
 

 

 

„Jdu já, jdeš ty a všichni jdem po cestách rozličných, po stezce sobě 

vlastní. Je život hrou a někdy básní, pro mnohé součtem povstání a pádů, 

tíživých změn, zakletých protikladů, pomalým stoupáním na místa 

tichých spočinutí.“ 
Jiří Pavlica/Josef Veselý/Hradišťan 
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Organizace Otevřená OKNA, z. ú. 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@okenko.eu 

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 

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

 

DOZORČÍ RADA 
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 

Ivan Jůna, tel.: 776 225 034, e-mail: ivan.juna@email.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: Waldviertel Sparkasse Bank AG 5000025980/7940 

www.otevrenaokna.cz 

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 

 Celoročně výuka plavání třikrát týdně (SK Kapři) 
 Zahájení příprav na Vajgarského Kapra (SK Kapři) 
 Setkání zaměstnanců, správní a dozorčí rady 
 Školení nových dobrovolníků D-klubu 
 Návštěva výstavy „Dráteníkův rok“ v Dačickém muzeu (STD Dačické okénko)  

ÚNOR 

 Plavecké závody Kutnohorská Vlnka (SK Kapři) 
 Valentýnská párty (CHB) 
 Návštěva seniorů DS Otín v Chráněném bydlení Okénko 
 Zpívání v Domově seniorů Otín (D-klub) 
 Potáborové setkání dětí, dospělých a dobrovolníků – premiérové promítání filmu o táboře 
 Návštěva zaměstnanců a klientů STD Okénko v STD Dačické okénko 
 Kurz „Šití z filcu“ s lektorkou Šárkou Kopřivovou pro klienty a zaměstnance STD Dačické okén-

ko 
 „Rovnováha v našem životě“ – přednáška J. Sedlákové a D. Blažkové pro občany Strmilova 

(CPR)  

BŘEZEN 

 Účast na Veletrhu pracovních příležitostí na FM VŠE – propagace dobrovolnických programů 
 Účast na Velikonočním jarmarku v Dačickém muzeu (STD Dačické okénko) 
 Exkurze v Domově Jeřabina  Pelhřimov (CHB, STD) 
 Podpůrné rozhovory týmů i jednotlivců s Dr. Crhovou (celá organizace) 
 Účast na velikonočních řemeslných trzích na FM VŠE (STD, CHD) 
 Návštěva v DPS Dačice, přivítání jara (STD Dačické okénko) 
 Vystoupení klientů Dačického okénka na plese „Dačického Zvonečku“ 
 Účast na plese „Dačického Zvonečku – vystoupení s pohádkou (CHB Okénko J. Hradec) 
 Příprava a výcvik na Vajgarského Kapra 
 Prodejní výstava výrobků CHD v Galerii Auritus Tábor 
 Jinohrátky, velikonoční trhy a dílnička v Muzeu Jindřichohradecka  

DUBEN 

 12. plavecké závody „Vajgarský Kapr  2018“ – Téma „ASSASINS“ 
 15. benefiční ples OKEN – „15 let s Vámi“, ocenění dobrovolníků, vystoupení klientů Chráně-

ného bydlení, výstava výrobků CHD a STD, půlnoční překvapení Pět P 
 Vynášení Morany (CHB) 
 Kurz voskové batiky  s Lindou Kaplanovou pro zaměstnance STD JH i Dačice 
 Návštěva výstavy obrazů Vlasty Vondrušové „Barvy mojí duše“ v Knihovně Viléma Martínka ve 

Strmilově (STD) 
 Návštěva firmy Presto Trans v Jemnici, seznámení s prací řidiče kamionu (STD Dačické okénko) 
 Výlet do Telče (STD Dačické okénko) 
 Setkání správní rady  

KVĚTEN 

 Přípravný víkend dobrovolníků na letní tábor (SK Kapři) 
 Návštěva seniorů v Chráněném bydlení Okénko, exkurze, posezení, reminiscenční aktivity 
 Setkání s dobrovolníky Pět P, společné grilování (CHB) 
 Výlet Do ZOO Jihlava (CHB) 
 Vernisáž výstavy „15 let s Vámi“ v Muzeu Jindřichohradecka, nahlédnutí do patnáctileté histo-

rie organizace 
 Výlet do ZOO Na Hrádečku (Pět P) 
 Návštěva „Dne vojska“ – ukázka vojenské techniky, seznámení s činností (STD) 
 Účast a prodejní stánek na Farmářských trzích v Dačicích (STD Dačické okénko) 
 Cestování vláčkem  a piknik s Hanou Jirsovou (STD Dačické okénko) 
 Setkání doprovázejících organizací z Jihočeského kraje v Prodejní galerii Okénko (CPR) 
 Otevírání železnice – prodej výrobků + dílnička na akci Jihočeské úzkokolejky (CHD) 
 Účast na sportovně - soutěžní akci „Měsíc náborů“, kterou pořádali fotbalisté TJ Centropen 

Dačice (STD Dačické okénko) 
 Příprava týmu na prožitkovou pobytovou akci „S Arabelou…“ 
 Účast na „Dni bez tabáku“ – dílnička, stánek (STD Dačické okénko)  
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ČERVEN 

 Šipkovaná za pokladem (STD Dačické okénko) 
 Zahradní slavnost (CHB) 
 Dvoudenní exkurze managementu organizace v Neratově - seznámení s historií a součas-

ností organizace „Sdružení Neratov“ 
 Účast na Dni poskytovatelů sociálních služeb v Jindřichově Hradci, vystoupení hudebníka 

Oken Petra Mottla 
 Přednáška Milana Malého z místní záchranné služby o poskytování první pomoci pro uži-

vatele STD J. Hradec 
 Školení pěstounů na téma „Potřeby dětí v pěstounské péči“ (CPR) 
 Exkurze pracovníků STD v Domově Petra Mačkov 
 Zahájení výstavy „Letní inspirace z Okénka“ v OMC Florian (CHD, STD) 
 Setkání s dobrovolníky D-klubu  - reflexe ročníku 
 Příprava týmu na prožitkovou pobytovou akci „S Arabelou…“  

ČERVENEC 

 Účast na oslavě „100. výročí založení republiky“ v Nové Bystřici - prodejní stánek, kreativ-
ní dílna (CHD, STD J.Hradec) 

 Desetidenní letní tábor „ASSASINS“, Prázdniny s Kaprem na vozíku i bez něj (SK Kapři) 
 Výlet se seniory do Třeboně a okolí (D-klub)  
 Návštěva bizoní farmy, bazénu v Českém Rudolci, společné grilování (STD Dačické okénko)  

SRPEN 

 Letní pobytová prožitková akce „S ARABELOU DO ŘÍŠE POHÁDEK“ Chlum u Třeboně (CHB, 
STD, Pět P a hosté) 

 Turnaj „Člověče nezlob se“ (CHB) 

 Návštěva klientů v Domově Jeřabina Pelhřimov (CHB) 

 Účast na oslavě 500. výročí Obce Mláka (CHD) 

 Setkání uživatelů STD a CHB, prohlídka CHB, zahradní setkání 
Návštěva akce „Dačická řežba“ – ukázky práce se dřevem (STD Dačické okénko) 

 Návštěva akce „Kovářské dny (STD Dačické okénko) 

 Stánek na akci „Dny zdraví – Liga proti rakovině (STD Dačické okénko)  

ZÁŘÍ 

 Školení dobrovolníků před zahájením výuky, zahájení plavecké výuky (SK Kapři) 
 Sportovní den ve Dvorcích – setkání, které připravili studenti FTV Univerzity Karlovy pro 

klienty STD a CHB  
 Účast na Dnech železnice – prodej + dílnička (CHB, STD) 
 Přednáška o manipulaci v Dačicích – pro akci „Zdravé Město Dačice“ (J. Sedláková a D. 

