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„Objeví-li se na světě skrze člověka trochu více lásky a dobroty, trochu více světla a pravdy, měl život smysl.“
Alfred Delp

Docela se zalíbením projíždím náměstími a ulicemi různých měst a nechávám se potěšit vánoční světelnou výzdobou. Čas adventu, skoupý na denní světlo, hýří tvořivostí ve využívání
různých
forem
světelných
„pohlazení“. A ještě krásnějším darem
adventní doby jsou setkání lidí, kteří
společně něco tvoří, něco vyrábějí,
někomu chtějí udělat radost. Neptám

se s panem Nedvědem: „Proč za rok
jenom jedenkrát?“…. Nepřísluší mi
soudit, kolikrát kdo komu udělá radost a jaké má k tomu důvody.
S tichou vděčností přijímám čas adventu jako velkou motivaci – být
s někým, pro někoho, chránit křehkost lidského bytí. A hýčkám si
v sobě vnitřní vděčnost za vlastní životní setkání, která vedla k něčemu

hezkému. Jedním z těch nejzásadnějších bylo setkání s Jarkou Sedlákovou, Vladimírem Noskem, manželi
Mottlovými, Janou Vojáčkovou, Maruškou Málkovou, Irenou Stejskalovou a dalšími skvělými lidmi. Vzájemná důvěra, společná tvořivost a chuť
něco dělat, daly postupně vzniknout
organizaci Otevřená OKNA. Putujeme
společně již sedmnáctým adventem.
Někdy zalití světlem radosti,
někdy unavení tíhou starostí.
Své nápady vzájemně předkládáme a společně hledáme cestu
dál.
Vlastně je to jedním
Minoritský
klášter,
Jindřichohradecké Jinohrátky
z největších životních štěstí –
JH
potkat spolupracovníky, kterým
společně záleží na smyslu a vzáAdventní jarmark
Nová Říše
jemně se podporují na cestě
k jeho dosažení. Žijeme ve velmi
konkurenční době. Mnoha lidem
Vánoční minitrhy
Nová Včelnice
záleží na zisku, postavení, moci…. A neváhají k tomuto cíli
Adventní výstava
Kovárna, Novosedly
použít kohokoli a cokoli. DůRozsvěcení vánočního stromu
nad Nežárkou
sledkem takového konání je bolest a spoušť. Důsledkem vzáFakulta managemenjemné důvěry může být zrod
11. Vánoční trhy na fakultě
tu VŠE, J. Hradec
něčeho nového a krásného. A
pak ochrana toho nového….
Adventní trhy Počátky
Sokolovna, Počátky
Ostatně – betlémská rodina je
toho příkladem. I malé novoro3. nádvoří zámku,
zeně může mít své nepřátele,
Adventní trhy Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
když ohrožuje něčí pozici. Ale
zároveň se kolem něj shromažďují lidé, kteří jej chtějí obdaroVánoční jarmark Dačice
Muzeum, Dačice
vat a chránit. Užijme si každý
na svém místě – v práci i
Adventní jarmark Bílkov
Bílkov
v rodině – poselství adventu.
Onu křehkou krásu chvil, kdy
Kaple sv. Máří Magda- jsme spolu – pro něco, pro někoAdventní koncert, ZUŠ V. Nováka JH
ho. A z Oken moc děkuji všem,
leny, J. Hradec
kteří nás v letošním roce jakkoli
podpořili a ušli s námi kousek
Benefiční koncert ZUŠ Dačice
ZUŠ Dačice
cesty!
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Vánoční koncert

Kostel sv. Vavřince,
Dačice

Drahomíra Blažková
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V říjnu proběhlo setkání pěs-

Vzhledem k tomu, že se jedná o

zlob se, který se uskutečnil v

první Oknovinky od léta, je třeba

pelhřimovské organizaci Jeřa-

zavzpomínat na celou řadu zají-

bina. Odpoledne plné drama-

mavých akcí, které jsme pořádali

tických soubojů přineslo pře-

nebo se jich zúčastnili.

devším spoustu zábavy.

První zmíněnou akcí bude náš

Studenti Fakulty

oblíbený letní pobyt v Chlumu u

tělesné

Třeboně.

