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„Začněte dělat to, co je nezbytné, pak to, co je možné, a najednou zjistíte, že děláte nemožné.“  

    Svatý František z Assisi 

vydání pětadvacáté 

 

Otevřená OKNA vstoupila do de-

vatenáctého roku svého oficiální-

ho fungování v Jindřichově Hrad-

ci. Začátek klíčil dávno před tím, 

než na sebe vzal podobu organi-

zace. Byl někde v srdcích rodičů 

dětí, které dostaly do vínku život 

s velikým zdravotním omezením. 

Když přešla psychická bouře, pl-

ná bolesti, občas smlouvání 

s osudem, hledání viníků, nastala 

cesta hledání. Co a jak udělat, 

aby ten křehký život byl žit dů-

stojně, měl svůj řád a smysl, byl 

v něm prostor pro radost. Desítky 

hodin a dnů tápání. V době, kdy 

se narodily děti našich zakladate-

lů, neexistovala služba rané péče, 

tabulky neznaly pojem asistent 

pedagoga, nikdo příliš neskloňo-

val slovo inkluze. Rodiny dělaly 

nezbytné – přijaly svůj úkol, cvi-

čily, rehabilitovaly, hledaly léka-

ře, léčitele i duchovní…. Hledaly 

cestu. Leccos vypadalo beznaděj-

ně, ale cesty se pomalu nacháze-

ly. Do školek, škol, volnočasovek. 

Otevření a přijetí bylo hodně zá-

vislé na otevřeném lidství a ocho-

tě dát něco navíc. Navíc ze svého 

času, práce, přípravy, ochoty na-

psat grant, ochoty komunikovat 

s nadacemi. Pomalu se scházeli 

lidé, kteří si dokázali vzájemně 

naslouchat a každý přidat kamí-

nek svých dovedností do mozaiky 

společného díla. Vnikla organiza-

ce. Zpočátku maličká, dobrovol-

nická. Nicméně lidé kolem ní či-

nili dobro volně, s chutí a radostí. 

Výzev a nápadů přibývalo. Přišel 

pronájem první klubovny, poté i 

kanceláře. Přišel čas charitativ-

ních plesů i táborů pro lidi 

s handicapem. Přišel dar domu 

k rekonstrukci. Přišel čas rekon-

strukce, budování chráněných 

dílen a chráněného bydlení. Při-

šel čas dalších pronájmů, protože 

domeček praskal ve švech. A po-

tom setkání s ochotným a sociál-

ně cítícím podnikatelem. Z této 

spolupráce vznikl obchůdek, kte-

rý dává v životě řád a smysl šesti 

lidem se zdravotním postižením a 

prezentuje výrobky několika jiho-

českých chráněných dílen.  A 

k našemu úžasu je nyní čas deví-

ti pracovišť ve dvou městech, se-

dmdesáti zaměstnanců, dvou so-

ciálních služeb, čtyř dobrovolnic-

kých programů a šesti chráně-

ných dílen. Z kdysi bezmocných 

dětí jsou dnes dospělí lidé. Někte-

ří z nich jsou našimi zaměstnanci 

a velmi platnými členy pracov-

ních týmů. Někteří z nich využí-

vají sociální služby a dobrovolnic-

ké programy. 

Rodiče těchto dětí začali dělat 

nezbytné – přijali svůj úkol a 

snažili se  žít tak, aby život jejich 

dětí měl smysl a řád. Připojili se 

k nim odborníci, kteří se snažili 

dělat to, co je možné. V rámci 

aktuální legislativy vytvářeli příle-

žitosti pro seberealizaci a osobní 

růst nejprve v rámci volnočaso-

vých aktivit, později v rámci chrá-

něného trhu práce a sociálních 

služeb. Paradoxně tak otevřeli 

možnosti dobrých cest i dětem, 

jejichž rodiče na svůj úkol rezig-

novali. Přicházejí k nám mladí 

lidé s různými handicapy 

z pobytových zařízení. Tepla ro-

dinného krbu si příliš neužili. 