Blažková) 
 Návštěva Františka Juráše v Písku (CHB) 
 Účast na cyklozávodech (CHB) 
 Účast na akci „Alfa Run“ FM VŠE 
 Účast na akci „Přes kopec na Hradec“(CHB) 
 Dílnička a prodejní stánek na Farmářských trzích (STD Dačické okénko) 
 XVII. Květinové odpoledne (benefiční akce) 
 Exkurze týmu STD j. Hradec v Domově seniorů Otín 
 „Život bez manipulace“ – přednáška J. Sedlákové a D. Blažkové pro občany Dačic v rámci 

„Týdne Zdravého města Dačice“ (CPR) 
 Zahájení praxí studentek Střední zdravotnické školy v STD Okénko v J. Hradci 
 Setkání správní rady 
 Setkání rodičů a opatrovníků klientů STD Dačické okénko, hodnocení práce, rozhovory, 

hledání dalších společných cest 
 Účast na Svatováclavských trzích v J. Hradci (CHD)  
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ŘÍJEN 

 Den Otevřených Oken v J. Hradci i Dačicích 
 Plavecké závody Jihlavský ježek (SK Kapři) 
 Návštěva na Dni otevřených dveří na SOU zemědělském a služeb v Dačicích (STD Dačické okén-

ko) 
 Kreativní dílna se Šárkou Kopřivovou (STD Dačické okénko) 
 Návštěva bazénu v Českém Rudolci (STD Dačické okénko) 
 Nábor nových dobrovolníků pro D-klub  
 Oslava Halloweenu (CHB) 
 Poznávací výlet do Prahy (CHB) 
 Benefiční koncert na oslavu patnáctého výročí organizace 
 „Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti“ – přednáška PhDr. Crhové pro pracov-

níky v sociálních službách Oken 
 Individuální i skupinové podpůrné rozhovory pracovníků s externí odbornicí Dr. Crhovou 
 Školení pěstounů na téma: „Učíme se z příběhů“ – přednáška a beseda s dospělou ženou, kte-

rá vyrostla v pěstounské péči. 

LISTOPAD 

 Vzpomínání na blízké zesnulé – Dušičky (CHB) 
 Návštěva Dne otevřených dveří na Židovském hřbitově (CHB) 
 Zahájení akce „Nežijeme jenom pro sebe“ – finanční sbírka pro Hospic sv. Kleofáše mezi klienty 

CHB 
 Návštěva společenské akce organizace Stroom Dub (CHB) 
 Zahájení výstavy „Andělské vánoce“ v OMC sv. Florián (STD, CHD, STD Dačické okénko) 
 Zaškolování nových dobrovolníků pro D-klub  
 Výcvik nových dobrovolníků pro Pět P 
 Účast na setkání jihočeských doprovázejících organizací v Arkádě Písek 
 Návštěva klientů STD v Prodejní galerii Okénko a OMC sv. Floriána 
 Návštěva klientů STD v Domově seniorů Otín, shlédnutí prodejní výstavy výrobků seniorů 
 Návštěva ZUŠ Dačice (STD Dačické okénko) 
 Pěvecké vystoupení v Charitním šatníku (STD Dačické okénko)  

PROSINEC 

 Účast na akci Muzea Jindřichohradecka „Jinohrátky“ – tvůrčí dílna, prodej výrobků (CHD, STD) 
 Adventní posezení uživatelů STD spojené s vyprávěním vánočního příběhu a koledováním 
 Mikuláš v STD Dačické okénko 
 Benefiční koncert pro Okna (Rotary club+ZUŠ) 
 Benefiční koncert pro Dačické okénko (ZUŠ Dačice, klienti STD Dačické okénko) 
 Společné koledování se žáky ZUŠ pod vedením manželů Mikulových (STD J. Hradec) 
 „O životních výzvách a sebeúctě“ - přednáška J. Sedlákové a D. Blažkové pro občany Strmilova 

(CPR) 
 Návštěva  Výstavy betlémů v Muzeu Jindřichohradecka (STD) 
 Účast na adventních akcích v Novosedlech n. N., Počátkách, Choceradech,  FM VŠE (CHD) 
 Mikulášský pochod (Pět P, CHB) 
 Návštěva baletního představení Louskáček v Praze (CHB) 
 Návštěva OMC sv. Florián, prohlídka dřevěného betléma, návštěva galerie (STD) 
 Účast na adventních trzích v Dačickém muzeu + kreativní dílna (STD Dačické okénko) 
 Vystoupení klientů v kostele sv. Vavřince (STD Dačické okénko) 
 Vánoční zpívání v Domově seniorů Otín (D-klub) 
 Účast na akci „Advent na zámku“ v Jindřichově Hradci (CHD, STD) 
 Vánoční besídka v STD Dačické okénko 
 Účast na Mikulášské párty v Kamberku (CHB) 
 Předvánoční návštěva pacientů na LDN a NIP v jindřichohradecké nemocnici spojená s drob-

ným obdarováním výrobky STD (STD JH) 
 Oslava Mikuláše, Vánoc a Silvestra (CHB) 
 Vánoční jarmark Pluhův Žďár, Vánoční besídka (SK Kapři)  
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Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Chráněných dílnách Okénko je 
realizováno od října 2007. V průběhu roku 2018 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. 
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 výrobců se zdravotním postižením 
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. Novinkou roku bylo zahájení tematických tvůrčích dílniček pod vedením Jany Dlouhé. 
Zájem projevily mateřské školy, jednotlivci i skautské oddíly. Druhým rokem v galerii působí nevidomý 
hudebník Petr Mottl, který ve středu, čtvrtek a pátek produkcí živé hudby propaguje galerii a vytváří 
zákazníkům velmi milé a přívětivé prostředí k posezení u kávy. 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 2018 bylo v chráněných dílnách zaměstnáno na částečné úvazky 
26 osob se zdravotním postižením, v přepočtu 13,68 úvazků.  
Finančně je provoz dílen zajištěn dotací ÚP na zaměstnávání OZP, Nadací RBB a 
sponzory. 
 

Vedoucí chráněných dílen je Bc. Martina Holická, 
tel.: 778 050 996, e-mail: holicka@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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„ČLOVĚK JE ŠŤASTEN TEHDY, KDYŽ MÁ CO 
DĚLAT V CO DOUFAT A KOHO MILOVAT“     
Viktor Emanuel Frankl 

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA OKÉNKO 
Registrovaná v souladu se zákonem č. 108/2006 §67 o sociálních službách 
 
 Posláním sociálně terapeutické dílny Okénko (STD Okénko) je vytváření přijímajícího rodinného 
prostředí pro motivované dospělé lidi se zdravotním postižením, ve kterém mohou získávat, rozvíjet a 
udržovat své pracovní, komunikační a sociální dovednosti a kde zažijí pocit užitečnosti a seberealizace. 

V roce 2018 byla služba poskytována každý pracovní den od 7.30 do 15. 30 hod., celkem po 246 dnů. 
Kapacita služby byla v roce 2018 nastavena na max. 35 uživatelů denně, z toho maximálně 28 v jednom 
okamžiku. V průběhu roku 2018 využilo službu celkem 48 uživatelů, z toho 31 žen a 17 mužů. Nově byla 
uzavřena smlouva se třemi uživateli. Dohromady bylo uskutečněno 4381 kontaktů, tedy návštěv 
jednotlivých uživatelů v jednotlivých dnech. Průměrně tedy dílnu 
navštívilo téměř 18 uživatelů denně.  