UK pod vedením

Tentokrát jsme společně s Ezo-

pana

pem putovali po říši zvířat. Celou

připravili pro na-

řadu her, tvoření či zpívání okoře-

še klienty zábav-

nili i naši vzácní hosté, kteří nám

ný program plný

umožnili vyzkoušet si něco nezná-

netradičních

mého a patří jim za to obrovský

sportovních akti-

dík.

vit.

vých dobrovolníků do

Třeboni,

V pátek 13. září se uskutečnilo

Z nových dobrovolníků

Vojtou

již 18. Květinové odpoledne.

Dubou připravili oblíbenou lano-

Organizuje ho každoročně člen

vou překážku, trubači zahráli na

správní rady pan Vladimír No-

lesní rohy u rybníka, paní Řeho-

sek. Patří mu obrovský dík.

řová nás provedla místním koste-

Vazby šikovných studentů flo-

lem a vrcholem byla návštěva

ristických oborů se letos pro-

skupiny motorkářů, kteří nás ne-

daly za více než 36 tis. Kč. Dě-

tounských rodin, jehož tématem
bylo "Dospělý, rodič, dítě v komunikaci". Lektorka Drahomíra
Blažková vedle teoretické části
setkání dala prostor také ke sdílení pěstounů a řešení
jejich aktuálních témat.

výchovy

Dobrovolníci a dobro-

Šafránka

volnictví
jsou

manželé

stanice
Kukačkovi

v
s

chali pro-

velmi

takové
součásti

naší organizace. Letos
na

podzim

proběhly

celkem dva výcviky noprogramů D-klub a 5P.

Honza Nový přivezl zvířátka ze
záchranné

jako

a jejich zapojení se do programů
máme velkou radost! Dík patří
rovněž

aktivním

koordinátor-

kám, konkrétně Janě Vojáčkové
za D-Klub a Marii Němečkové za
Pět P.

kujeme!

hlédnout
si

své

stroje

a

zazpívali
si s námi
u ohně.

Druhý benefiční Okno-blešák se

Pobyt
jsme

uskutečnil ve čtvrtek 21. listo-

si

padu ve vestibulu KD Střelnice.

všichni
užili

a

ještě jed-

Spolupráce s Fakultou

ma-

nou si na něj společně zavzpomí-

nagementu fungu-

náme na potáborovém setkání,

je a my si jí váží-

kde si promítneme film a zazpívá-

me. V říjnu jsme se

me oblíbené písničky.

mj. zúčastnili populárního

Color

V srpnu jsme již podruhé přijali

Alfa runu. Navíc s

pozvání na turnaj v Člověče, ne-

krásným výtěžkem.

Návštěvníci opět mohli
dát druhou šanci vyřazeným knihám, hračkám, nádobí či šperkům a podpořit tak
naši organizaci. Výtěžek činil 6786 Kč.
K poslechu hrál náš
výborný muzikant Petr
Mottl.
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Od 1.9.2019 se začal v Dačicích
odvíjet nový příběh Chráněného
bydlení Dačické okénko. Je to
sociální služba, která nabízí motivovaným lidem se zdravotním
postižením bezpečný prostor
k bydlení, jehož součástí je podpora v každodenních činnostech
za dopomoci asistenta. Služba je
určena lidem ve věku 18-64 let
se zdravotním (mentálním, tělesným nebo kombinovaným) postižením, kteří nejsou schopni žít
samostatným životem bez podpory další osoby, nicméně jeví značnou míru samostatnosti. Předpokladem je, že mohou zůstat
v objektu minimálně hodinu bez
přítomnosti personálu. Služba je
nepřetržitá. Na službě je vždy jeden asistent, který zajišťuje potřebné doprovody, nákupy, aktivity a chod domácnosti.
Kapacita bydlení je 12 uživatelů.
Služba nabízí 12 jednolůžkových
pokojů s vlastním sociálním zařízením ve dvou patrech (možnost
bezbariérového užívání). Uživatelům jsou k dispozici dvě společenské místnosti s kuchyní. Společná je i místnost s pračkou a
sušičkou.