Práce s nimi je zcela jiná, citově 

mnohem náročnější. Je dosti slo-

žité nabízet hodnoty  Otevřenosti, 

Komunikace, Naděje, Aktivity li-

dem, kteří se odmala museli nau-

čit rvát o naplnění svých základ-

ních potřeb. Mnoho jim tyto hod-

noty neříkají. Jsme ve fázi dnes 

již velké organizace a život nám 

nabízí zcela nové výzvy – dělat 

nemožné. V našich „vodách“ to 

znamená dát domov, strukturu, 

řád a smysl i těm životům, které 

nikdo s láskou a péčí nepřivítal. 

Na leccos je už pozdě – trvalý 

sklon k boji či hořkost se již usíd-

lila v jejich duších….  V této chvíli 

je zde výzva pracovat s nadějí. 

Hledat ji v sobě každý den, kaž-

dou službu, každou hodinu… 

Vskutku nemožný úkol. Vždyť po 

těch letech námahy by už člověk 

chtěl mít svůj „zajetý“ klid…. Milí 

přátelé, jste pro nás velkým po-

vzbuzením. Každý z vás, kdo nám 

věnoval trochu času a pozitivního 

myšlení…. Bez pozitivního myšle-

ní a přátelské podpory to fakt ne-

jde. Moc Vám všem děkujeme! 

P.S. Tento článek fotodokumenta-

cí nedoprovodím. Není třeba po-

znávat to, co není nutné znát. 

Zůstaňme u té základní hodnoty 

– naděje pro každý jednotlivý ži-

vot…. 

         Drahomíra Blažková 
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ním buřtů 

a zpěvem 

s kytarou. 

D a l š í m 

byla třeba 

návš t ěva 

chovatele 

papoušků v Pelhřimově. 

Pohyb a sport přineslo pozvání 

spolku Alfa Fí z Fakulty ma-

nagementu VŠE na benefiční 

běh Alfa run, jehož výtěžek nám 

byl věnován a děkujeme za něj. 

 

Jubilejní 20. květinové odpo-

ledne, o jehož organizaci se sta-

rá Ing. Vladimír Nosek se usku-

tečnilo v tradičním záříjovém 

termínu.  

Benefiční přehlídka květinových 

vazeb, prodej výrobků našich 

dílen a kulturní program přines-

ly rekordní výtěžek, téměř 65 

tis. korun. 

V srpnu se 

uskutečnil tra-

diční a oblíbe-

ný rekreační 

pobyt, který se 

opět uskuteč-

nil v Chlumu u 

Třeboně.  

40 účastníků a 

více než 20 dobrovolníků se ten-

tokrát setkalo se Shrekem a je-

ho přáteli. 

Společně se 

jim podařilo 

přemoci lorda 

Farquada a při 

tom si užít 

spoustu zába-

vy.  

Po dlouhé době vám přinášíme 

další číslo našeho občasníku Ok-

novinky. Na těchto řádcích ve 

stručnosti představíme některé z 

událostí a aktivit, kterým jsme se 

věnovali v uplynulých měsících.  

 

V prosinci se uskutečnil již druhý 

ročník dobročinné aukce, 

který nesl název Krása daro-

vání.  

Originální výrobky od velko-

rysých dárců—pana Bohumi-

la Roda, pana Jaroslava 

Havlíka, paní Jaroslavy Sed-

lákové a paní Marie Mottlové 

přinesly úžasných 25 800 Kč. 

Děkujeme! 

 

Tradiční adventní koncert žáků 

Základní umělecké školy V. Nová-

ka se uskutečnil v prostorách 

kaple Sv. Máří Magdaleny v J. 

Hradci. Akci zorganizoval jindři-

chohradecký Rotary klub a usku-

tečnila se pod záštitou starosty 

města pana Ing. Mlčáka. 

 

Nejen současností živa je organi-

zace. Nutné je myslet i na bu-

doucnost. A právě budoucnosti 

jsme se věnovali v rámci stra-

tegického plánování.  