Sociálně terapeutickou dílnu využívalo v roce 2018 i 10 z 12 
obyvatel Chráněného bydlení Okénko, dále řada uživatelů dalších 
pobytových sociálních služeb působících v Jindřichově Hradci. 34 
uživatelů STD má trvalé bydliště na území města Jindřichův 
Hradec, zbývající uživatelé převážně v dalších obcích na území 
jindřichohradeckého okresu, případně žijí v zařízeních 
poskytujících sociální služby v Jindřichově Hradci.  

V roce 2018 byly ukončeny smlouvy o poskytování sociální služby s 
5 uživateli, kteří získali uplatnění na pracovním trhu, dalších 9 
uživatelů bylo zaměstnaných a zároveň stále využívali naši službu, 
kde si nadále prohlubovali pracovní návyky a udržovali si pracovní 
režim. 

V roce 2018 se STD výrazně prezentovala na veřejnosti, například 
prostřednictvím dvou výstav výrobků v OMC Sv. Florián v J. Hradci, 
Dne Otevřených OKEN přímo v prostorách dílen a několika 
prodejních akcích. Rovněž se podílela na aktivitách spojených 
s oslavami 15 let fungování organizace – výstava 15 let s Vámi a 
benefiční koncert. 

V uplynulém roce nadále probíhal rozvoj aktivit, zkoušení nových technik a výroba nových dárkových 
předmětů tak, aby bylo co nejlépe vyhověno požadavkům, schopnostem a rozvoji uživatelů. Mimo to se 
pracovníci zaměřili na rozvoj činností vedoucích k sociálnímu začlenění uživatelů. Konkrétně se jednalo o 
návštěvu ukázek vojenské techniky, setkání se záchranářem z rychlé zdravotnické služby, účast na 
sportovním dni pořádaným studenty Univerzity Karlovy či spolupráce se Základní uměleckou školou. 

Personálně byla dílna zajištěna fyzicky osmi pracovníky v celkové výši 4,15 úvazku. Jejich aktuální počet 
ve službě je přizpůsoben počtu uživatelů, zpravidla pěti zaměstnanci dopoledne a třemi či čtyřmi v 
odpoledních hodinách.  Tým pracovníků byl v uplynulém roce stabilizovaný a nedošlo v něm k žádným 
změnám. 

Nadále bylo vylepšováno metodické zázemí služby prostřednictvím aktualizace standardů kvality 
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sociálních služeb a pracovních postupů. Tomuto tématu se rovněž věnovali zaměstnanci v rámci 
odborného vzdělávání, které bylo zaměřeno mj. na etiku v sociální práci, práci s osobami s poruchami 
autistického spektra či vedení dokumentace. Vzdělávání dále proběhlo i v oblasti výtvarné, konkrétně ve 
využití voskové batiky při práci s uživateli. 

Financování služby bylo zajištěno díky dotaci z Individuálního projektu KÚJČK, Ministerstva práce a 
sociálních věcí, Města Jindřichův Hradec, Jihočeského kraje, Úřadu práce a sponzorům.  
 

Vedoucí STD je Mgr. Věra Tichá, Ph.D. , 
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 
 
Posláním sociálně terapeutické dílny Dačické okénko (STD 
Dačické okénko) je vytváření přijímajícího rodinného prostředí 
pro motivované dospělé lidi se zdravotním postižením, ve 
kterém mohou získávat, rozvíjet a udržovat své pracovní, 
komunikační a sociální dovednosti a kde zažijí pocit užitečnosti 
a seberealizace. 
Sociálně terapeutická Dačické okénko je detašovaným 
pracovištěm mateřské organizace Otevřená OKNA, z. ú., 
poskytuje 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 2018 využívalo službu celkem 15 uživatelů, kteří 
uskutečnili 1 469 kontaktů, tedy návštěv jednotlivých uživatelů 
v jednotlivých dnech. Uživatelé mohou dílnu navštěvovat každý 
všední den od 7. 30 do 15. 30 hodin. Personálně je dílna 
zajištěna fyzicky 3 pracovnicemi na 2, 56 úvazku, a to dvěma 
asistentkami a jednou sociální pracovnicí, která zde vykonává i 
funkci vedoucí. Dále zde vykonává úklid jedna pracovnice na 
DPP. Tým Dačického okénka byl v roce 2018 stabilizovaný, 
velmi dobře spolupracoval jak mezi sebou a v rámci organizace, tak se širší komunitou Dačicka. Tým se 
účastnil společných akcí pro zaměstnance organizace, vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách i 
práce v rámci grantu “Procesní management do Otevřených Oken“.  Rovněž byl tým samostatný a 
iniciativní v zapojování do aktivit Dačicka. Během roku 2018 se uživatelé STD zapojili do řady akcí 
v Dačicích  (Farmářské trhy, Zdravé město Dačice, Den bez tabáku, Kovářské dny, Dačická řežba, Dny 
otevřených dveří různých institucí). Vedoucí pracoviště spolu s ředitelkou organizace uspořádala setkání 
opatrovníků klientů, využívajících služby STD, které proběhlo ve velmi přátelském duchu. Dílna úzce 
spolupracovala s organizací „Dačický Zvoneček“, při řadě aktivit pomáhají dobrovolníci v rámci 
dobrovolnického programu SPOLU. 
Finančně byla služba podpořena Individuálním projektem KUJČK, provozní dotací Města Dačice, grantem 
THK Dačice a Darem Obce Hříšice. 
 

Vedoucí STD je Eva Nováková DiS., 

tel.: 774 741 143, e-mail: novakova@okenko.eu 

 

mailto:ticha@okenko.eu
mailto:jahodova@okenko.eu
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ OKÉNKO 
Registrované souladu se zákonem č. 108/2006 §51 o sociálních službách  

 
Chráněné bydlení Okénko nabízí motivovaným lidem se zdravotním postižením 
bezpečné místo k bydlení a podporu v důstojném a plnohodnotném životě 
v přirozeném prostředí a vztazích. 
V roce 2018 byla služba stejně jako v minulých letech poskytována celoročně sedm dní v týdnu, 24 hodin 
denně 12 uživatelům. Tato kapacita byla po celý rok plně naplněna. Služba byla v tomto období využita 
celkem 12 uživateli s kombinovaným a mentálním postižením. Z těchto 12 uživatelů jich má 11 trvalé 
bydliště v Jindřichově Hradci, jedna uživatelka v obci rovněž v okrese Jindřichův Hradec. 
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 rodinném prostředí se uživatelé v rámci služby 
zdokonalují v dovednostech nutných pro běžný denní život 
– vaření, nákupy, péče o domácnost, úklidy, osobní hygiena, 
péče o vlastní zdraví apod. Důležité je i rozvíjení pracovních 
návyků, ke kterému dochází ve spolupráci se sociálně 
terapeutickou dílnou, jejíž služby využívalo v roce 2018 10 z 
12 uživatelů chráněného bydlení a další pokračoval na 
přípravě k povolání v rámci studia odborného učiliště. 
V roce 2018 se nám ve spolupráci s organizací Svět Fantazie 
podařilo získat zaměstnání pro tři uživatele chráněného 
bydlení.  
Podstatnou částí života je i kvalitní a smysluplné trávení volného času uživatelů. K tomu docházelo formou 
realizace aktivizačních činností v rámci poskytování sociální služby, dále prostřednictvím navštěvování 
tanečního kroužku Správná pětka, či prostřednictvím dobrovolnického programu SPOLU, v jehož rámci se 
setkávají s koňmi při práci ve stájích. 