Mezi základní činnosti patří
poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo pomoc př zajištění
stravy, podpora při chodu domácnosti, podpora při osobní
hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, nabídka výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností,
nabídka pracovních a sociálně
terapeutických činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc
při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a základní sociální poradenství.
Dále je možné domluvit další
fakultativní činnosti dle potřeb uživatele a nabídky služby.
Najdete nás na adrese Tř. 9.
května 161, Dačice v budově
společnosti Centropen, která
celé prostory pro tyto účely
vybudovala. Případné další
informace Vám předá vedoucí
služby Denisa Dohnalová,
DiS. na telefonu 608 595 531
nebo na E-mailu: dohnalova@okenko.eu
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V září jsme vybavovali prostory,
zaškolovali zaměstnance a od
1.10.2019 jsme nabrali první uživatele. Další uchazeče nabíráme
postupně a máme zatím i volnou
kapacitu. Žádosti lze vyzvednout
v místě Chráněného bydlení, na
MÚ Dačice nebo na základě telefonické dohody Vám mohou být
zaslány na Váš E-mail.
Říjen se již nesl v duchu sžívání,
zabydlování, poznávání našeho
krásného městečka a účastí na
různých kulturních a společenských akcích. S jedním uživatelem jsme domluvili pracovní místo
v Dačicích, kam již dochází na
zaučení. Také jsme propojovali
poskytování „Okňáckých“ služeb
v Dačicích a doprovázíme naši
uživatelku do STD Dačické okénko a pro dalšího uživatele máme
předjednanou práci v Chráněné
dílně Dačické okénko. Uživatelé
hledali vhodný název pro Chráněné bydlení a shodli se na pojmenování „Rodinka“ my přidáváme
organizaci a tak vzniká pracovní
název pro sdílení společných aktivit a propagaci: „Okňácká rodinka“
Pod tímto pseudonymem můžete naše aktivity sledovat na FB
stránce: „Otevřená OKNA z.ú“
Jsme moc rádi, že se
našim uživatelům u
nás líbí a je k radosti
nám všem, budovat
náš
společný
„DOMOV“.
Za Chráněné bydlení
Dačické okénko a
„Okňáckou rodinku“
Denisa Dohnalová

se uklízet nepořádek do zámeckého
parku a okolo nemocnice.
První akcí, do které se zapojily
Naše služby mezi sebou rády
spolupracují. Jednou z mnoha

ukázek

této

spolupráce
výlet

den otevřených dveří nazvaný Ote-

Dačice vystoupily lektorky Cen-

vřená OKNA - dokořán. Ceníme si

pro

r odinu

pracovníků

Okénko
Mgr. Jaro-

chohradeckého
do

V rámci Dnů zdravého města
tra

byl

a uživatelů jindřiSTD

všechny tři dačická pracoviště byl

slava Sed-

Dačic.

láková,

Proběhlo i vzájem-

PhD.

né učení se no-

a

všech, kteří se přišli podívat na naše nová i zavedená pracoviště.
Olympiáda ve zdravovědě se uskutečnila ve spolupráci s Českým červeným křížem. Děkujeme za čas i
odměny pro naše uživatele.

PaedDr.

vých technik.

Drahomí-

V rámci Zdravého města Da-

ra Blažková s přednáškou "Jak

čice jsme se zúčastnili pove-

spolu komunikujeme".

dené akce s názvem Veletrh
volnočasových aktivit.

Kro-

mě vlastního stánku jsme
předvedli i krátké představeBenefiční koncert souborů Guitar

ní.

tunes a Flauti sonori se uskutečnil
18. října v dačickém klubu Béčko.

Uživatelé Dačického STD rádi

Otevřme OKNO Ježíškovi - to je ná-

pomáhají v péči o své okolí. Na-

zev nového projektu Chráněného

vázali proto na svou jarní účast

bydlení Dačické okénko, kdy může-

na akci Ukliďme Česko a vydali

te přispět na vánoční dárky pro
obyvatele bydlení a zahrát si tak na
Ježíška.
Kasička s informacemi je vyvěšena

Akce, která již nyní silně rezonuje mezi našimi uživateli,
je tradiční benefiční ples
Oken, který se kvapem blíží.
Do svých diářů si můžete
zapsat termín 6. března . Těšit se můžete na hudbu,
tombolu a řadu překvapení.

I v příštím roce se uskuteční
Májový bál v Dačicích, plánovaný na 22. května, který
se ve své premiéře náramně
povedl.
O obou akcích vás budeme
důkladně informovat.

v Potravinách Flop Štěpán na dačickém náměstí.

Závěrem
Advent je čas pro rozjímání a vzpomínání, ale zároveň nabízí prostor pro
setkávání. Rádi se s vámi na některé z
akcí potkáme!
Číslem Vás provázeli
Drahomíra Blažková, Zdeněk Malý,
Zdeňka Nováková a Denisa Dohnalová

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

