
 

 

 

„Drž se těch, kdo se nebojí vlastní zranitelnosti. Ti sami sobě 
důvěřují, vědí, že všichni někdy klopýtnou, a nevidí v tom známku 

slabosti, nýbrž lidskosti “ 
                                            Paolo Coelho  
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Organizace, která 

podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory 
v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení 
do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a 

osobní růst.   
U MV ČR jsme byli registrováni dne 9. 6. 2003 jako „Občanské sdružení OKNA“ 

Ke dni 1. 1. 2015 jsme v souladu s novým občanským zákoníkem prošli 
transformací na novou právní formu – zapsaný ústav. Od tohoto data nese 

organizace nový název – Otevřená OKNA, z.ú. 
 

 Svým názvem chceme dát najevo, že jsme otevřeni komunikaci se 
všemi lidmi dobré vůle.  

 
 

 
 
 

 Poskytování sociálních služeb  
 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 Poskytování odborného sociálního, psychologického, psychoterapeutického  
 a speciálně pedagogického poradenství  
 Doprovázení a vzdělávání pěstounských rodin 
 Realizace činností, vyplývajících z pověření SPOD 
 Organizace a realizace dobrovolnických aktivit a programů 
 Organizace a realizace benefičních aktivit 
 Organizace a realizace volnočasových aktivit 
 Organizace a realizace pobytových aktivit s obsahem sportovním, vzdělávacím a 

prožitkovým 
 Organizace a realizace sportovních aktivit pro osoby se zdravotním postižením 
 Pomoc při rozšiřování možností vzdělávání, sportování, kulturního vyžití a 

pracovního uplatnění.  
 
 
 
 
 
 Podnikání v oblasti výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona (Výroba a prodej dekorativních a dárkových předmětů). 
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SPRÁVNÍ RADA 
Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D. – předsedkyně  

Tel.: 728 226 273, e-mail: sedlakov@fm.vse.cz 

Ing. Vladimír Nosek, tel.: 602 435 165, e-mail: nosek@esnet.cz 

Jana Vojáčková, tel.: 775 633 088, e-mail: VojackovaJana@seznam.cz 

Marie Mottlová st., tel.: 728 672 226, e-mail: mottl.pavel@seznam.cz 

Ivan Jůna, tel.: 776 225 034, e-mail: ivan.juna@email.cz 

 

DOZORČÍ RADA 
Ing. Irena Stejskalová, Ph.D., tel.: 724 181 861, e-mail.: stejskai@fm.vse.cz 

Mgr. Ing. Tomáš Drnek, tel.: 602 136 010, e-mail: drnek@atlas.cz 

Bc. Marian Mikula, tel.: 774 361 910, e-mail: mikula@zus-jhradec.cz 
 

STATUTÁRNÍ ORGÁN - ŘEDITELKA 
PaedDr. Drahomíra Blažková  

Tel.:  774 473 882, 723 733 556, e-mail: blazkova@okenko.eu 
 

IČO: 266 33 582 

Číslo účtu: Sparkasse 5000025980/7940 

www.okenko.eu 

e-mail: okna@okenko.eu 

tel: 724 594 724 

Sídlo: Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
 

Kancelář: Pražská 104/II, tel.:724 594 724 

Chráněné dílny: 778 050 996        Sociálně terapeutické dílny: 778 050 997  

Sociálně terapeutické dílny „Dačické okénko:  

U Nemocnice 87/II., 380 01 Dačice, tel: 774 471 143 

Prodejní galerie Okénko: Růžová 41, J. Hradec, tel.:773 040 858 

Dobrovolnické centrum: Pravdova 837/II, J. Hradec 
Centrum pro rodinu Okénko: Pravdova 837/II,J. Hradec, tel.: 778 050 998  

mailto:stejskai@fm.vse.cz
mailto:drnek@atlas.cz
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LEDEN 

 Uvítání Nového roku (Ohňostroj Města) (CHB) 

 Celoročně výuka plavání třikrát týdně (SK Kapři) 

 Zahájení příprav na VK Mušketýři (SK Kapři) 

 Setkání s Rotary clubem J. Hradec 

   Setkání zaměstnanců, správní a dozorčí rady  

ÚNOR 

 Plavecké závody Brno Mistrovství ČR (SK Kapři) 

 Návštěva žáků speciálních škol v STD a CHD Okénko 

 Valentýnská party (CHB) 

 Masopustní průvod masek (CHB) 

 Návštěva Rotary clubu v dílnách Okénka 

   Potáborové setkání dětí, dospělých a dobrovolníků – premiérové promítání filmu o táboře  

BŘEZEN 

 Jarní koncert v DS Otín (D-klub) 

 Setkání správní rady – schválení Výroční zprávy 2015 

 Přednáška pro pěstouny „Komunikace pod tlakem“ (CPR) 

 „Život bez manipulace“ Přednáška ve Strmilově (CPR) 

 Předtáborové setkání dobrovolníků 

 Veletrh pracovních příležitostí na FM VŠE – propagace dobrovolnických programů 

   Velikonoční zpívání v Domově seniorů (D-klub)  

DUBEN 

 13. benefiční ples „Srdíčkový bál“ 

 Návštěva seniorů v Okénku- exkurze, beseda, reminiscenční aktivity (D-klub) 

 Pálení čarodějnic (CHB) 

 Plavecké závody „Vajgarský Kapr  2016“ – Téma „Mušketýři“ 

 Návštěva přírodní zahrady ve Strmilově (CHB) 

   Přípravné setkání dobrovolníků na tábor „Asterix a Obelix“  

KVĚTEN 

 Přípravný víkend dobrovolníků na letní tábor (SK Kapři) 

 Zpívání v DS Otín (D-klub) 

 Účast na tiskové konferenci Konta Bariery – prezentace využití „Auta bez barier“ 

 Prezentace činnosti – přednáška a výstava na OU v Boršově 

 Klub pěstounů „O vzájemném respektu“ (CPR) 

 Prezentace organizace na odborné konferenci Nadnárodního kompetenčního centra na FM VŠE,   
        výstava prací 

 Výlet klientů CHB na akci „Mezi ploty“ v Praze – Bohnicích 

 Pobytová akce ve Volfířově (CHB) 

 Výlet do Písku za Františkem (CHB) 

   Schůzka správní rady  

ČERVEN 

 Slavnostní zahájení činnosti STD „Dačické okénko“ 

 Příprava táborového týmu 

 Klub pěstounů „Jak mluvit s dětmi“ (CPR) 

 Rozhovor v Rádiu Česká Kanada 

 „Veselá cyklostezka“ – akce pro žáky ZŠ Novosedly s klienty a pracovníky CHB 

 Výlet klientů CHB na akci střediska Nazaret Borovany 

 Zahájení výstavy o činnosti na Krajském úřadu v Českých Budějovicích 

 Zahájení výstavy „Letní inspirace z Okénka“ v OMC Florian 

 Zahájení „Akce Zbrojnoš“ – integrativní akce pro klienty CHB 

 Předprázdninové skupinové setkání Pět P 

 Setkání s dobrovolníky D-klubu  - reflexe ročníku 

   Přípravné setkání dobrovolníků na tábor „Asterix a Obelix“  

ČERVENEC 

 Letní tábor „Mušketýři“ (SK Kapři) 

 „Akce Zbrojnoš“ – pokračování 

 Zahradní slavnost (CHB) 

 Vystoupení skupiny Claymore v Pluhově Žďáru 

 Supervizní setkání pro přechodné pěstouny v Dačicích (CPR  
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SRPEN 
 Zahájení realizace grantu „Procesní management do Otevřených Oken“ 

 Letní tábor „Asterix a Obelix“ Chlum u Třeboně (CHB, STD, Pět P a hosté) 

 „Akce Zbrojnoš“ – pokračování a ukončení  

ZÁŘÍ 

 Zahájení práce strategického týmu v rámci grantu „Procesní management do Otevřených Oken“ 