Kontakt se společenským prostředím byl upevňován  
v rámci spolupráce s Domovem seniorů Jindřichův Hradec 
či Hospicem sv. Kleofáše.  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 historie Československa (100 let), 
etiketa, Vánoce, Velikonoce či sv. Valentýn.  
Nadále bylo vylepšováno metodické zázemí služby 
prostřednictvím aktualizace standardů kvality sociálních 
služeb a pracovních postupů. Tomuto tématu se rovněž 
věnovali zaměstnanci v rámci odborného vzdělávání, 
které bylo zaměřeno mj. etiku v profesním životě, 

sexualitu uživatelů či vedení dokumentace. 
Nepřetržitá služba v chráněném bydlení byla zajišťována 6 zaměstnanci, v přepočtu 5, 5 úvazku a 
výpomocemi na DPP.  
Financování služby je zajištěno díky dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Města Jindřichův Hradec, 
Jihočeského kraje, úhradám uživatelů a sponzorům.  
 
 

Vedoucí CHB je p. Andrea Kröpfelová, 

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

 

mailto:kropfelova@okenko.eu
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Provoz sociálních služeb metodicky zajišťuje sociální pracovník Mgr. Zdeněk Malý, 

tel.: 774 473 887, e-mail: maly@okenko.eu  
 

a metodička sociálních služeb Mgr. Věra Tichá, Ph.D.,  

tel.: 778 050 997, e-mail: ticha@okenko.eu  

 
 
 
 

 
Centrum pro rodinu Okénko se v roce 2018 věnovalo několika okruhům práce. Bylo 
realizováno doprovázení devíti pěstounských rodin. V rámci tohoto doprovázení našlo 
jedno miminko, dočasně umístěné 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 individuální poradenství pro děti 
s výukovými problémy, rodinné poradenství, etopedická 
prevence a poradenství. V rámci těchto aktivit proběhlo 
celkem 240 kontaktů, svoji péči klientům věnovala Mgr. 
Petra Davidová, v několika případech poskytla rodinné 
poradenství také D. Blažková. Přednášky pro veřejnost ve 
Strmilově a v Dačicích realizovaly Drahomíra Blažková a 
Jaroslava Sedláková. J. Sedláková realizovala řadu koučovacích pohovorů s cílem podpořit profesní růst 
koučovaného.  V závěru roku ukončila svoji spolupráci s CPR Mgr. Petra Davidová, která své etopedické a  
terapeutické dovednosti dále využívá v Pedagogicko-psychologické poradně. D. Blažková a  dobrovolnice 
Romana Matysová dlouhodobě věnují čas a péči klientce, která se díky nepříznivé životní situaci dostala 
do péče DD. 
Finančně byly aktivity CPR podpořeny Úřadem práce, Městem Jindřichův Hradec, grantem Nadace 
Albert, Knihovnou Viléma Martínka ve Strmilově a CPKP. 
 

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

tel.: 728 226 273, e-mail: sedlakova@okenko.eu 

 
 
 
 
 

mailto:maly@okenko.eu
mailto:pestouni@okenko.eu
mailto:blazkova@okenko.eu
mailto: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 na  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 2018 se scházelo 11 dvojic. Skupinová 
supervize probíhala pravidelně jedenkrát v měsíci, 
vedle toho proběhla řada individuálních supervizních 
setkání. V srpnu byl realizován již tradiční tábor pro 
děti z Pět P, opět za účasti dospělých klientů OKEN. 
V listopadu proběhl již patnáctý dvoudenní výcvik 
nových dobrovolníků. Absolvovaly jej 3 nové 
dobrovolnice. Velkou radost přineslo kreativní a 
vtipné půlnoční překvapení na plese i příjemný výlet 
dobrovolníků s dětmi do ZOO Na Hrádečku.  

Těžkou situaci jsme naopak zažívali s jednou účastnicí 
programu, která se v důsledku složité životní situace dostala do dětského domova. Nicméně její 
dobrovolnice vztah s ní zachovala, je s ní v mailovém kontaktu a jednou měsíčně ji jezdí navštěvovat. 
Koncem roku se rozhodla ukončit práci koordinátorky Denisa Pernicová a předat své zkušenosti nové 
koordinátorce Marii Němečkové. Za léta Denisina působení se programu dařilo velmi 
dobře a za její práci jí patří veliký dík!   

Program byl mimo jiné propagován na Veletrhu pracovních příležitostí na FM VŠE. 
Finančně byl program podpořen dotací Ministerstva vnitra ČR, Městem Jindřichův 
Hradec, Jihočeským krajem a sponzory. 

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

 
Koordinátorka: Marie Němečková, 

 tel.: 606 032 810, e-mail: petp@okenko.eu 
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SPORTOVNÍ KLUB KAPŘI 
 

V roce 2018 se účastnilo programu Sportovního klubu Kapři 33 plavců ve věku 5 – 41 
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 dětí i dospělých s tělesným postižením. Výuka pod vedením 
zkušeného instruktora probíhá za pomoci dobrovolníků - v uplynulém roce jich bylo 
18.   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 sportovců s tělesným postižením. Plavci 
se rovněž účastní soutěží, které pořádají jiné organizace. 
V průběhu roku proběhlo školení nových dobrovolníků a 
pobytová akce.  V roce 2018 byly realizovány společné 
výcviky v bojových dovednostech – zkušenosti takto 
získané byly využity během společenských akcí a během 
letního pobytu.  
 

Všechny aktivity SK Kapři včetně zácviku nových dobrovolníků  zajišťuje Ivan Jůna , 
tel.: 776 225 034, e-mail: juna@okenko.eu, http://www.skkapri.cz/  

 
 

D – KLUB 
Tato aktivita vznikla v září 2007 díky iniciativě paní Jany Vojáčkové, která působí velmi 
aktivně a vytrvale v roli koordinátorky dosud. 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. Dobrovolníkem D-klubu může být motivovaný člověk starší patnácti let, který 
projde úvodním pohovorem, výcvikem a psychotesty, porozumí smyslu a poslání aktivity a chce dodržovat 
pravidla programu. Jednotliví dobrovolníci dostávají na starosti konkrétní klienty DS, které pravidelně 
navštěvují. Vedle individuálních návštěv proběhla v roce 2018 dvě setkání seniorů s hudbou, dále klub 
uspořádal výlet se seniory do Třeboně. Senioři byli pozváni na návštěvu  Chráněného bydlení Okénko a 
Prodejní galerie Okénko. Velkým obohacením činnosti D-klubu byla také canisterapie, realizovaná 
dobrovolnicí Karolínou Proxovou a její fenkou Jessinkou. 
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 2018 působilo v D-klubu 19 
dobrovolníků, pravidelně zapojených bylo 25 seniorů, 
někteří senioři využívali příležitostných aktivit. 
Členové klubu velmi oceňují výbornou spolupráci 
s vedením a zaměstnanci DS Otín. Velkou radost jsme 
prožívali v klubu především z hlubokých rozhovorů, 
osobních setkání, empatických zkušeností. Rok byl 
bohatý především díky výbornému týmu ukázněných, 
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vnímavých dobrovolníků.  Supervizní setkání smluvních dobrovolníků klubu se odehrávala v měsíčních 
intervalech, právě zde jsme měli možnost prožívat hluboké zkušenosti a silné sdílení. 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, Fakultě managementu VŠE, Městské knihovně J. Hradec a ZUŠ Vítězslava Nováka. 
„Bolest sdílená je poloviční a radost společně prožívaná je dvojnásobná“  
Jana Vojáčková 
Finančně byl program zajištěn grantem Jihočeského kraje, grantem Města Jindřichův Hradec a 
sponzorskými dary. 

