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„Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“  
 
Prorok Izaiáš 

vydání třiadvacáté 

 

 

Květen byl v Oknech měsícem 

plným tvořivých setkání a při-

nesl nám mnoho radosti. Vel-

kou událostí se pro nás všech-

ny stal koncert Hradišťanu a 

J i ř í h o  P a v l i c i  s p o l u 

s jindřichohradeckými sbory 

YMCA - Jakoubek a Chrámo-

vým sborem Adama Michny. 

Tato událost byla spojujícím 

článkem několika zajímavých 

hledisek. Uskutečnila se 

v rámci Noci kostelů – nabídla 

tedy návštěvníkům setkání 

s živými projevy víry – v tomto 

případě s hudbou, kterou 

místní pě-

vecká sdru-

žení večer 

obohat i la . 

K o n c e r t 

sponzorova-

la Sparkas-

se a v jeho 

rámci jsme 

p o z v a l i 

účas tn íky 

na krásnou 

akci – Food 

festival. Byl 

bene f i čn í . 

V kasičkách 

jsme nalezli 

63 130,- Kč. 

Byl nádherný – Jiří Pavlica slo-

vem povzbudil, hudbou po-

vznesl srdce. A tak jsme se do 

zpěvu s Hradišťanem dali 

mnozí, neb toto setkání bylo 

skutečným svátkem. 

Dalším svátkem dobré 

vůle byl První jindřicho-

hradecký Okno – 

blešák. Připravovali 

jsme jej tři měsíce, se-

tkával i  j sme  se 

s laskavými dárci a vůlí 

pomoci. Vlastní událost 

byla spojena s akcí ZUŠ 

Open. Pohodu a krásné 

prostředí pro akci po-

skytla zahrada ZUŠ. Velmi si 

vážíme dlouholeté spolupráce 

s vedením, uči-

teli i žáky ZUŠ 

Vítězslava No-

váka. Je oprav-

du laskavá a 

insp i ra t i vn í . 

Krásné chvíle 

mohli návštěv-

níci prožívat při 

hudbě a tanci 

žáků této ško-

ly. No a během 

slunného odpo-

ledne mohli za 

přijatelný peníz 

zakoupit někte-

r ý 

z darovaných 

předmětů – od obrázků, kera-

miky až po knihy a dětské 

hračky. Odpoledne probíhalo 

velmi příjemně, výtěžek činil 

krásných 17 300,- Kč. Děkuje-

me dárcům i návštěvníkům 

obou akcí. S Okno – blešákem 

máme v plánu i do budoucna 

pokračovat a těšíme se na dal-

ší krásná setkání. Během obou 

událostí jsme opravdu silně 

prožili jedno z našich motivač-

ních hesel: „CHCEME BÝT 

S VÁMI, BUĎTE S NÁMI“. Dě-

kujeme!  

Drahomíra Blažková 
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Bylo nám stí podílet se již po-

druhé na Dni poskytovatelů 

sociálních služeb v J. Hradci. 

Přispěli jsme nejen stánkem se 

zbožím a infor-

macemi, ale i 

vystoupením 

našeho hudeb-

níka Petra Mott-

la. 

A mnoho dalšího…☺ 

.16. benefiční 

ples Otevřených 

OKEN s názvem 

Motýlí bál se 

konal 22. března 

a nutno po-

dotknout, že 

jsme si jej nále-

žitě užili, jak je jistě patrné i z 

přiložené fotografie. Bavili se uži-

vatelé našich i spřátelených soci-

álních služeb, pracovníci, členové 

správní rady, dobrovolníci, rodiče, 

sponzoři i všichni hosté.  

Děkujeme všem, kteří se zapojili 

do přípravy plesu i všem, kteří 

svým příspěvkem přispěli k úžas-

nému výtěžku z benefi-

ce, který přesáhl 82 

tis. korun.  

V dubnu se uskutečni-

la brigáda celého osa-

zenstva CHB v Houbo-

vém parku v Roseči. 

Krásný den byl zakon-

čen opékáním buřtů. 

 

V dubnu a v 

červnu proběhli 

s uživateli STD 

dvě exkurze na 

pracoviště 

Rychlé zá-

chranné služby. 

Měli jsme mož-

nost podívat se do sanitky, vy-

zkoušet různé přístroje a zjis-

tit, jak RZS funguje. Děkujeme 

za pozvání. 