 Benefice XV. květinové odpoledne (V. Nosek pro OKNA) 

 Reminiscenční výlet do Novohradských hor (D-klub) 

 Alfa –RUN –benefiční akce Alfa Fí pro seniory a klienty CHB 

 „Se Zvonečkem u koní“ – prezentace práce STD Dačické okénko 

 Prezentace práce CHD a STD na Svatováclavských slavnostech v J. Hradci 

 „Poznáváme spolu Česko“ – výlet klientů z Dačic do Jindřichova Hradce 

 Účast na Dnech železnice (CHB, STD) 

 Školení dobrovolníků (SK Kapři  

ŘÍJEN 

 Den Otevřených Oken v J. Hradci i Dačicích 

 Návštěva Dačického Okénka v SOUZas Dačice 

 Výlet Dačického okénka do Spolkového domu ve Slavonicích 

 Výcvik nových dobrovolnic pro Pět P 

 Účast STD Dačické okénko na farmářských trzích v Dačicích, prezentace práce, výtvarná dílna 

 Plavecké závody Jihlavský ježek (SK Kapři) 

 Zaškolování nových dobrovolníků pro D-klub  

 Seminář studentů FM VŠE v dílnách Okénka 

 Benefiční koncert pro OKNA – Jindřichohradecký symfonický orchestr a sbory Smetana, Jakoubek a 
Chrámový sbor A.V. Michny, W.A. Mozart: Requiem 

 „Dýňobraní“ na FM VŠE – benefice ve prospěch Pět P 

 Oslava Halloweenu (CHB) 

 Zahájení akce „Nežijeme jenom pro sebe“ (CHB)  

LISTOPAD 

 Výlet klientů CHB J. Hradec do nového STD v Dačicích  

 Zahájení výstavy „Otevřená OKNA do adventu“ v OMC sv. Florián (STD, CHD, STD Dačické okénko) 

 Setkání s rodiči a opatrovníky v Dačickém Okénku 

 Jóga s Míšou V Dačicích 

 Výlet uživatelů STD Okénko J. Hradec do Dačického okénka 

 Účast v KPSS J. Hradec – děti, mládež, rodina 

 Schůzka správní rady 

 Klub pěstounů Téma „Neverbální komunikace“ (CPR) 

 Muzikál „Narozený“ v Katolickém domě v Dačicích–benefiční akce ve prospěch STD  Dačické okén-
ko 

 Účast na KPSS v J. Hradci, skupina „Osoby se zdravotním postižením“ 

 Návštěva studentů FM VŠE v Chráněném bydlení Okénko 

 Zateplení domku chráněného bydlení, zastřešení nájezdu 

 „Šermířská mušketýrská skupina“ dobrovolníků SK Kapři na akci "3x50“ slavení narozenin význam-
ných členů  

PROSINEC 

 Mikulášské zdobení perníků (CHB, děti a  dobrovolníci z Pět P) 

 Benefiční koncert pro Okna (Rotary club+ZUŠ) 

 Vánoční punčování pro Okna (Rotary club) 

 Účast na KPSS v J. Hradci, řídící skupina  

 Advent na zámku (chráněné dílny) 

 Účast na adventních akcích v Novosedlech n. N., Počátkách, FM VŠE (chráněné dílny) 

 Setkání s opatrovníky v Chráněném bydlení J. Hradec (CHB) 

 Čertovská výprava (Pět P, CHB) 

 Mikulášská besídka v obci Kamberk (CHB) 

 Vánoční zpívání v Domově seniorů Otín (D-klub) 

 Zaškolování nových dobrovolníků (D-klub) 

 Mikulášská besídka v Dačickém okénku 

 Vánoční jarmark v Dačicích 

 Vánoční besídka v Dačickém okénku 

 Vánoční jarmark Pluhův Žďár (dobrovolníci – Kapři) 

 Vánoční posezení klientů a zaměstnanců v STD 

 Oslava vánoc a Silvestra (CHB) 

 Ukončení roku s Kapry – akce v Zahradním centru (SK Kapři)  
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Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v chráněných dílnách Oken je realizováno od října 
2007.  

V průběhu roku 2016 byly provozovány dílny textilní, knihařská, propagační a 
výtvarná na pracovišti v Pražské ulici. Dřevodílna i nadále pracovala v domě Na 
Piketě. Třetím pracovištěm dílen byla Prodejní galerie Okénko v Růžové ulici č. 
41. Všechny dílny jsou zaměřeny především na realizaci zakázek, dále vyrábějí zboží pro galerii a další 
externí prodejce. Během roku dílny uspořádaly dvě výstavy v prostorách OMC Sv. Floriana 
v Jindřichově Hradci, jednu výstavu na KUJCK v Českých Budějovicích a jednu výstavu na OU v 
Boršově.  
Výtvarná dílna je zaměřena na dekorování skla, dřeva, textilu a hedvábí, smaltování šperků a lžiček, 
výrobu ručního mýdla, zakázkovou tvorbu ozdobných cedulí a dekorativních předmětů apod. 
Textilní dílna spolupracuje s výtvarnou dílnou. Vznikají zde tašky, polštářky, pouzdra, kapsáře, 
zástěry, chňapky, pantofle, tkané koberečky a různé další 
textilní užitkové předměty a dekorace.  
Knihařská dílna je zaměřena na ruční šití dárkových bločků a 
diářů, opravy knih, paspartování, adjustaci obrázků ze sociálně 
terapeutické dílny, výrobu krabiček na mýdla a svíčky. 
Propagační dílna se soustředí na výrobu novoročenek, vizitek, 
přání, svatebních oznámení, plakátů, letáků, diářů apod. 
Dřevařská a údržbářská dílna je zaměřena na výrobu výtvarně 
zajímavých polotovarů, určených k dekorování, výrobu ptačích 
krmítek a údržbářské a opravářské práce v rámci objektu 
chráněného bydlení a chráněných dílen.  
Prodejní galerie Okénko v Růžové ulici 41 (OMC Sv. Floriána) 
zajišťuje prezentaci a prodej výrobků chráněných dílen – jak 
vlastních, tak dalších dílen i zdravotně postižených výrobců především z Jihočeského kraje. Jedním 
z cílů galerie je vytvořit poutavou nabídku různorodých dárkových předmětů, produkovaných 
chráněnými a terapeutickými dílnami. Dalším cílem je prostřednictvím práce v galerii zkvalitnit 
pracovní i sociální dovednosti pracovníků chráněných dílen. Toto pracoviště bylo provozováno díky 
grantu Nadace RBB a provozní dotaci ÚP.  
Výrobky z dílen prodáváme na benefičních akcích, prostřednictvím externích odběratelů, vyrábíme 
různé předměty na objednávku (přání, novoročenky, obrázky, dárkové předměty a balení, pasparty, 
opravy knih…), zaměstnanci tak mohou prožívat pocit úspěchu a radosti z dobře vykonané práce. 
Velkou motivací je spolupráce s firmou Alensa, s. r. o., která svými 
zakázkami pomáhá stabilizovat provoz dílen a dlouholeté partnerství 
s firmou Agroleasing, s.r.o. 
Během roku 2016 bylo v chráněných dílnách zaměstnáno na částečné 
úvazky 22 osob se zdravotním postižením, v přepočtu 11,16 úvazků.  
Finančně je provoz dílen zajištěn dotací ÚP na zaměstnávání OZP a sponzory. 
 