Koordinátorka: 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 chráněného 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 úspěšně v Dačicích, a to díky osobnímu nasazení manželů 
Cicálkových a paní Lenky Holcové. 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 programu ve spolupráci s vedoucí Chráněného bydlení Okénko věnovaly tři 
dobrovolnice, z nichž nejvíce času s klienty strávila Háta Kasperová, která zaučovala vybrané klienty do 
péče o koně. Tato aktivita přinesla zapojeným klientům velké osobní zklidnění a smysluplné prožívání 
času. 
Program byl realizován bez finančních podpor.   

 
Program koordinovaly: Eva Nováková DiS., Andrea Kröpfelová,  PaedDr. Drahomíra Blažková  

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ „ASSASINS“ 
S Ivanem Jůnou a „Sportovním klubem Kapři“ v roce 2018 vyjeli 
do Pluhova Žďáru „ASSASÍNI“. Sportovní pobytová akce byla 
dlouhodobě pečlivě připravována Ivanem a skupinou zdatných 
dobrovolníků, kteří nacvičili  scénky a vše 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 
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aktivit obohaceno také sociální aktivitou – účastníci vybírali 
peníze na sdružení ONKA (pro onkologicky nemocné děti a 
jejich rodiny).  

„Za zmínku stojí obětavost některých dětí, která mne 
opravdu dojala a jsem na ni pyšná. Protože většina 
„zdravých“ dětí by nad tím ani neuvažovala. Při posledním 
dni jsme vybírali peníze na sdružení ONKA. A naše děti bez 
váhání vložily svoje peníze do kasičky na pomoc jiným, 
„cizím“ dětem. Mohly si za mně koupit svoje oblíbené 
brambůrky a neučinily tak. Myslím, že jsou nám všem 
dobrým příkladem. Pomáhají si navzájem celý tábor a 

pomáhají i ostatním.“ Michaela Jůnová 

Tábor byl devátý v historii Kaprů, vedený v duchu respektu k jedinečnosti každého účastníka, jeho 
omezením, ale hlavně povzbuzováním jeho možností. Realizovalo jej 17 dobrovolníků pro 28 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 PROŽITKOVÝ POBYT „S ARABELOU DO ŘÍŠE POHÁDEK“ 
 Prožitková pobytová akce pro děti i dospělé se zdravotním postižením měla tentokrát téma „S ARABELOU 
DO ŘÍŠE POHÁDEK“. S Arabelou, Rumburakem, Vigem, zlou královnou a čarodějnicí se  vydalo do říše 
pohádek 11 dětí a 29 dospělých se zdravotním postižením, v říši pohádek  je uvítalo 21 dobrovolníků, kteří 
proměnili jednoho nevidomého klienta a jednoho klienta na vozíčku ve schopné a přínosné dobrovolníky. 
Ve výjimečné partě cestovatelů do říše pohádek se setkali tři nevidomí účastníci, 13 vozíčkářů a další 
účastníci s různými pohybovými i mentálními handicapy. Přes různá omezení všechny účastníky tábora 
spojovalo to základní: chuť a vůle prožít týden plný her, dobrodružství, sdílení a společné radosti. To je 
touha, která spojuje dobrovolníky, děti z Pět P i 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 účastníci  vše, co pro své zážitky potřebovali. Tábor 
s dobrovolníky připravoval Zdeněk Malý. Každý den začínal scénou z pohádky, kterou jsme poté prožívali 
formou různých aktivit – od aktivit poznávacích, přes zápasy se zlými silami, soutěže, překonávání nástrah. 
Celý pobyt dopadl výborně – svatbou Arabely a Petra 
Majera. Velkým přínosem pro tábor byla již tradičně 
návštěva manželů Kukačkových a Vojtěcha Duby, kteří 
uspořádali pro účastníky řadu lanových aktivit včetně 
„převozu přes řeku do říše pohádek“ v lanovém úvazku. 
Potěšilo i pohádkové vystoupení souboru BALLARE 
v chlumeckém zámku.     

 "Myslím si, že takový prima týden s tak úžasnými lidmi 
by měl za svůj život zažít každý. Tady si vždycky 
uvědomím, jaké malichernosti v životě řešíme a co je 
doopravdy důležité. Plno lásky, štěstí a kamarádů!" 

 "Bavily mne hrané scénky  - vdavkuchtivá perníková 
bába, myslivec, zachraňující Karkulku s babičkou…Bavila mne i příprava dne, večerní sedánky, ochota se 
vším pomoci, zábava, zpívání, spolupráce při tvoření, příjemný pracovitý tým!“  (Citace ze zpětné vazby 
dobrovolníků) 

Tábor finančně podpořili: Město Jindřichův Hradec, Město Nová Bystřice,  Obec Jarošov nad Nežárkou, 
Obec Plavsko, Obec Polště, Obec Horní Pěna, Obec Paršovice. 
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VZDĚLÁVÁNÍ TÝMU OKEN 
Všechny výše uvedené aktivity OKEN potřebují pro svůj zdárný 
průběh průběžné vzdělávání týmů jednotlivých pracovišť i 
dobrovolnických týmů a podporu odborníka. 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 
mentorkou PhDr. Jitkou Crhovou, strategický tým vedl Mgr. Jan 
Šesták, Ph.D., procesní management vyučoval Prof. Václav Řepa. 
Tým proškolily v rámci kurzu „Rozumím sobě“ Ing. Irena Stejskalová, Ph.D., a Mgr. Marta Vrbová – 
Bartošová. Dále spolupracovaly organizace: NDC HESTIA, Diakonie ČCE, POHODA, o.p.s.,  CHB DUHA Písek, 
Středisko Diakonie ČCH Nazaret v Borovanech a další organizace. 
ODBORNÉ KNIHOVNY 
Průběžně jsou doplňovány odborné knihovny na jednotlivých pracovištích. Knihovny jsou k dispozici 
zaměstnancům, dobrovolníkům a pěstounům. V současné době knihovny obsahují cca 470 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. 

 
 
 
 
 

PROCESNÍ MANAGEMENT DO OTEVŘENÝCH OKEN 

Projekt  Procesní management do Otevřených Oken (CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001822) byl 
financován z Operačního programu Zaměstnanost, výzvy 03_15_031 Budování kapacit a profesionalizace 
NNO v rámci priority s názvem Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní 
spolupráce v  tematických oblastech OPZ 
(TC9). Realizace probíhala od 1. 8. 2016 do 31. 
7. 2018. 
 

Kalendárium projektu:  

LEDEN  18.1. jednání pracovní skupiny Lidské zdroje pod vedením Mgr. Jana Šestáka, Ph.D. 

