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Organizace byla založena v roce 2003 odborníky, rodiči, nadšenci 
a dobrovolníky jako odpověď na potřeby rodin pečujících o děti 
s handicapem. Zpočátku pracovali zcela dobrovolnicky a  zabý-
vali se integrací, popřípadě inkluzí dětí s postižením do škol a do 
společnosti. Prostřednictvím programu Pět P, programu HELLP 
a pobytové akce nabízelo dětem a následně i dospělým s handi-
capem možnost kvalitně trávit volný čas. Prostřednictvím těchto 
programů se dětem dostávalo a dodnes dostává pocitu potřeb-
nosti, důstojnosti a užitečnosti.  Od svého založení neustále 
rozšiřuje svou působnost. V roce 2009 otevřela činnost Soci-
álně terapeutické dílny Okénko, v roce 2010 Chráněné bydlení 
a v roce 2012 vlastní prodejní galerii. 

Organizace nyní působí ve dvou městech a jejich okolí. Hlav-
ními pilíři činnosti jsou chráněné bydlení, chráněné dílny, soci-
álně-terapeutické dílny, centrum pro rodinu a dobrovolnické pro-
gramy. Každá ze součástí má svou agendu a v některých styčných 
bodech spolu spolupracují.

O nás



Výtvarnost, komunikace, aktivita a otevřenost. Tak lze popsat 
hodnoty napříč celou činností Otevřených oken. Logo znázor-
ňuje otevřenost a odkazuje na název organizace. Podobně jako 
většina produktů Chráněných dílen vznikalo ručním návrhem 
jedním z klientů. Základní varianta obsahuje všechny prvky čin-
nosti, kterými se organizace zabývá a pro jednotlivé pilíře vznikly 
doplňkové varianty. 

Základní varianta

Základní barevnou variantu používáme na většině materiálů. 
Je vhodná jak pro tiskoviny, tak digitální publikování. Toto logo 
reprezentuje organizaci jako celek.

Logo
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Ochranná zóna

Ochranná zóna udává vzdálenost kolem loga, ve které by neměly 
být umisťovány další grafické prvky. Je relativní k velikost loga 
a odpovídá velikosti prvního písmene názvu v logu.

OKNA, z.ú.

Otevřená 

Horizontální varianta

V některých případech je vhodnější použít variantu s názvem na 
pravé straně.
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Černobílá varianta

Tam, kde není možné použít barevnou variantu, používáme vari-
antu černobílou. Tuto variantu volíme také pro dokumenty, u kte-
rých předpokládáme tisk v odstínech šedé.

OKNA, z.ú.

Otevřená 

OKNA, z.ú.

Otevřená 



Logo 7

Minimální velikost

Logo na tiskovinách nezmenšujeme pod výšku 1,6 cm a šířku 
2,4 cm, v digitálním zobrazení má výšku minimálně 47 px a šířku 
130 px.

2,4 cm

1,
6 

cm
Možnosti použití loga

Logo používáme pouze na dostatečně kontrastních pozadích, kde 
se neztrácí žádná jeho část.



8 Logo

Zakázané varianty

Při používání loga respektujeme originální proporce a logo dále 
neupravujeme. 

OKNA, z.ú.

Otevřená 

19. 2.
2018

Novoroční
ples 2018





SK KAPŘI Spolu

Sociálně-
terapeutická

dílna
Centrum

pro rodinu

Doplňková 
loga

Pro jednotlivé programy a oblasti činnosti organizace dále pou-
žíváme další doplňková loga. Jejich použití je vhodné na materi-
álech související pouze s konkrétní oblastí činnosti. 



Doplňková loga 11

bydlení
Chráněné

dílny
Chráněné

PĚT P D-klub
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Typografie

Pro odstavcový text používáme volně dostupné písmo PT Sans, 
na nadpisy licencované písmo Helvetica Rounded LT Pro Bold.

Pro informace o licenci nadpisového písma nás prosím kontak-
tujte. Pokud nelze použít vlastní písma, doporučujeme systémové 
písmo Arial jako „fallback font“.

Aa
Helvetica Rounded 

LT Pro Bold

Aa
PT Sans

Aa
Arial
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Helvetica Rounded 
Bold 29px

Úvod 20px
Mám ráda otevřenost, komu-
nikuji s lehkostí, aktivitou 
nešetřím a s nadějí se dívám 
do budoucna. Proto možná 
patřím k Otevřeným Oknům. 
Proto si rozumím s lidmi, kteří 
to mají podobně. Já měla to 
štěstí, že jsem se k takovým 
mohla přidat v roce 2003. 
Setkání s Drahou Blažkovou 

kou mé milé neziskovky) bylo 
pro mě pátým pokusem, jak 
najít projekty. Největší smysl 
práce vidím, když mé úsilí má 
konkrétní výsledky. Ty hlavní, 
o  které stojím, jsou obsaženy 
vposlání a vizi Oken, ty dílčí 
najdu ve strategickém plánu. 
PT Sans 10px

Mám ráda otevřenost, komunikuji s lehkostí, aktivitou nešetřím 
a s nadějí se dívám do budoucna. Proto možná patřím k Otevře-
ným Oknům. PT Sans 10px
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Použití

Výtvarnost, komunikace, aktivita a otevřenost by měla být cítit 
z materiálů, které vznikají pod identitou Otevřených oken. Proto 
používáme výrazné barvy, barevné plochy, zaoblená písma 
a s prostorem pracujeme velkoryse.

Další použití loga

Vznikají varianty loga pro další činnosti organizace, nebo přepra-
covávání motivu například pro potřeby nových projektů. Jejich 
tvorbu ale vždy konzultujte s propagačním oddělením naší orga-
nizace.
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Barevnost
Při komunikaci používáme tři hlavní a tři vedlejší barvy.

Hlavní barvy Vedlejší barvy



16 Použití

Elektronická verze je dostupná na adrese 
www.otevrenaokna.cz/ke-stazeni

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt: Procesní management do Otevřených Oken 
Číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001822