Vedoucí chráněných dílen je Mgr. Petra Davidová.  
tel: 778 050 996, e-mail: davidova@okenko.eu 

Zaměstnáváme více než 50% osob se zdravotním postižením, odběrem výrobků mohou firmy s více než 25 

zaměstnanci řešit tzv. „náhradní plnění“ (Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., §81 odst.1, § 18 vyhl.č. 518/2004 

Sb.) 
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA „OKÉNKO“ 
Registrovaná v souladu se zákonem č. 108/2006 §67 o sociálních službách 
 
Sociálně terapeutická dílna Okénko nabízí motivovaným lidem s mentálním, tělesným 
či kombinovaným postižením podporu a pomoc při smysluplném využívání času. 
Aktivním zapojením uživatele do služby jsou naplňovány potřeby užitečnosti a sounáležitosti. Snažíme se 
vytvářet přijímající prostředí, které brání sociální izolaci a umožňuje uživatelům žít důstojný život s 
všestranným zapojením do společnosti. 
V roce 2016 byla služba poskytována téměř každý pracovní den od 7.30 do 15. 30 hod., celkově po 238 
dnů. Kapacita služby byla v roce 2016 nastavena na max. 35 uživatelů denně, z toho maximálně 28 
v jednom okamžiku. Tato kapacita byla navýšena v září roku 2015 a v průběhu roku se postupně 

zaplňovala.  
V průběhu roku 2016 využívalo službu celkem 52 uživatelů, 
z toho 32 žen a 20 mužů. Dohromady bylo uskutečněno 4443 
kontaktů, tedy návštěv jednotlivých uživatelů v jednotlivých 
dnech, což znamená nárůst téměř o 900 kontaktů oproti roku 
předchozímu. Průměrně tedy dílnu navštívilo více než 18 
uživatelů denně.  
Sociálně terapeutickou dílnu využívalo v roce 2016 i 11 z 12 
obyvatel chráněného bydlení „Okénko“, dále řada uživatelů 
dalších pobytových sociálních služeb působících v Jindřichově 
Hradci. 36 uživatelů STD má trvalé bydliště na území města 
Jindřichův Hradec, zbývající uživatelé převážně v dalších obcích 

na území jindřichohradeckého okresu, případně žijí v zařízeních poskytující sociální služby v Jindřichově 
Hradci. 
V roce 2016 se STD výrazně prezentovala na veřejnosti, například prostřednictvím dvou výstav výrobků 
v OMC Sv. Florián v J. Hradci, červencové výstavy na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých 
Budějovicích, výstavy v knihově v Boršově nad Vltavou a několika prodejních akcích.  
V uplynulém roce nadále probíhal rozvoj aktivit, zkoušení nových technik a výroba nových výrobků tak, 
aby bylo co nejlépe vyhověno požadavkům a schopnostem uživatelů. Nově tak bylo zařazeno dekorování 
mýdel mokrým plstěním, výroba velikonočních vajíček a vánočních ozdob z polystyrenu, zajíčků z bambulí 
a mnoho dalšího. 
 Personálně je dílna zajištěna fyzicky  osmi pracovníky, kdy je jejich aktuální počet ve službě přizpůsoben 
počtu uživatelů, zpravidla pěti zaměstnanci dopoledne a třemi či čtyřmi v odpoledních hodinách. 
 Financování služby bylo zajištěno díky dotaci z 
Individuálnímu projektu KÚJČK, Ministerstva práce a 
sociálních věcí, Města Jindřichův Hradec, Jihočeského 
kraje, Úřadu práce a sponzorům. 
 

Vedoucí STD je Mgr. Věra Tichá, PhD..  
tel: 778 050 997 , e-mail: ticha@okenko.eu  

 
 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA „ DAČICKÉ OKÉNKO“ 
Registrovaná v souladu se zákonem č. 108/2006 §67 o sociálních službách 

 
Sociálně terapeutická dílna Okénko v Dačicích nabízí občanům s mentálním, zdravotním, tělesným a 
kombinovaným postižením možnost spoluvytvářet přijímající, rodinné prostředí, kde mohou rozvíjet své 

mailto:ticha@okenko.eu
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dovednosti a schopnosti při společném tvoření. STD „Dačické 
okénko“ je pobočkou mateřské organizace Otevřená OKNA, z. ú. 
poskytující své služby od 1. června 2016. Dílna působí v prostorách, 
které pro tyto účely bezbarierově upravilo a pronajalo Město Dačice. 
Její kapacita je 10 uživatelů za den. V roce 2015 využívalo službu 
celkem 11 uživatelů, kteří za půl roku uskutečnili 576 kontaktů, tedy 
návštěv jednotlivých uživatelů v jednotlivých dnech. Uživatelé mohou 
dílnu navštěvovat každý všední den od 8. 30 do 15. 30 hodin. 
Personálně je dílna zajištěna fyzicky 3 pracovníky, a to dvěma 
asistentkami a jednou sociální pracovnicí, která zde vykonává i funkci 
vedoucího. Za své krátké působení se uživatelé STD měli možnost zúčastnit již několika akcí, jimiž bylo 
několik trhů, výlet do Jindřichova Hradce a Slavonic, jóga s Míšou, benefiční vánoční muzikál Narozený či 
krátké vystoupení s vánoční písní v místním kostele. Dílna úzce spolupracuje s organizací „Dačický 
Zvoneček“, při řadě aktivit pomáhají dobrovolníci. 
 Finančně byl vznik služby podpořen rozvojovým grantem Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
provozní dotací Města Dačice a grantem THK Dačice 
 

Vedoucí STD je Eva Jahodová, DiS., 

el: 774 741 143, e-mail: jahodova@okenko.eu 

 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ OKÉNKO 
Registrované souladu se zákonem č. 108/2006 §51 o sociálních službách  
 
Chráněné bydlení OKÉNKO v Jindřichově Hradci nabízí lidem se zdravotním, mentálním, tělesným a 
kombinovaným postižením možnost získat a prohloubit dovednosti vedoucí k plnohodnotnému životu. 
 V roce 2016 byla služba stejně jako v minulých letech poskytována celoročně sedm dní v týdnu, 24 hodin 
denně s kapacitou 12 uživatelů. Tato kapacita byla s výjimkou jednoho lůžka po 71 dnů plně naplněna. 
Služba byla v tomto období využita celkem 13 uživateli s kombinovaným a mentálním postižením. Z těchto 
13 uživatelů jich má 11 trvalé bydliště v Jindřichově Hradci, ostatní na jiných místech v Jihočeském kraji. 
 Obyvatelé chráněného bydlení mají k dispozici šest jednolůžkových a tři dvoulůžkové pokoje, kuchyňku a 

společenskou místnost. Dále je k dispozici  hojně 
využívaný  prostor zahrady s pergolou, pingpongovým stolem a 
v letních měsících bazénem. V roce 2016 se uskutečnila velká 
rekonstrukce chráněného bydlení, konkrétně došlo k zateplení 
budovy a vybudování stříšky nad bezbariérovým nájezdem.  
V rodinném prostředí se uživatelé v rámci služby zdokonalují v 
dovednostech, nutných pro běžný denní život – vaření, nákupy, 
péči o domácnost, úklidy, osobní hygienu, péči o vlastní zdraví 
apod. Důležité je i rozvíjení pracovních návyků, ke kterému 
dochází v součinnosti se sociálně terapeutickou dílnu, jejíž služby 
využívá 11 z 12 uživatelů chráněného bydlení.  

Podstatnou částí života je i kvalitní a smysluplné trávení volného času uživatelů. K tomu docházelo mimo 
řadu aktivizačních činností v rámci poskytování sociální služby prostřednictvím navštěvování plavání ve SK 
Kapři, tanečního kroužku Správná pětka, výtvarných aktivit, zapojení do činnosti Českého Červeného kříže 
či prostřednictvím dobrovolnického programu SPOLU. 
V rámci služby byla i díky novému automobilu uživatelům 
nabídnuta řada výletů a dalších společenských, kulturních, 
uměleckých či sportovních aktivit. Tyto výlety proběhly 

mailto:jahodova@okenko.eu
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mj. v rámci projektu Poznáváme spolu Česko, který je financovaný Nadací České spořitelny. 
 Využito bylo často kulturních aktivit realizovaných Městem Jindřichův Hradec a dalších obcí. Důležitým 
motivem činností jsou vždy témata měsíce, která se váží k aktuálnímu období či zájmu uživatelů, 
například etiketa, zdravá výživa či sv. Valentýn. 
Nepřetržitá služba v chráněném bydlení byla zajišťována 6 zaměstnanci a výpomocemi na DPP.  
Financování služby je zajištěno díky dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Města Jindřichův 
Hradec, Jihočeského kraje a sponzorům.  