ÚNOR 

 1.2. revize cílů a aktualizace  strategického plánu pod vedením Mgr. Jana Šestáka, 
Ph.D. se účastnil tým vedoucích pracovníků 

 21.2. jednání pracovní skupiny Standardy pod vedením Věry Tiché, externí podpora  
Mgr. Jana Šestáka, Ph.D. 
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Otevřená OKNA z. ú. po realizaci projektu:  
 umí  strategicky plánovat a má plán rozvoje do roku 2021,  klíčové 

osoby se s plánem identifikují, znají jej a dlouhodobě všichni směřují k 
vyjednaným cílům společně 

 má  formalizované finanční řízení, zvládá finanční agendu s kladným 
výsledkem od  auditora. To se ukáže na rostoucích příjmech organizace 

 je lepší  ve fundraisingu – umí získávat více finančních prostředků, důraz 
je kladen hlavně na neveřejné zdroje příjmů, zlepšily se tedy 
ekonomické výsledky chráněné dílny, zvýšily se tržby z prodeje 
výrobků v Prodejní galerii Okénko.  

 má vytvořen systém vzdělávání reflektující potřeby všech zaměstnanců   
 prevence syndromu vyhoření pracovníků  je pevnou součástí práce s lidskými zdroji v organizaci  
 má modernizovaný systém marketingových nástrojů, využívá nové metody propagace viz doména 

www.otevrenaokna.cz a fb stránky 
 zvýšila se  zralost organizace prostřednictvím pilotního ověření nástrojů procesního managementu  

BŘEZEN 

 20.3. účast na Veletrhu pracovních příležitostí, prezentace dobrovolnických progra-
mů, projektu a ukázky koučování pro zájemce, FM VŠE 

 22.3. školení Milana Švehly „Základy informačního systému organizace, sdílení dat.“ 
 22.3. jednání pracovní skupiny Centrum pro rodinu a dobrovolnictví pod vedením 

Mgr. Jana Šestáka, Ph.D. 
 27.3. – 29.3.  Mentoringové rozhovory s dr. Jitkou Crhovou – týmové i individuální 
 29.3.  jednání pracovní skupiny Lidské zdroje pod vedením Mgr. Jana Šestáka, Ph.D.  

DUBEN 
 12.4. Konzultace s prof. V. Řepou – vnitřní informační systém 
 12.4. jednání pracovní skupiny Standardy pod vedením Věry Tiché, externí podpora  

Mgr. Jana Šestáka, Ph.D.  

KVĚTEN 
 10.5. jednání pracovní skupiny Lidské zdroje pod vedením Mgr. Jana Šestáka, Ph.D. 
 24.5. jednání pracovní skupiny Standardy pod vedením Věry Tiché, externí podpora  

Mgr. Jana Šestáka, Ph.D.  

ČERVEN 

 4. - 5.6. exkurze týmu vedoucích pracovníků do Neratova, chráněné bydlení, chráně-
né a sociálně terapeutické dílny, diskuse k řízení služeb, k rozvoji lidí 

 7.6. monitorovací seminář pod vedením experta k plnění strategického plánu 
 17. - 19.6.2018, Blansko teambuilding pro pracoviště chráněného bydlení  
 Cesta STD do Mačkova (domov pro osoby ve zdravotním postižením) 
 28.6. jednání pracovní skupiny Standardy pod vedením Věry Tiché, externí podpora  

Mgr. Jana Šestáka, Ph.D. 

PRŮBĚŽNĚ 

 Oknotéka 
 Koučovací rozhovory se zaměstnanci – vedla J. Sedláková 
 Konzultace s Mgr. Janem Šestákem, Ph.D. 
 Konzultace s expertkou Ing. Irenou Stejskalovou, Ph.D.  
 Konzultace s prof. V. Řepou 
 Konzultace s Milanem Švehlou k IT 
 Individuální a týmové vzdělávání 
 pokračování supervizorského kurzu pro ředitelku organizace + mentoring  
  konzultace ke koučování a lidským zdrojům, IT a evaluaci  
  7 lidí z STD využilo kurz voskované batiky, vedoucí STD - inspekce kvality, týmová 

spolupráce, koordinátorka D-klubu  (Zákl. principy obrany), vedoucí Dačic  
(prezentace), vedoucí CHB (sexualita klientů soc. služeb).  
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Podstatným výsledkem projektu bylo týmové i individuální vzdělávání, které reagovalo na zjištěné 
vzdělávací potřeby lidí při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Za sledované období (od 6/2016 – 
7/2018) máme v IS ESF vykázáno 2384 hodin vzdělávací podpory. Tato skutečnost nese silnou informaci o 
lidech, kteří se kurzů, stáží, konzultací a workshopů účastnili. Některé aktivity se totiž odehrávaly na 
úkor volného času zaměstnanců, občas i o víkendu – viz termíny teambuildingových akcí. Výrazně též 
hodiny podpory překročily (a to u všech členů strategického týmu)  rámec zákonné povinnosti vzdělávání 
dané pracovním poměrem. To svědčí o vysoké vnitřní motivaci týmu ke vzdělávání. V roce 2018 byla 
OKNA intenzivně se učící organizací. 
Efekty jednotného designu prezentací akcí Oken, tzv. Oknotéky, na veřejnost v dimenzi “znalost značky”, 
povědomí o poslání organizace a znalost prodejních míst jsme měřili anketou s veřejností  (srovnávali 
jsme šetření z června 2017 a července 2018). Velký posun vidíme v  počtu lidí, kteří o Oknech vědí. 
 Šetření 6/2017 (510 osob): Organizaci  znalo 54% oslovených, vědí o poslání 47%, znají místa prodeje 
 Šetření 7/2018 (289 osob): Organizaci znalo 69% oslovených, vědí o poslání 62%, vědí místa prodeje. 

Jsou schopni vyjmenovat  více prodejních a kontaktních míst Oken 
Na začátku projektu byla autorce inspirací kniha Petra Senge, Pátá disciplína (MGMNPs, 2007). Z jejích 
námětů se v projektu podařilo do praxe uvést myšlenky týmového učení. Dle Sengeho jsou základní 
jednotkou učení se organizace pracovní týmy a to v pojetí “lidé, kteří potřebují jeden druhého, aby dosáhli 
výsledku”. Lidé, co našli způsob, jak se společně učit. Hlavním zdrojem učení týmu jsou mimo jiné také 
aspirace pracovníků spojené s osobním mistrovstvím a sdílenou vizí. Aby se lidé mohli společně učit, musí 
překonat své mentální modely a vést spolu nepředpojatý dialog. To se podle názoru autorky projektu 
podařilo jak na pracovních skupinách při tvorbě strategického plánu, workshopech. tak při 
teambuildových akcích. Za 15 let naší historie si dovoluji konstatovat, že současný manažerský tým 
(rozšířený o 3 členy správní rady, kteří se účastnili aktivit projektu) v sobě nese vizi organizace a je 
schopen hodnoty, na kterých je organizace postavena, nést a rozšiřovat dál na své podřízené. 
 

Aktivitu vedla:  Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D. 

 

15. benefiční ples s názvem „15 let s Vámi“ 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 „Správná Pětka“ z CPASS Bobelovka. Pohádku „O Zlatovlásce“ 
připravili uživatelé Chráněného bydlení Okénko pod vedením Andrey Kröpfelové. Bohatou tombolu, 
podpořenou řadou podnikatelů z Jindřichova Hradce a okolí, zajistil zaměstnanec Chráněných dílen 
Okénko Tomáš Fiedler ve spolupráci s maminkou a s podporou sociálního pracovníka Mgr. Zdeňka 
Malého. Krásné předměty do dražby připravili klienti Sociálně terapeutické dílny Okénko a Chráněné dílny 
Okénko. 

„XVII. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE“ připravili Ing. Vladimír Nosek s dalšími floristy, kteří předváděli květinové 
vazby. Účastnili se rovněž žáci 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, Storge s.r.o.,  Rose Time s.r.o. 
Vladimír Sedláček květiny Brno a Jednota SD J. Hradec. O 
hudební doprovod  se postaral klávesista Petr Mottl. Zajímavé a 
jedinečné květinové vazby si návštěvníci mohli zakoupit a 
podpořit tím práci Otevřených OKEN. Své výrobky zde rovněž 
nabízeli pracovníci a klienti všech dílen organizace. 