 

Další výlet 

„bydlíků“ směřo-

val tentokrát do 

útulného Jindřiš-

ského 

údolí. 

Myslí-

me nejen na zábavu, 

ale i na bezpečnost. 

Proto proběhl s bez-

pečnostní technič-

kou Markétou cvičný 

požární poplach na 

chráněném bydlení. 

V souvislosti s růstem orga-

nizace jsme velmi rádi za 

každý dar, který obdržíme a 

můžeme jej použít na krásné 

nové vybavení či materiál pro 

činnost.  

V uplynulých měsících nás 

darem poctil Výbor dobré vů-

le—Nadace Olgy Havlové (30 

tis. Kč), Konto Bariéry (30 

tis. Kč), firma THK Dačice 

(30. tis Kč)  či Zahradní cen-

trum J. Hradec (16 282 Kč) 
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správné pracovní návyky. V naší 

sféře to není úplně rychlý pro-

ces….  Prostor pro chráněné byd-

lení je zkolaudován, nyní jsou po-

dány na Krajském úřadě žádosti o 

provozní dotace a registraci služ-

by. Pokud vše dobře dopadne, 

v září bychom nabírali personál 

pro chráněné bydlení a v říjnu 

klienty. Do té doby musíme objekt 

vybavit nábytkem, přístroji a vším 

potřebným pro to, aby zde 12 lidí 

našlo svůj nový domov. Finanční 

podporu máme již přislíbenou od 

tří nadací, dále pořádáme benefič-

ní akce, neboť náklady na zařízení 

nebudou malé. Nicméně chtěla 

bych zde říci, že náklady na re-

konstrukci prostor byly opravdu 

vysoké. Jako malá neziskovka 

bychom na takovou investici 

opravdu nedosáhli. Prostředí pro 

práci i bydlení je pěkné, důstojné, 

hygienicky vyhovující a bezpečné. 

Nevím, jestli je reálné, aby se in-

vestice firmě vrátila, neboť nájem-

né je nastaveno tak, aby na něj 

nezisková organizace dosáhla. A 

na toto místo opět patří poděko-

vání, úcta a naděje, že firmu naší 

prací nezklameme. Jmenovitě 

chci poděkovat panu řediteli Mar-

šánovi, panu Voburkovi, panu 

Žahourkovi a paní Havlíkové. Vel-

mi si vážím jejich času a ochoty 

poznávat jiné světy a hledat spo-

lečné cesty. Děkuji také všem za-

městnancům, se kterými nás ži-

vot svedl dohromady a učíme se 

spolupracovat. Věřím, že nás 

všechny společná cesta obohatí. 

PaedDr. Drahomíra Blažková, 

s projektanty, Krajským úřa-

dem, Městem Dačice a Úřa-

dem práce. Už několik let se 

vzájemně snažíme respektovat 

pravidla všech těchto organi-

zací a vytvořit prostředí, vhod-

né pro osoby se zdravotním a 

mentálním postižením. Cesta 

je to úžasná, občas možná pl-

ná překvapení. Neboť zcela 

jinak fungují  a přemýšlejí lidé  

ze sociální sféry a naprosto 

jinak lidé z průmyslové sféry. 

Setkávají se zde světy výkonu 

a světy hledání možností jed-

notlivců. Výkon kontra trpěli-

vost. 