Vedoucí CHB je p. Andrea Kröpfelová, 

 tel: 773 040 883, e-mail: kropfelova@okenko.eu 

Provoz sociálních služeb metodicky zajišťuje sociální pracovník Mgr. Zdeněk Malý, 
tel:  774 473 887, e-mail: maly@okenko.eu 

 
 

Centrum pro rodinu se v roce 2016 věnovalo několika okruhům práce. Bylo 
realizováno doprovázení pěstounských rodin. V rámci tohoto doprovázení našla 

dvě miminka, dočasně umístěná do 
pěstounské péče na přechodnou dobu, 
nový domov u osvojitelů. Dále byly doprovázeny rodiny, které 
realizují pěstounskou péči na dobu trvalou. Probíhalo skupinové 
i individuální vzdělávání. Individuální vzdělávání poskytovalo 
CPR na základě potřeby také pěstounům, doprovázeným jinými 
organizacemi a to vždy po dohodě s doprovázející organizací. 
Dále probíhalo setkávání dětí ve vrstevnických 
skupinách, individuální poradenství pro děti 
s výukovými problémy, párové poradenství, 

etopedické poradenství. Rovněž bylo realizováno několik přednášek pro veřejnost a pro 
studenty FM VŠE. Proběhlo několik koučovacích pohovorů s cílem podpořit profesní 
růst koučovaného. Finančně byla aktivita podpořena Úřadem práce, Městem Jindřichův 
Hradec a grantem Nadace Albert „Kávomaty pomáhají“.   
 

Sociální pracovnicí CPR je Bc. Martina Holická,  
tel.: 778 050 998, e-mail: pestouni@okenko.eu 

 
Poradenskou činnost a vrstevnické skupiny realizuje Mgr. Petra Davidová,  

tel.: 778 050 996, e-mail: davidova@okenko.eu 
 

Terapeutickou, lektorskou a poradenskou činnost a individuální vzdělávání pěstounů realizuje PaedDr. 
Drahomíra Blažková,  

tel. 774 473 882,e-mail: blazkova@okenko.eu 
 

Koučování a lektorskou činnost realizuje Mgr. Jaroslava Sedláková, PhD.,  
tel. 728226273, e-mail: sedlakova@okenko.eu 
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PROGRAM PĚT P 
Přátelství  Prevence  Pomoc  Péče  Podpora 
Volnočasový sociálně – preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 
let. Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od 
roku 1996 pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem 
programu je prospět dětem školního věku, které to mají složitější, než jejich 
vrstevníci. Obsahem je přátelství dítěte se starším kamarádem – dobrovolníkem.  
Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se  2 – 3 hodiny týdně s mladším kamarádem, 
absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik zaměřený na rozvoj komunikačních a sociálních 
dovedností a účastní se každý měsíc pravidelných supervizí.  
Dvojice dobrovolník – dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen na 
naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit jeho sebedůvěru a 
emocionální zrání. 

Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se podílejí čtyři 
subjekty – Fakulta managementu VŠE, Otevřená OKNA, z.ú., 
Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P v ČR. 
Zázemí pro dvojice i společné akce poskytuje klubovna 
Dobrovolnického centra a dům Na Piketě. Všechna tato prostředí 
jsou bezbarierově upravená a přístupná všem dětem i dospělým 
na vozíčku. Během roku 2016 se scházelo 12 dvojic, supervize 
probíhala pravidelně jedenkrát v měsíci, v červnu byl realizován 
koordinátorkou monitoring dvojic a to formou účasti 
koordinátorky na schůzkách dobrovolníků s dětmi. Děti dávaly 
najevo svoji spokojenost. V srpnu proběhl již tradiční tábor pro 
děti z Pět P, opět za účasti dospělých klientů OKEN. V říjnu byl 
realizován již třináctý dvoudenní výcvik nových dobrovolníků, 
kterým prošlo 6 nových dobrovolnic. Program byl mimo jiné 
propagován na Veletrhu pracovních příležitostí na FM VŠE. 
Finančně byl program podpořen dotací Ministerstva vnitra ČR, 

Městem Jindřichův Hradec a sponzory. 

 

Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D – odborná garantka, Denisa Pernicová – 
koordinátorka, PaeDr. Drahomíra Blažková, supervizorka. 

 
Koordinátorka: Denisa Pernicová, 

 tel:774942394, e-mail: petp@okenko.eu 
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SPORTOVNÍ KLUB KAPŘI 
 

V roce 2016 se účastnilo programu Sportovního klubu Kapři 33 plavců ve věku 
5 – 38 let s tělesným, mentálním a kombinovaným zdravotním postižením  a to 
jak vrozeným, tak po úrazech. Převažující náplní programu SK KAPŘI je 
teoretická i praktická výuka plavání tělesně handicapovaných. Výuka pod 
vedením zkušeného instruktora probíhá za pomoci dobrovolníků - v uplynulém 

roce jich bylo 32.   Dobrovolníci  jsou 
předem proškoleni a seznámeni s metodikou práce. Program je 
realizován 3x v týdnu 1 až 1,5 hodiny. Plavání napomáhá 
klientům se zdravotním postižením ke zvýšení tělesné  i 
psychické kondice, dává jim nové podněty a prožitky, rovněž 
nevšední zážitek přátelství i týmové spolupráce. Pro řadu  našich 
klientů je tato činnost jediná 
volnočasová aktivita, kterou 
mají možnost v našem 
regionu navštěvovat, neboť 

jsme jediní,  kdo tuto činnost v regionu nabízí. V rámci klubu jsou 
pravidelně pořádány plavecké závody tělesně postižených 
sportovců. Plavci se rovněž účastní soutěží, které pořádají jiné 
organizace. Proběhlo rovněž školení nových dobrovolníků a 
pobytová akce.  V roce 2016 byly realizovány společné výcviky 
v šermu – dovednosti takto získané byly využity během 
společenských akcí a během letního pobytu.  
 

Všechny aktivity SK Kapři včetně zácviku nových dobrovolníků  zajišťuje Ivan Jůna,  
tel. 776225 034, e-mail: juna@okenko.eu, http://www.skkapri.cz/  

 

D – KLUB 
 Motto: „Kdo potěší srdce jiných, obohatí sám sebe i celý svět“  
  Tato aktivita vznikla v září 2007 díky iniciativě paní Jany Vojáčkové. 

Pravidelnou a nejdůležitější aktivitou klubu se staly návštěvy vybraných 

seniorů v Domově seniorů Otín, které se konají většinou jednou týdně po 

dobu jedné hodiny. Byla sepsána smlouva o spolupráci  s DS Otín a členové D -

klubu uzavřeli s organizací Otevřená OKNA, z.ú. dobrovolnickou 

smlouvu. Jednotliví dobrovolníci dostali na starosti konkrétní 

klienty DS, které pravidelně navštěvovali.  

Doplňující aktivitou D-klubu je pomoc při pořádání benefičních a 

jiných akcí, depistáž potřeb 

organizace Otevřená OKNA, z. 

ú. a nepravidelná pomoc 

klientům na základě jejich 

aktuálních potřeb.  

Během roku 2016  18 dobrovolníků D-klubu navštěvovalo 

pravidelně  30  klientů DS Otín.  Byla realizována celkem  3 
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hudební vystoupení včetně vánočního programu, dále beseda seniorů v STD Okénko, reminiscenční 

výlet do Novohradských hor. Senioři se zúčastnili benefiční akce „Alfa RUN“ pořádané studentkami 

FM VŠE. Členové klubu velmi oceňují výbornou spolupráci s vedením a zaměstnanci DS Otín.  Setkání 

smluvních dobrovolníků klubu se odehrávala v měsíčních intervalech a měla supervizní charakter. 