Slavnostní benefiční „Koncert pro OKNA“ v rámci oslav 15. 
výročí působení organizace se uskutečnil v říjnu v chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie. Na koncertě vystoupily pěvecké sbory 
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SMETANA, YMCA – JAKOUBEK, CHRÁMOVÝ SBOR ADAMA MICHNY a KOMORNÍ SBOR JHSO. Během této 
slavnostní akce byli veřejně oceněni lidé, kteří v průběhu 15 let výrazně posunuli práci organizace 
dopředu. 

„VÁNOČNÍ KONCERT“ uspořádal ve prospěch Otevřených 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. Nabízeli zde výrobky klientů STD Okénko a zaměstnanců CHD Okénko. Své 
výrobky k prodeji poskytlo také Zahradnictví Mottlovi, výtěžek byl věnován pro potřeby Otevřených OKEN.  

„ADVENTNÍ SETKÁNÍ“  v Novosedlech nad Nežárkou, Počátkách, Choceradech a  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. 
 
 
 

 

27. 2. 2018 provedl Úřad práce České republiky kontrolu u žadatele o vymezení chráněného pracovního 
místa. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
5. – 7. 3. 2018 realizoval Úřad práce ČR inspekci poskytování sociálně právní ochrany dětí. Celkem bylo 
během tří dnů zkoumáno 34 kritérií standardů kvality. 24 splněných kritérií  bylo hodnoceno bodem 1, 10 
nesplněných kritérií zůstalo bez bodového hodnocení. Protokol o inspekci obsahuje celkem 83 stran. 
11. 4. 2018 realizoval Odbor sociálních věcí a zdravotnictví kontrolu plnění a realizace Smlouvy o zajištění 
sociální služby SZSS/OSVZ/136/17 a Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu, konkrétně šlo o Sociálně terapeutickou dílnu Dačické okénko. Závěr kontroly: Bez 
zjištění, bez doporučení.    
11. 4. 2018 realizoval Odbor sociálních věcí a zdravotnictví kontrolu plnění a realizace Smlouvy SZSS/
OSVZ/169/16 o zajištění sociální služby a Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu, konkrétně šlo o Sociálně terapeutickou dílnu Okénko v Jindřichově Hradci. Závěr 
kontroly: Bez zjištění, bez doporučení.    
20. 4. 2018 realizovalo oddělení kontroly a financování Odboru sociálních věcí Jihočeského krajského 
úřadu kontrolu účelových dotací na provoz sociálně terapeutických dílen v Jindřichově Hradci a v Dačicích 
a chráněného bydlení v Jindřichově Hradci. Celkem bylo kontrolováno čerpání tří účelových dotací. Závěr 
kontroly: Kontrolou hospodaření se zaměřením na využití účelových dotací z rozpočtu Jihočeského kraje 
nebyly zjištěny nedostatky. 
8. 5. 2018 realizoval auditor Jiří Tinka, registrovaný u Komory auditorů České republiky ověření účetní 
závěrky organizace. Výrok zní: BEZ VÝHRADY 
10. 5. 2018 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.“ 
27. 6. 2018 realizoval Krajský úřad, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Výkon 
sociálně –právní ochrany dětí pověřenou osobou. Závěr: organizace již delší dobu nerealizuje aktivity 
směřující k ochraně dětí před škodlivými vlivy, proto tato činnost bude z pověření odebrána, dále 
organizace bude KUJCK hlásit měsíc předem konání výchovně rekreačních táborů pro děti. 
8. 8. 2018 byla provedena Úřadem práce veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem bylo hospodaření 
s veřejnými prostředky poskytnutými Úřadem práce na základě Dohody o vyhrazení SÚPM a poskytnutí 
příspěvku. Závěr kontroly: U kontrolované osoby nebylo zjištěno porušení podmínek. 
8. 8. 2018 byla provedena Úřadem práce veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem bylo hospodaření 
s veřejnými prostředky poskytnutými Úřadem práce na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Závěr kontroly: Nebylo zjištěno porušení platných ustanovení §78 zákoníku práce ani jiné 
neoprávněné poskytnutí příspěvku za kontrolované období. 
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30. 10. 2018 realizoval Úřad práce české republiky, Krajská pobočka v Českých Budějovicích výkon 
kontroly čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb. , o sociálně–
právní ochraně dětí. Z kontroly vzešla tři drobná metodická doporučení.  

 Sídlo organizace, Chráněné bydlení Okénko 
 Na Piketě 742/III, 377 01 J. 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 sociální služba CHB Okénko dvanácti klientům. Je zde 
rovněž zázemí pro asistentky bydlení a technické zázemí pro celou organizaci. V roce 2016 byl dům 
zateplen. V roce 2017 opraven berbarierový nájezd. 

 

Chráněné dílny Okénko, Sociálně terapeutická dílna Okénko, kanceláře 
 Pražská 104/II, 377 01 J. Hradec 

Od září 2012 je zde pracoviště  Sociálně terapeutické dílny Okénko s navýšenou kapacitou, dále 
Chráněné dílny Okénko - dílna propagační, textilní, knihařská a výtvarná. Svůj prostor zde má také 
administrativní zázemí organizace – ředitelny, ekonomická kancelář a kancelář sociálního pracovníka.  
 

Prostory Dobrovolnického centra, Centrum pro rodinu Okénko 
  Pravdova 837/II, 377 01 J. Hradec 

Slouží jako klubovna Pět P a zázemí pro řadu rozvojových aktivit již patnáctým rokem. Dobrovolníci zde 
mají své zázemí pro schůzky, supervize, společná i individuální setkání a jejich činnosti nekolidují 
s profesionálními provozy.  
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, využít internetu, pohovořit s 
přáteli a vyslechnout hudební produkci Petra Mottla. 
 

Sociálně terapeutická dílna Dačické okénko 
 U Nemocnice 87/II, 380 01 Dačice 
Činnost STD Dačické okénko je zde realizována od 1. června 2016Slunný 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.  

Dlouhodobá spolupráce je úspěšně naplňována s MÚ Jindřichův Hradec. Město poskytlo 
organizaci dotace i zápůjčky prostor pro benefiční akce, dále spolufinancuje řadu aktivit 
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organizace. Město darovalo v roce 2005 organizaci dům, ve kterém nyní funguje Chráněné bydlení 
Okénko. 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 dobrovolnických programech 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“, „Veletrh 
pracovních příležitostí“, dále vánoční a velikonoční trhy a kreativní dílny. 
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 uplynulých třech letech 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.  
Významným podporovatelem práce organizace je Nadační fond RBB Invest. Díky podpoře fondu můžeme 
provozovat Prodejní galerii Okénko, fond rovněž kofinancuje mzdu nevidomého hudebníka Petra Mottla, 
který v galerii působí, dále fond podporuje sportovní tábory a drobné zakázky na dárkové předměty pro 
místní podnikatele. 
Zásadním sponzorem a zadavatelem drobných zakázek pro chráněné dílny je firma Agroleasing,s.r.o. Toto 
partnerství je realizováno již 15 let! 
V uplynulých devíti letech se úspěšně rozvíjí spolupráce s Rotary clubem Jindřichův Hradec. Členové 
klubu realizují benefiční aktivity ve prospěch organizace Otevřená OKNA, z.ú., informují se o dění v 
organizaci 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, ZUŠ Dačice, 
Římskokatolická farnost Jindřichův Hradec, Farní sbor ČCE Jindřichův Hradec, ZŠ Neulingerova Dačice, 
Farní charita Kamenice nad Lipou, 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, Domeček Trhové Sviny, Muzeum Jindřichohradecka, Městská knihovna 
Jindřichův Hradec, Informační centrum Dačice, Dačický Zvoneček. 

