@okenko.eu
SK Kapři— Plavecký sportovní
klub pro osoby s postižením

Celkem
rozdělí
Nadační
fond
Albert mezi
80 projektů 3,7 milionu korun. Hlasování
letos probíhá ve všech hypermarketech i supermarketech Albert.
Zákazníci mohou o projektech hlasovat prostřednictvím žetonů – Bertíků, které dostanou za každý nákup v obchodech Albert nad 200
korun. Po ukončení dvoutýdenního
hlasování bude v každém regionu
vyhlášen vítězný projekt, který získá
od Nadačního fondu Albert částku
55 tisíc korun, druhý obdrží 35 tisíc
korun.
Podrobnosti o programu Bertík
pomáhá jsou k dispozici na webu
Nadačního fondu Albert. Najít tady lze přehled všech projektů,
pro něž je možné v jednotlivých
regionech a konkrétních prodejnách Albert hlasovat.

Kontakt Nadační fond Albert:
Petra Režná, Nadační fond Albert,
Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice
tel.: +420 774 091 076, email:
p.rezna@nadacnifondalbert.cz

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz.
Pokud nakupujete na internetu – od
svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo
domů – můžete nám pomoci.

Koordinátor: Ivan Jůna, tel.
776225 034, e-mail: juna@okenko.eu,
http://
www.skkapri.cz/

Uděláte to takto:

Koordinátorka: Jana Vojáčková,
tel.:775 633 088, e- mail: vojackova@okenko.eu

SPOLU— Individuální či skupinová práce s dospělými uživateli
služeb.

2. Vyberete naši organizaci a eshop
na kterém chcete nakoupit

5P— sociálně – preventivní program, určený dětem ve věku od 6
do 15 let. Pravidelné schůzky dvojice dítě-dobrovolník.

Koordinátoři: Drahomíra Blažková,
Andrea Kröpfelová, Eva Nováková,
e-mail: okna@okenko.eu

1. Před nákupem půjdete na http://
bit.ly/otevřenáOKNA

3. Nakoupíte, jak jste
zvyklí
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Čtvrtek 9. 11. v 18.00 hodin ve
Strmilově interaktivní přednáška
na téma „Dítě v nás“
Tématem se budou zabývat
M g r .
Jaroslava Sedláková,
P h D .
a
PaedDr. Drahomíra
Blažková
Vzdělávání pro pěstouny:



sobota 21. 10. 2017 14:00 –
18:00 hod STD Dačické Okénko,
U Nemocnice 87, Dačice
Témata: Co je silnější – rozum nebo
emoce?
Jak na řešení problémů?



sobota 18. 11. 2017 9:00 – 18:00
hod Galerie Okénko, Obchodně
medicínské centrum sv. Florián,
Růžová 41, Jindřichův Hradec
Téma: Výchova a vývoj dětí
v náhradní rodinné péči

Kontakty k přihlašování zájemců o
účast:
E-mail: pestouni@okenko.eu
Tel.: 778 050 998 (Holická M.)

Otevřená OKNA, z.ú. podepsala
partnerskou smlouvu s Městem
Dačice v projektu „Zdravé město
Dačice. V rámci tohoto byl realizován „Týden pro zdraví ve dnech 18.
– 22. září. Svojí „troškou do mlýna“
přispěly i pracovnice Otevřených
Oken PaedDr. Drahomíra Blažková
a Eva Nováková, Dis. přednáškou

na
téma
„Psychohygiena
aneb jak se
bránit stresu a
vyhoření“.
Se
stejným tématem
lektorky
vystoupily i ve
firmě THK Dač i c e ,
která
činnost Oken podporuje.
Přednáška byla interaktivní, účastníci si odnesli
domů
vedle
námětů
k přemýšlení také několik
pracovních listů, aby si
probraná témata mohli
občas připomenout….