Supervizorkou je PaedDr. Drahomíra Blažková. Energie celé této skupiny je neuvěřitelně laskavá, 

pozitivní, plná vzájemného přijetí.  Poděkování patří za výbornou spolupráci pracovníkům Domova 

seniorů Otín, dále Střední zdravotnické škole a Fakultě managementu VŠE. 

Finančně byl program zajištěn grantem Jihočeského kraje, grantem Města Jindřichův Hradec a 

sponzorskými dary. 

 

Koordinátorkou je Jana Vojáčková, 

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

 
 

SPOLU 
Název programu je vytvořen zkratkou slov 

Společně, Přátelsky, Otevřeně, Laskavě, Užitečně. Program vznikl na 

základě zkušenosti s potřebami uživatelů uvnitř OKEN. Je určený 

dospělým lidem s mentálním, smyslovým, tělesným nebo 

kombinovaným zdravotním postižením, kteří žijí společně se svými 

rodiči, nebo jsou uživateli sociální služby  chráněné bydlení. 

Základním cílem programu je obohatit člověka, ohroženého sociálním 

vyloučením, o přátelský vztah, který s sebou ponese možnosti 

zkvalitnění života v nejrůznějších oblastech, zejména v oblasti 

komunikace, rozšíření dovedností 

a vědomostí, rozšíření vztahového 

rámce. Do programu patří aktivity 

individuální i skupinové. 

V uplynulém roce probíhala aktivita 

nejvíce v Dačicích a to díky 

osobnímu nasazení manželů 

Cicálkových a paní Jitky Denkové. V rámci aktivity probíhaly 

výlety, hudební nácviky a drobná vystoupení klientů v rámci 

větších akcí Města Dačice. Díky velké péči všech zúčastněných byl prostřednictvím činnosti 

dobrovolníků v Dačicích obohacen život všech uživatelů Sociálně terapeutické dílny „Dačické okénko“.  

V Jindřichově Hradci se ve spolupráci s vedoucí Chráněného bydlení Okénko věnovala individuálnímu i 

skupinovému cvičení paní Monika Kulhanová. 

Program byl realizován bez finančních podpor.   

Program koordinovaly: Eva Jahodová, Andrea Kröpfelová  Drahomíra Blažková  
 

mailto:vojackova@okenko.eu
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SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ „MUŠKETÝŘI“ 
 S Ivanem Jůnou a „Sportovním klubem Kapři“ v roce 2016 vyjeli 
do Pluhova Žďáru MUŠKETÝŘI. Sportovní pobytová akce byla 
dlouhodobě pečlivě připravována Ivanem a skupinou zdatných 
dobrovolníků, kteří nacvičili mušketýrské zápasy, tuto část historie 
oživili i pečlivě připravenými kostýmy. Dobrovolníci chtěli 
účastníkům tábora předat zkušenosti s podstatnými hodnotami života – odvahou, odhodláním, sílou, 
důvěrou ve spolubojovníky i pořádnou dávkou sebepřekonání. Deset společných dní bylo vedle 
sportovních aktivit obohaceno hudebním programem Petra Mottla a Majdy Michlové.  

„ Bojovník respektuje cizí utrpení a nepokouší se je srovnávat se 
svým vlastním“  Paolo Coelho 
  Tábor byl sedmý v historii Kaprů, vedený v duchu respektu 
k jedinečnosti každého účastníka, jeho omezením, ale hlavně 
povzbuzováním jeho možností. Realizovalo jej 19 dobrovolníků pro 25 
dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením.  
Finančně byla akce podpořena grantem Krajského úřadu Jihočeského 
kraje, Nadačním fondem  RBB Invest, AV-Dental. Další velkou 

podporu poskytla Obec Pluhův Žďár a Penzion U zámku Pluhův Žďár. 
 

LETNÍ REKREAČNÍ POBYT „ASTERIX A OBELIX“ 
 Prožitkový tábor pro děti i dospělé se zdravotním postižením měl tentokrát téma „ASTERIX a OBELIX“. 
S Asterixem, ztvárněným Zdeňkem Malým a Obelixem v podání Františka Kocara, se vydalo na Olymp 16 
dětí a 27 dospělých se zdravotním postižením, na Olympu je uvítalo 27 dobrovolníků, kteří pomáhali 15 
vozíčkářům i klientům s dalšími druhy postižení, aby dny plné bojových zážitků v 
pohodě zvládli. Stejně jako v uplynuých letech jsme na pobytu spojili děti z Pět P 
a dospělé klienty z chráněného bydlení a sociálně terapeutických dílen. Zázemí 
pro tuto akci vytvořil opět skvělý penzion Lesák v Chlumu u Třeboně. 
V nádherném prostředí a s milou obsluhou dostali bojovníci vše, co pro své 
zážitky potřebovali. Tábor s dobrovolníky připravoval Zdeněk Malý. Každý den 
měl svoji specifickou aktivitu – od aktivit poznávacích přes bojové, soutěživé až 
po den plný smyslových zážitků. Velkým přínosem pro tábor byla návštěva 
manželů Kukačkových a Vojtěcha Duby, kteří uspořádali pro účastníky řadu 
lanových aktivit včetně „převozu přes řeku STYX“ v lanovém úvazku.      
 "Líbil se mi pozitivní přístup všech dobrovolníků. Bohužel to šlo všechno moc 

rychle – ale to je znamení, že jsme si to 
prostě užili!!" 
     "Líbilo se mi všechno. Každé vedení 
dne bylo skvěle promyšlené, každý účastník si to užil. Nejlepší 
programy byly takové, při kterých mohlo být zapojeno celé 
družstvo. A také byla velká radost ze všudypřítomné živé hudby 
– kytary, harmonika i klavír byly prostě fajn!"            Citace ze 
zpětné vazby dobrovolníků 
Tábor finančně podpořili: Obce Jarošov nad Nežárkou, Kunžak, 
Polště, Plavsko, Rapšach, Nová Role, města Nová Bystřice, 
Jindřichův Hradec, Benešov. 
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VZDĚLÁVÁNÍ TÝMU OKEN 
     Všechny výše uvedené programy potřebují pro zdárný průběh 

rovněž doplňkové aktivity. Mezi tyto programy patří průběžné 

vzdělávání týmů jednotlivých pracovišť i dobrovolnických týmů. 

Za vzdělávání a supervize odpovídají jednotliví vedoucí a 

koordinátoři aktivit, vzdělávání probíhá v souladu s požadavky 

Zákona č. 108 o sociálních službách. Průběžně bylo 

spolupracováno s externí supervizorkou PhDr. Oldřiškou 

Tomšovou, dále spolupracovaly organizace: NDC HESTIA, 

Diakonie ČCE, POHODA, o.p.s. CHB DUHA Písek, Středisko Diakonie ČCH Nazaret v Borovanech, 

Domov Petra Mačkov, Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a  dalšími organizacemi.  

ODBORNÉ KNIHOVNY 
Průběžně jsou doplňovány odborné knihovny na jednotlivých 

pracovištích. Knihovny jsou k dispozici zaměstnancům, 

dobrovolníkům a pěstounům. V současné době knihovny 

obsahují cca 400 titulů.  

PŮJČOVNA POMŮCEK 
Půjčovna pomůcek je provozována od počátku vzniku organizace 

a doplňována na základě aktuální potřeby uživatelů a možnosti 

organizace. Obsahuje několik notebooků a počítačů, notebook s mluvícím programem, který využívá 

dospělý s DMO, braillský řádek, který využívá nevidomý student jako školní pomůcku. 