Informace o práci organizace poskytuje web: www.otevrenaokna.cz a facebooková stránka: https://
www.facebook.com/otevrenaoknazu/ 
 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. Jindřichohradecká televize natočila řadu zpráv, které byly vysílány v regionálním vysílání. Při 

každé benefici prezentuje sdružení svou práci formou aktuálních nástěnek. Okna umístila svoji vizitku na 

www.hradecžije.cz. Zde také vycházejí aktuální články o životě v organizaci Okna. Organizace má své  

vývěsky na třech místech v Jindřichově Hradci. Dalším  médiem jsou elektronické „OKNOVINKY“ – interní 

občasník, zasílaný na adresy příznivců Oken.  

 

http://www.otevrenaokna.cz
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Denisa Pernicová, František Kocar, Romana Matysová, Adéla Karlíková,  Tereza Mrázková, Eliška Klikarová, 
Sára Černá, Daniela Feriancová, Nikola Straková, Jakub Kuchyňka, Tereza Štěpánová, Aneta Lejčková, 

Klaudia Bujňáková 

 ochotně a s láskou realizovali Program Pět P. 
 

Zdeněk Malý, Jan Blažek ml., Drahomíra a Kristýna a Kateřina Blažkovy, Michaela Braunová, Jana Dlouhá, 
František Kocar, Nikola Kocinová, Andrea Kröpfelová, Lenka Málková, Tereza Mrázková, Kateřina Novotná, 

Karolína Proxová, Václav Sidorin, Kristýna Skokanová, Dušan Stoklasa, Josef Šindelka, Martin Valko, 
Natálie Vejvodová,  Lenka Vomastková, Adam Jůna a Petr Mottl   

s velkým nasazením pracovali na táboře „S Arabelou do Říše pohádek“. 
 

 Ivan Jůna, Michaela a Barbora Jůnovy, Adam Jůna, Veronika Beránková, Elizabeth Kovářová, Tomáš 
Müller, Michal Žoudlík,   Hana Korbelová, Zuzana Linhartová, Eliška Homolková, Martin Sedlák, Vojtěch 

Snížek, Lenka Supeková, Vlaďka Mrázková, Andrea Slabá, Veronika a Vendula Stajskalová, Karolína Veselá, 
Sabina Soukupová, Mirinda Králová, Katka Vaníčková, Lenka Mikešová, Jarda Dušek, Monika Benadová, 
Lukáš Benada, Miroslav Prokop, Radim Beneš s rodinou, Robin Švarc s rodinou, Manželé Kovářovi, Jana 

Kovářová, Zdeněk Šlechta, Kapela Crash, Miroslav Pecka s manželkou 

 projevili odvahu, fyzickou zdatnost a trpělivost v SK KAPŘI a na sportovním 
soustředění „Assasins“ 

 
Jana Vojáčková, Dalibor Koutný, Anna Müllerová, Jana Küschallová, Sára Svobodová, Tereza 

Steinbauerová, Veronika Truhlářová, Tereza Kümmelová, Tereza Edrová, Kateřina Volfová, Kateřina 
Štiplová, Kateřina Kuviková, Adéla Štěpánová, Klára Sedláčková, Nela Ryzková, Hana Mádlová, Karolína 

Jasovská, Lucie Trávníčková, Karolína Proxová s pejskem Jessinkou 

s láskou a trpělivostí pracovali v D-klubu 

 
Lenka Holcová, Petr Cicálek a Milena Cicálková 

s nadšením a laskavostí podporovali STD „Dačické okénko“ v rámci programu SPOLU. 

 

Háta Kasperová, Pavel Kubičko a Jan Šlapanský 

zajímavě pracovaly 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  

Agroleasing Jindřichův Hradec, s.r.o. 

Nadace Divoké husy 

Nadace O2 

Nadační fond ALBERT 

THK Rhytm Automotive CZECH a.s. 

H2R construction  

Vojtěch Duba 

Ministerstvo vnitra ČR 

Fruko Schulz, s.r.o. 

Zahradní centrum Jindřichův Hradec, 

s.r.o. 

GYN – AMB, s. r. o. 

Obec Jarošov nad Nežárkou 

Obec Horní Pěna 

MUDr. Miroslava Žižková 

Alensa s.r.o. 

Štěpán Chytka 

Martin Kukačka 

INTEMO 

Waldviertler Sparkasse  Bank AG 

AV dental,s.r.o. 

Rotary club Jindřichův Hradec 

Hudební skupina LUCKY 

Obec Novosedly nad Nežárkou 

Miroslav Plojhar 

p. Burgerová 

Obec Polště 

Obec Hříšice 

Sedlačík, s.r.o. 

Marie Dvořáková 

Obec Plavsko 

Obec Paršovice  

MUDr. Oto Pokorný 

Elektro Bočková 

Elsy servis s.r.o. 

Rodinný pivocar Bernard 

Lékárna Lekfarm 

p. Pechová 

Jan Drobný 

Drahomíra Blažková 

Rodina Brabcova 

p. Janouchová 

… a mnozí další 
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„Jdu já, jdeš ty a všichni jdem, ať hodně štěstí upředem na kolovrátku příštích dnů, když nový rok své 
cesty před námi zas otevírá…“ 

Jiří Pavlica/Josef Veselý/Hradišťan 
 

 Rok 2018 byl ve znamení hledání další společné cesty. Vzhledem k 15. výročí, které jsme v tomto 
roce slavili, byl náš čas naplněn mnoha reminiscencemi a hodnocením. Výstava, konaná k tomuto výročí, 
oživila vzpomínky, ale také touhy a vize do budoucna. Velkým přínosem a krásou uplynulého roku byla 
soustředěná spolupráce v jednotlivých týmech, vysoká míra soudržnosti a vůle pracovat na zadaných 
úkolech, vše podpořené soustředěnou prací Mgr. Jaroslavy Sedlákové, Ph.D. v rámci grantu „Procesní 
management do Otevřených Oken“. To bylo velikým a povzbuzujícím darem. I když se nám řada přání 
nesplnila a mnoho úkolů – zejména zajištění dalších prostor pro organizaci – se „překlopilo“ do dalšího 
roku, to hlavní zůstalo – tvořiví lidé, ochotní naslouchat výzvám. Našli jsme způsoby, jak účinně podpořit 
jednotlivé týmy, otevřeli jsme se hlubším dialogům. Stále opatrujeme prostor pro nové nápady 
jednotlivých zaměstnanců. A nové nápady přicházejí. Jak v práci s klienty, tak při tvoření nových výrobků a 
vzorů. 
Těší nás i podpora vnějších spolupracovníků, vnímavá veřejnost, spolupráce s obcemi i podnikateli. 

Ať nový rok upřede hodně štěstí... klientům, zaměstnancům, donátorům, příznivcům – i Vám, kteří 
jste dočetli až sem. Protože díky chvilkám štěstí člověk nabírá dech na další cestu životem… 

                      

  

                      PaedDr. Drahomíra Blažková, ředitelka 
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Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2018 byly schváleny správní radou organizace 

Otevřená OKNA, z.ú. dne  6. 6. 2019 

Výše finančního plnění členům správní a dozorčí rady a statutárnímu zástupci  za jejich 

práci v orgánech ústavu v roce 2018 činila 0 Kč. 



 

 

 