 S velkým obdivem 

k Centropenu musím říct, že 

se tato firma chová velmi soci-

álně odpovědně. Při procesu 

konzultace projektu nám byla 

dána možnost přímé domluvy 

s projektanty. Naše zkušenost 

byla vzata v potaz. To není 

zcela obvyklé. Díky společné 

cestě vzniklo velmi hezké pro-

středí jak v prostoru chráně-

ných dílen, tak v prostoru, 

připraveném pro chráněné 

bydlení. V chráněné dílně se 

již zaučuje prvních deset za-

městnanců. Nenabíráme za-

městnance skokově – rozvíjíme 

pracoviště pomalu, abychom 

zvládli požadavky Centropenu 

a novým zaměstnanců předali 

Příběh našeho působení v Dači-

cích začal v roce 2015, kdy jsme 

se seznámili s panem starostou 

Dačic Ing. Macků a panem ředi-

telem Centropenu Ing. Maršá-

nem. Oběma zodpovědným 

mužům jsme představili naše 

služby a navázali s nimi dialog, 

jak poskytnout dobré příležitosti 

pro seberealizaci a osobní růst 

také lidem se zdravotním postiže-

ním v Dačicích. Dialog byl a je 

velice plodný! První dobrou vlaš-

tovkou bylo zřízení sociálně tera-

peutické dílny v roce 2016. Ta 

funguje denně pro 10 klientů 

denně, celkem ji střídavě navště-

vuje 15 lidí. Její otevření bylo ro-

diči přijato s radostí. Klienti dílny 

se zapojují do řady aktivit 

v Dačicích – od Dnů Zdravého 

města přes různé trhy až po 

„Ukliďme Česko“. Jsou zde lidé, 

kteří svojí výkonností nedosáh-

nou na trh práce, ale zvládnou 

mít denní řád a radují se 

z výtvarných, hudebních i dalších 

činností. 

 Další etapu poskytování 

příležitostí pro osobní zrání při-

pravujeme s Centropenem velmi 

poctivě a svědomitě již několik 

let. Cílem bylo vytvořit chráně-

nou dílnu  pro cca 16 až 20 za-

městnanců a chráněné bydlení 

pro 12 osob se zdravotním posti-

žením, které potřebují podporu 

při různých denních 

úkonech, ale dokážou se 

v mnoha směrech zapo-

jit do běžného života. 

Ideálem je, aby byli za-

městnatelní  v režimu 

chráněné dílny, na zkrá-

cený úvazek, s mírnou 

podporou. Tyto smělé 

myšlenky byly konzulto-

vány jak s vedením Cen-

t r o p e n u ,  t a k 



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.otevrenaokna.cz okna@okenko.eu 
Za obsah zpravodaje zodpovídá ředitelka  PaedDr. Drahomíra Blažková 

V da-

čickém 

M ě s t -

s k é m 

muzeu 

s e 

u s k u -

tečnila 

výstava k 15 letům organizace a 3 

letem působení v Dačicích. Navští-

vili jsme ji i s našimi uživateli.  

 

Sportovní dovednosti, ale i znalosti 

jsme měli možnost si otestovat na 

1. okénkovské olympiádě.  

vy vložili. 

To vše dí-

ky Vám, 

kteří jste 

s námi 

s t r á v i l i , 

minimálně 

pro nás, 

nezapome-

nutelný večer, plný krásné 

energie a otevřených srdcí.  Ne-

smírně si vážíme Vaší podpory 

a nádherných zpětných vazeb, 

které se k nám dostaly. Děku-

jeme všem dobrovolníkům, kte-

ří nám pomáhali, a bez kterých 

by bál nemohl proběhnout. Za 

velkou pomoc děkujeme Davi-

du Syrovátkovi, který se z velké 

části podílel na organizaci. Dě-

kujeme sponzorům, kteří nás 

podpořili. Díky Vám všem se 

podařilo pro Otevřená OKNA, z. 

ú. získat neuvěřitelnou částku 

85 000,-.   

Stále se učíme něco nového. 

Příkladem je 

třeba ukázka 

ručních prací s 

paní Krtkovou a 

paní Kamišo-

vou. 
Závěrem 

 

Léto využijte stejně jako my k odpo-

činku a načerpání čerstvých sil. 

Čeká nás mnoho nového, buďte s 
námi! 

 

Číslem Vás provázeli  

 

Drahomíra Blažková, Zdeněk Malý, 

a Eva Nováková 

Zúčastnili jsme se 

akce “Ukliďme 

svět, ukliďme 

Česko”. Během 

dopoledne jsme 

nasbírali 12 pytlů 

plných odpadků, 

dokonce jsme ob-

jevili pneumatiku 

i starou televizi. Všichni se 

do akce aktivně zapojili a 

měli radost z odvedené prá-

ce. Je smutné, co všechno 

lze v přírodě nalézt . 

Celé Dačické okénko žilo více 

než dva měsíce velkým oče-

káváním a těšením se na to, 

co přijde 3. 5. 2019, kdy se 

uskutečnil Májový bál. 

Všichni jsme se pilně připra-

vovali, nacvičovali vystoupe-

ní, vyráběli výzdobu, přemýš-

leli nad nejmenšími detaily, 

ale ani ve snu by nás nena-

padlo, že se nám vrátí mno-

hem více, než jsme do přípra-

 