V dobrovolnickém centru jsou rehabilitační míče a 

hračky, které slouží především pro dvojice z Pět P, 

dále hygienická židle, trampolína, podložky na 

cvičení, gymnastické míče, stavebnice apod. 

Půjčovna pomůcek je neveřejná, je doplňována na 

základě aktuálních potřeb klientů nebo aktivit, 

realizovaných organizací, případně po dohodě se 

spolupracujícími organizacemi. 

    



Otevřená OKNA, z. ú.  Výroční zpráva 2016/ strana 17  

 

 

 
 
 
 

PROCESNÍ MANAGEMENT DO OTEVŘENÝCH OKEN 

Inovativní  projekt  financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost je zaměřený na zkvalitnění profesionálních procesů v organizaci. Začali jsme jej 

realizovat 1. 8. 2016 a potrvá do 31.7.2018.  

Hlavní cíle projektu:  

1. Vznikne strategický plán na 5 let a to způsobem, který zapojí 

všechny klíčové zaměstnance organizace tak, aby se s vizí a 

dlouhodobými cíli identifikovali a přenesli je do dalších stupňů řízení. 

Procesem strategického plánování nás provází  Mgr. Jan Šesták, 

Ph.D., plán vzniká pod jeho vedením v pěti pracovních skupinách.  

2. Nastavíme zastupitelnost klíčových (znalostních) pracovníků a tyto 

vybavíme potřebnými znalostmi a dovednostmi, aby byli v případě potřeby schopni zvládat potřebné 

úkoly.  

3. Nastavíme systém vzdělávání pracovníků. Zjistíme potřebné kompetence zaměstnanců a tyto 

budeme systematicky rozvíjet. Část zjištěných vzdělávacích potřeb 

jsme již začali realizovat.  

4. Budeme modernizovat PR a zavedeme nové marketingové 

nástroje.  

5. Posuneme se k zavedení procesního přístupu k řízení 

organizace.  

K zavedení procesního přístupu budeme postupovat s využitím 

metodiky prof. doc. Václava Řepy, CSc.. Pan profesor je naším externím konzultantem a členem 

realizačního týmu projektu. Je profesorem informatiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jeho 

specializací je procesní řízení a modelování, řízení informačních systémů, dále metodologie vývoje 

informačních systémů a jejich implementace.  

Našim nadstavbovým cílem je propojení více disciplin, lidí a sektorů, jejichž výsledkem budou inovace 

v oblasti řízení neziskové organizace. V týmu máme lidi působící nejen v NNO, ale také z akademické 

půdy s vazbami na vědecké prostředí. Mezioborovosti nahrávají také naše dobré vztahy s 

podnikatelskou sférou. Spojovací linkou této spolupráce jsou klíčová slova management, trh, sociální 

služby, informace, procesy, kvalita a efektivnost.  

Autorkou a koordinátorkou projektu je Mgr. Jaroslava Sedláková, PhD.  
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POZNÁVÁME SPOLU ČESKO 
Zajímavý grant se nám podařilo získat v červenci 2016 od Nadace České 

spořitelny. Obsahem grantu je prostřednictvím společného cestování 

rozšířit poznávací, komunikační i sociální dovednosti klientů se 

zdravotním, sociálním nebo mentálním postižením. Grant je zaměřen 

především na ty klienty, jimž finanční možnosti neumožňují některé věci 

realizovat a prožívat. Jedním z prvních cestovatelských počinů byl výlet klientů z STD Dačické Okénko 

na „Květinové odpoledne“ do Jindřichova Hradce, spojený 

s prohlídkou města i jindřichohradecké dílny. Dalším dílem byl výlet 

klientů STD z Jindřichova Hradce do Dačic. Zajímavý byl rovněž výlet 

do Kláštera a Nové Bystřice.  

V plánu na další rok je putování za betlémáři do Třešti, výlet do 

Jablonce pro ty, kteří milují korálky a čtyřdenní putování po 

jihočeských památkách. 

Aktivitu realizují: Mgr. Zdeněk Malý a PaedDr. Drahomíra Blažková 

 

 

 
 

 

13. benefiční ples s názvem „SRDÍČKOVÝ BÁL“ připravil tým 

složený z řad zaměstnanců, dobrovolníků i klientů. Město 

Jindřichův Hradec poskytlo slevu na pronájem sálu na 

Střelnici, benefičně  vystoupil Taneční orchestr LUCKY z 

Číměře. Ples výborně moderovala dvojice  Jolana Mitasová a 

Jan Blažek ml. Předtančení připravila taneční skupina 

ZVONEK z CPASS Bobelovka. Pohádku „O Popelce“ připravili 

uživatelé Chráněného bydlení Okénko. 

„XV.“ KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE připravili Ing. Vladimír Nosek s dalšími floristy, kteří předváděli 

květinové vazby. Účastnili se rovněž žíci OU, PŠ a ZŠ Soběslav, 

SOŠ a SOU Třešť, SOŠ VMZ a JZ Č. Budějovice. Slovem 

provázel Michal Arnošt. Materiálem a občerstvením přispělo 

Rodinné zahradnictví Mottlovi, Rose Time s.r.o. Vladimír 

Sedláček květiny Brno a Jednota SD J. Hradec. O zajímavý 

program se postaral svatební salon SÁRA. 

„Benefiční koncert pro OKNA“ -  Jindřichohradecký 

symfonický orchestr a pěvecké sbory Smetana, Jakoubek a 

Chrámový sbor A.V. Michny v kostele sv. Jana Křtitele uvedly  skladbu W. A. Mozarta: Requiem.  

Zorganizoval  p. Daniel Smékal.   
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Muzikál „NAROZENÝ“ v Katolickém domě v Dačicích–benefiční 

akci ve prospěch STD  Dačické okénko zorganizovala p. Fučíková 

„VÁNOČNÍ PUNČOVÁNÍ“ a „VÁNOČNÍ KONCERT“ uspořádal ve 

prospěch Otecvřených OKEN opět  Rotary club Jindřichův 

Hradec. Na koncertě vystoupili žáci hudebního oboru ZUŠ 

Jindřichův Hradec. 

 „VÁNOČNÍ STÁNEK“ v rámci Adventu na zámku zorganizovali zaměstnanci, dobrovolníci a někteří 

členové správní rady OKEN. Své výrobky zde nabídli pracovníci CHD a STD Okénko a Zahradnictví 

Mottlovi Otín.  

„ADVENTNÍ SETKÁNÍ“  v Novosedlech nad Nežárkou, v Plavsku a v Jindřichově Hradci organizačně i 

svými výrobky zajistily  CHD a STD Okénko.  

VEŘEJNÁ SBÍRKA „Pro Okénko“ je průběžně realizována při různých aktivitách. 

Průběžně na svých koncertech pořádala sbírku pro Sportovní klub Kapři kapela CRASH. 

 
 
 

 

V roce 2016 realizovala Ing. Irena Stejskalová kontrolu účetní závěrky za rok 2015. Výrok zněl: „Účetní 

závěrka proběhla v souladu s platnou legislativou.“ 

   19. 4. 2016 byla provedena paní Lucií Škodovou z KUJCK kontrola veřejné sbírky. Výrok zněl: 

„Kontrolou nebyly v souvislosti s prováděním veřejné sbírky zjištěny žádné závady. Veřejná sbírka je 

prováděna v souladu s platnou právní úpravou. 

31. 10. 2016 byla zahájena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 

pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku mna státní politiku 

zaměstnanosti. Kontrola byla ukončena dne 2. 11. 2016. Závěr kontroly: Zaměstnavatel při kontrole 

spolupracoval a poskytl náležitou součinnost kontrolujícím. Opatření k nápravě nebyla uložena 

 Sídlo organizace , Chráněné bydlení „Okénko“ 
 Na Piketě 742/III, 377 01 J. Hradec.  