V pátek 15. září se již po šestnácté uskutečnilo Květinové odpoledne – benefiční
přehlídka květinové vazby, při které studenti tří škol tvoří vazby přímo před očima návštěvníků. Prostředky získané z
prodeje květin jsou použity na podporu
činnosti naší organizace.
V letošním roce výtěžek
akce
činil
rekordních 46.034 Kč – 29.098 Kč
za květinové vazby a 16.936
Kč výrobky chráněných a
sociálně
terapeutických
dílen.
Poděkování patří především
hlavnímu
organizátorovi
panu Ing. Vladimíru Noskovi. Dále bychom rádi poděkovali studentům a vyučujícím SOŠ a SOU Třešť, SŠŘ
a ZŠ Soběslav a SOŠ VMZ a JZ České
Budějovice. Náš dík patří rovněž Ing. Stanislavu Mrkvovi, starostovi Města J. Hradec za převzetí záštity nad akcí, firmě
Storge a.s. za sponzorskou podporu, Rodinnému zahradnictví Mottlovi za věcnou
podporu i aktivní účast na akci, Petru
Mottlovi za hudební doprovod po celou
dobu konání akce a dalším, kteří se podíleli na přípravě a realizaci.

cích. Za taková pozvání a příležitosti
prezentace naší práce jsme opravdu
vděční!
Práce chráněných dílen nám přináší
čím dál více radosti. Hezké zážitky
z prodeje i tvůrčí dílny jsme měli dne 9.
září během „Dne úzkokolejky“. Dílny
daly k dispozici zajímavé dřevěné polotovary, které si hlavně dětští účastníci
akce dekorovali dle vlastní fantazie.
K prodeji byla i „Kreativní sada“. Ten,
kdo si ji zakoupil, mohl pokračovat ve
svém tvoření i doma… Návštěvníků bylo
mnoho, tvoření děti bavilo, i tržba
z výrobků byla zajímavá. Ať se úzkokolejkám daří!
Mnoho měsíců jsme se těšili na „Den

Měsíc červenec
a
srpen byl
v naší dílně velice
poklidný.
Většina
klientů si
užívala
krás léta
doma, na
dovolených
či
táborech.
P ř e s t o
jsme
se
zúčastnili několika akcí. Poprvé
jsme s našimi klienty navštívili
solnou jeskyni, ve které jsme se
příjemně zrelaxovali a plánujeme
i další návštěvy.
Dne 12. srpna jsme
byli pozváni na akci
Hraní pod Lipkami,
která byla spojená
s knižním bazárkem. My měli na
tuto akci kromě
stánku připravenou
i tematickou dílničku pro děti, ve které
si návštěvníci této
akce mohli vyrobit
záložky do knih.

řemesel a setkání rodáků“ v Roseči.
Akce
byla
organizátory
velmi pečlivě
připravena,
hosté
se
těšili
velké
péči.
Do
prodeje našich výrobků
a kreativní
dílny trošku
nepříjemně zasáhlo počasí. Ale
přesto jsme si z Roseče odvezli krásný zážitek z laskavého setkání, příjemné organizace, milých kupují-

Další
r o z ptýlení
o
prázdninách
n á m
dopřála Šárk
a
Kopřivová, která si pro nás připravila dopolední kurz
smaltování. Velice děkujeme a doufáme v další spolupráci.
24. srpna jsme navštívili
akci Kovářské dny pod
Lipkami, kde jsme mohli
nahlédnout do práce uměleckých kovářů, a
kde nám mistři
ze SOUZaS Dačice vykovali několik
podkoviček
pro štěstí.
Prázdniny utekly
jako voda a my se
těšíme na další
akce, které nás
v tomto roce ještě
čekají.

Třetí zářijovou akcí byla naše účast
na Svatováclavských trzích na náměstí Míru v Jindřichově
Hradci, které se uskutečnili v sobotu 23. září. Za
hudebního
doprovodu
cimbálovky Varmuža, Babouků a Pragtetu nás navštívila celá řada zájemců
o výrobky našich dílen.
Děkujeme organizátorům
za pozvání a všem, kteří se přišli k
našemu stánku podívat a svým nákupem podpořili činnost naší organizace.

Na tomto místě bychom chtěli popřát mnoho
štěstí a spokojenosti vedoucí sociálně terapeutické dílny Dačické okénko Evě Jahodové, nyní
již Novákové, která se v sobotu 16. září vdala.

Závěrem
Podzim se svou hektikou na nás skočil z
čista jasna, ale daří se nám jeho nástrahy překonávat. Pokuste se o to s námi!
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