Sídlo organizace  je v  domě č. 742/III, v ulici Na Piketě, Jindřichův 

Hradec. Dům, darovaný Městem Jindřichův Hradec v roce 2005 byl 

v letech 2006 – 2012 kompletně opraven, bezbarierově zpřístupněn za 

účelem sociální práce. V letech 2007 zde začaly pracovat chráněné dílny 

a kanceláře sdružení, v roce 2008 sociálně-terapeutické dílny a v roce 

2009 chráněné bydlení. V roce 2008 byly přistavěny dvě bezbarierové garsoniery. V září roku 2012 byly 

dílny a kanceláře přemístěny na nové pracoviště. V domě zůstává chráněná dílna dřevařská, dále je zde 

poskytována služba chráněného bydlení dvanácti klientům. Je zde rovněž zázemí pro asistentky bydlení a 

technické zázemí pro celou organizaci. V roce 2016 byl dům zateplen a byl zastřešen nájezd pro vozíčkáře. 
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Chráněné dílny, Sociálně-terapeutická dílna „Okénko“, kanceláře 
 Pražská 104/II, 377 01 J. Hradec 
Prostory v objektu firmy „Gardon“. Zde jsme se setkali s porozuměním 

majitele objektu p. Čejky, který byl ochoten prostory upravit bezbarierově 
tak, aby mohly sloužit práci s handicapovanými klienty a zaměstnanci. Od 
září 2012 je zde nové pracoviště dílen s navýšenou kapacitou, v září 2015 
jsme znovu navyšovali kapacitu dílen a pronajali v objektu další prostory. 
kam byly přesídleny chráněné dílny propagační, textilní a výtvarná.  

 
 
Dobrovolnické centrum 
  Pravdova837/II, 377 01 J. Hradec 
Slouží jako klubovna Pět P a zázemí pro řadu rozvojových aktivit již 

třináctým rokem. Dobrovolníci zde mají své zázemí pro schůzky, 
supervize, společná i individuální setkání a jejich činnosti nekolidují 
s profesionálními provozy.  

 
Centrum pro rodinu 
  Pravdova837/II, 377 01 J. Hradec 
CPR zahájilo svůj provoz v r. 2013, sídlí rovněž v Pravdově ulici, sousedí 

s Dobrovolnickým centrem tak, aby místnosti mohly být využívány na 
základě aktuální potřeby pracovníků.  

 
 
Prodejní galerie „Okénko“ 
 Růžová 41, 377 01 J. Hradec (OMC Sv. Floriána) 

Prodejní galerie Okénko je pracovištěm chráněných dílen od 
května 2012. Nabízí k prodeji dárkový sortiment CHD Okénko a 
dalších chráněných a terapeutických dílen z Jihočeského kraje. 
Zároveň zde lze posedět u kávy nebo jiných nápojů, využít 
internetu, pohovořit s přáteli.  

 

 

Novým pracovištěm OKEN je Sociálně terapeutická dílna „Dačické okénko“ 
 která zahájila svou činnost 1. června 2016 na adrese U Nemocnice 87/II.  
Slunný třípokojový byt pro tyto účely bezbarierově upravilo Město Dačice. Byt je umístěn v přízemí, 
několik schodů je překonáno nájezdovou plošinou. Rovněž chodník, vedoucí k domu, je upraven. 
K bytu byla pronajata i malá zahrádka, sloužící k letním aktivitám klientů. 
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Dlouhodobá spolupráce je úspěšně naplňována s MÚ Jindřichův Hradec. Město poskytlo 
sdružení dotace i zápůjčky prostor pro benefiční akce, dále spolufinancuje řadu aktivit 
organizace. Město darovalo v roce 2005 organizaci dům, ve kterém nyní organizace působí. 
V současné době organizace poskytuje sociální služby několika desítkám uživatelů - obyvatel města J. Hradec a 
několika uživatelům, jejichž opatrovníkem je přímo MÚJH. Způsob a rozsah poskytování sociálních služeb je 
s opatrovníkem pravidelně konzultován. 
Dlouhodobá spolupráce s Fakultou managementu VŠE Praha funguje především při realizaci programu Pět P. 
Fakulta poskytuje organizaci odborné zázemí v oblasti managementu, řada studentů pracuje v dobrovolnickém 
programu Pět P a D-klub. Pracovníci organizace poskytují studentům praxi, konzultace a podklady pro jejich 
seminární, případně diplomové práce. Tato spolupráce byla r. 2011 potvrzena partnerskou smlouvou. V rámci 
spolupráce je realizována účast na akcích „Alfa RUN a „Veletrh pracovních 
příležitostí“ 
Velmi významná je spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Jindřichově 
Hradci. Mnoho jejích studentů poskytuje dobrovolnické služby ve Sportovním 
klubu KAPŘI a v D-klubu. Díky spolupráci, která je vedením školy podporována, 
prožívá mnoho dětí i dospělých se zdravotním postižením desítky hodin, naplněných 
pohybem a radostí a mnoho seniorů hezké chvíle, naplněné komunikací s mladými lidmi. 
Dlouhodobá spolupráce přinesla v uplynulém roce další ovoce v podobě odborných praxí 
studentek oboru Sociální činnost v Sociálně terapeutické dílně Okénko. 
Úspěšně je realizována  spolupráce s ÚP v Českých Budějovicích, pobočkou v Jindřichově 
Hradci. ÚP vymezil v organizaci chráněná pracovní místa a poskytl dotaci na zaměstnávání 
OZP a dotaci na  SÚPM pro pracovníka v sociálních službách.  
Zásadním sponzorem a zadavatelem drobných zakázek pro chráněné dílny je firma Agroleasing,s.r.o. Toto 
partnerství je realizováno již 14 let! 
V uplynulých sedmi letech se úspěšně rozvíjí spolupráce s Rotary klubem Jindřichův Hradec. Členové klubu 
realizují benefiční aktivity ve prospěch organizace Otevřená OKNA, z.ú., informují se o dění ve sdružení a 
hledají další formy spolupráce. 
Významně se rozvinula spolupráce s firmou Alensa, s.r.o., která se stala největším odběratelem výrobků 
chráněných dílen. 
Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou YMCA Jindřichův Hradec, ZUŠ Jindřichův Hradec, Farní sbor ČCE 
Jindřichův Hradec, Farní charita Kamenice, Hospic sv. Kleofáše, Hospic Sdílení, Galerie Auritus, Pavla 
Rajsová, Nazaret Borovany, Rolnička Soběslav, Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou, Chelčický domov sv. 
Linharta, Arleto, sociální podnik. 

Informace o práci organizace poskytuje web: www.okenko.eu 
Organizace informuje o svých aktivitách prostřednictvím článků v měsíčníku Jindřichohradecký zpravodaj, 

Dačický zpravodaj, Ozvěny Jihozápadní Moravy, dále v  Jindřichohradeckých listech, Týdeníku 

Jindřichohradecka, v měsíčníku  NEON a prostřednictvím Rozhlasu České Budějovice a Rádia Česká 

Kanada. V uplynulém roce vyšel článek o organizaci v časopisu Konta Bariery „MŮŽEŠ“. Jindřichohradecká 

televize natočila řadu zpráv, které byly vysílány v regionálním vysílání. Adventní spot o práci OKEN 

natočila českobudějovická redakce ČT 2.  Při každé benefici prezentuje sdružení svou práci formou 

aktuálních nástěnek. Okna umístila svoji vizitku na www.hradecžije.cz. Okna mají své vývěsky na třech 

místech v Jindřichově Hradci. Prezentaci dobrovolnického programu 5P naleznete na http://

petp.fm.vse.cz/. Dalším  médiem jsou elektronické „OKNOVINKY“ – interní občasník, zasílaný na adresy 

členů a příznivců Oken.  

 

http://www.hradecžije.cz
http://petp.fm.vse.cz/
http://petp.fm.vse.cz/


 

  Otevřená OKNA, z. ú.  Výroční zpráva 2016/ strana 22 

Denisa Pernicová, František Kocar, Romana Matysová, Jana Rytychová, Nicol Rothova, Adéla 
Karlíková,  Diana Wurzerová, Mária Lovnianska, Elina Alyekseeva, Tereza Mrázková, Eliška 

Burešová, Kristýna Hlinomazová, Milena Simrová, Kamila Mošnová, Kristýna Zumrová 

 Ochotně a s láskou realizovali Program Pět P 

 
Zdeněk Malý, Drahomíra a Kristýna Blažkovy, Michaela Braunová, Veronika Brtníková, Miroslav 

Gajda, Denisa Havelková, Marie a Vladimír Chalupovi, Lucie Heraltová, František Kocar, Eva 
Kocarová, Andrea Kröpfelová, Iveta Lejčarová, Klára Lippertová, Lenka Málková, Tereza Mrázková, 

Kateřina Němcová, Václav Sidorin, Kristýna Skokanová, Vladimíra Stašková, Barbora Švejdíková, 
Martin Valko,  Jiří Vencl, Tereza Venclová, Lenka Vomastková, Lukáš Čeloud a Adam Jůna a Petr 

Mottl. 

 S velkým nasazením pracovali na táboře „Asterix a Obelix 

 
Ivan Jůna, Michaela a Barbora Jůnovy, Lukáš Benada, Monika Benadová, Veronika Beránková, 
Žaneta Dědičová, Kristýna Englická, Marek Englický, Linda Králová, Kamila Horáková, Pavlína 

Holická,  Zuzana Hrbková, Kateřina Mejs, Vlaďka Mrázková, Kateřina Vránová, Hana Korbelová, 
Nikola Kocinová, Majda Michlová, Zuzana Linhartová, Eliška Homolková, Sára Stankovská, Soňa 
Zwickerová, Lukáš Hobza, Jan Neugebauer,  Martin Sedlák, Jaroslav Vávrů, Jan Kůrka, Vojtěch 

Snížek, Eliška Homolková, Andrea Slabá, Lenka Supeková, Kamila Tejnorová, Pavlína Roháčková 

 Projevili odvahu, fyzickou zdatnost a trpělivost v SK KAPŘI 
 
 

Jana Vojáčková, Dalibor Koutný, Anna Mullerová, Hana Vejborová, Zuzana Hrbková, Jana Písařová, 
Zuzana Soukupová, Eva Počátecká, Jana Küschallová, Veronika Šimonová, Sára Svobodová, Sabina 

Havranová, Tereza Steinbauerová, Veronika Truhlářová, Tereza Kümmelová, Tereza Edrová, 
Kateřina Volfová, Dominika Německá 

S láskou a trpělivostí pracovali v D-klubu 
 

Jitka Denková, Petr Cicálek, Milena Cicálková 

S nadšením a laskavostí podporovali STD „Dačické okénko“ a program 
SPOLU 

 

Monika Kulhanová 

Zajímavě pracovala v programu SPOLU v Jindřichově Hradci  
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Úřad práce Jindřichův Hradec 
Dotace na služby obecného 

hospodářského zájmu ze státního 
rozpočtu 

OPLZZ Individuální projekt  
Jihočeský kraj 

MPSV – Evropský sociální fond 
Město Jindřichův Hradec 
Nadační fond RBB Invest 

Město Dačice  
Nadace České spořitelny 

Agroleasing Jindřichův Hradec, s.r.o. 
Nadační fond ALBERT 

THK Rhytm Automotive CZECH a.s.  
Ministerstvo vnitra ČR 

THK a.s. Dačice 
Wolfová P. – Kapela Crash 
Vladimír Bedřich Dvořák 

Rotary club Jindřichův Hradec 
Zahradní centrum Jindřichův Hradec, 

s.r.o. 
Husky-KTW s.r.o. 
GYN – CYT, s. r. o. 

Česká asociace tělesně 
handicapovaných sportovců 

Nadace GCP 
AV dental,s.r.o. 

Fruko Schulz s.r.o. 
Jednota s.d. 

Obec Pluhův Žďár 
Jana Mitasová 

 
Obec Jarošov nad Nežárkou 

Hříbek s.r.o. 
Aleš Suchý 

Mgr. Drahomír Frühbauer 
Paní Burgerová 

Hudební skupina LUCKY 
Advokátní kancelář Mach, Pošvář, 

Vytiska 
Jana Krausová 
Obec Kunžak 

Obec Novosedly 
Miroslav Plojhar 

Obec Polště 
Město Nová Bystřice 

Město Benešov 
Obec Rapšach 
Obec Plavsko 

Město Nová Role 
Karla Bulínová 
LEKFARM,s.r.o. 
PAP Extra, s.r.o. 
Obec Plavsko 
Pan Komorád 

Farní sbor ČCE Jindřichův Hradec 
MUDr. Otakar Pokorný 

Rodina Kinclova 
Rodina Cicálkova 

EKOMA, finanční poradenství 
Paní Chmelová 

Elektro Bočková 
Paní Tichánková 
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„Lidé, kteří skutečně prospívají druhým, se nesnaží být užiteční, nýbrž vést zajímavý život. Téměř nikdy 
nedávají rady, ale jdou příkladem“ 

Paolo Coelho 

 Každým dnem se na naší životní cestě setkáváme s lidmi – někteří nás přitahují a inspirují, jiní nás 

vyčerpávají a unavují. Všichni, se kterými jsme se kdy v životě setkali, jsou pro nás důležití. Někteří nás 

přivádějí blíž ke světlu poznání, jiní nás upozorňují na náš stín – naši nedokonalost a zranitelnost, které 

máme stále s sebou. 

 Dny, ve kterých jsme se mohli pravdivě setkat se svým stínem, jsou dny, ve kterých klíčí náš nový 

osobní růst. Děkujme za ně. 

Dny, ve kterých jsme prožívali radost z práce, setkávání se zajímavými lidmi, nové úkoly, nová 

dobrodružství, se nám jeví jako dny šťastné. Ale neprožili bychom je v plnosti štěstí, kdybychom neokusili 

stínů a nenaučili se je přijímat….. 

 Ohlédnutí za rokem 2016 v Oknech je ohlédnutím šťastným. Prožili jsme řadu inspirativních věcí, 

poznali řadu dobrých lidí v Dačicích, kam jsme se „rozšířili“ o jedno pracoviště. Byli jsme unavení. 

S některými zaměstnanci jsme se rozešli, s jinými přivítali. Řadou mimořádných aktivit jsme si zkrášlili 

všední dny. V něčem jsme dozráli. Klademe si více otázek. A přejeme sobě i Vám všem, kteří dočtete 

svědectví o dalším roce existence Oken, abychom si byli navzájem darem a inspirací….. 

                      

  

                      PaedDr. Drahomíra Blažková, ředitelka 
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Výrok auditora k účetní závěrce: 

"Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a fi-

nanční situace společnosti Otevřená OKNA, z.ú. se sídlem Na Piketě 742, Jindřichův 

Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku 

jejího hospodaření za období 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 v souladu s českými účet-

ními předpisy. Proto v souladu s § 20 odst. 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb. vydává 

auditor výrok  BEZ VÝHRADY. 

 

Výrok auditora o výroční zprávě: 

"Podle názoru auditora jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Ote-

vřená OKNA, z.ú. se sídlem Na Piketě 742, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův 

Hradec k 31. 12. 2016 ve všech významných oblastech v souladu s výše uvedenou 

účetní závěrkou." 

 

Smlouva byla uzavřena s auditorem Jiřím Tinkou, registrovaným u Komory auditorů 

České republiky s vydaným oprávněním č. 1494 

 

Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2016 byly schváleny správní radou organizace 

Otevřená OKNA, z.ú. dne 13. 6. 2017. 

Výše finančního plnění členům správní a dozorčí rady a statutárnímu zástupci  za je-

jich práci v orgánech ústavu v roce 2016 činila 0 Kč. 



 

 