S podporou Mgr. Jana Šestá-

ka, Ph.D. jsme zhodnotili roz-

voj naší organizace v minulých 

letech a určili vize na období 

následující. 

S myšlenkou na budoucnost a 

rozvoj služeb zamířily pracov-

nice sociálně terapeutické díl-

ny v J. Hradci do 

Českých Budějo-

vic, kde v rámci 

vzdělávání absol-

vovaly stáž v or-

ganizaci Arpida. 

Děkujeme za toto 

inspirativní se-

tkání. 

Uživatelé chráně-

ného bydlení v J. Hradci zažili 

během podzimu celou řadu 

radostných i neradostných 

chvil.  

Za připomenutí stojí oblíbený 

pobyt na faře ve Volfířově, 

která se na čtyři dny stala zá-

kladnou pro výlety po okolí. 

Večery byly zakončeny opéká-
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Na letošní rok chystáme celou 

řadu akcí, a to již tradičních, ale 

i nových.  

První z nich, na kterou bychom 

vás chtěli srdečně pozvat, je vý-

stava Víte, že…, kterou budete 

moci navštívit v Městské knihov-

ně v Jindřichově Hradci od 1. 

března do konce dubna. Výstava 

vás seznámí s aktuálním děním v 

naší organizaci. 

Po nucené loňské pauze se usku-

teční ples OKEN, tentokrát v ne-

tradičním májovém termínu, a to 

v pátek 20. května.  

Těšit se můžete na skvělou ta-

neční hudbu, bohatou tombolu i 

doprovodný program. 

Další plánovanou akcí je Okno-

Blešák, který plánujeme ve spo-

lupráci se ZUŠ V. Nováka v J. 

Hradci. O termínu vás budeme 

včas informovat.  

Po loňské podařené premiéře se i 

letos dočkáte OknoSwapu, který 

je plánovaný na 22.—23. 7. Mís-

tem konání bude opět Krafferova 

zahrada. 

A samozřejmě nebudeme chybět 

ani na různých prodejních akcích 

Již v loňském roce jsme navázali 

spolupráci s Krafferovou zahra-

dou a partou nadšení, kteří o ni 

začali pečovat.  

Jedná se o místo s jedinečným 

geniem loci v centru Jindřichova 

Hradce, jen pár kroků od našich 

dílen. 

Naši uživatelé si zde vyzkoušeli ce-

lou řadu prací souvisejících s údrž-

bou zahrady, užili jsme si také opé-

kání buřtů a uspořádali první OK-

NOSWAP.  

A ve spolupráci a budeme pokračo-

vat i v letošním roce a moc se na ni 

těšíme! Děkujeme! 



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 

okénko a mnoho dalšího, to vše 

moderované hercem Robertem Mi-

klušem. 

 

Pokud vás zajímá více novinek z 

Dačických okének, na FB Otevře-

ných OKEN a Roku dobrého činění 

vyšla již dvě čísla nového Časopi-

su, který se na Dačická okénka za-

měřuje. 

 

Všechna Dačická okénka se spolu s 

vedením organizace sešla těsně 

před Vánoci a společně si všichni 

užili vánoční besídku.  

Zpěv a hraní koled, vánoční příběh, 

dárečky, výborné občerstvení a  

přátelská atmosféra, vše co k to-

muto období patří. 

 jeho rámci se klienti učí vhod-

nému chování na veřejnosti i 

mezi sebou, vzájemné spolu-

práci, adekvátním reakcím v 

krizových situacích či nezištné 

pomoci komunitě, v níž se na-

cházejí. Cílem projektu je při-

spět nejen k příjemnému souži-

tí skupiny klientů doma v chrá-

něném bydlení, ale také ke 

zlepšení integrace klientů do 

komunity v Dačicích. 

Na uskutečnění projektu se 

podařilo vybrat více než 60 tis. 

Prostřednictvím platformy Do-

nio. 

Vyvrcholením projektu bude 

Den dobrého činění, který se 

uskuteční 13. března v dačic-

kém klubu Béčko. 

Jeho návštěvníci se mohou tě-

šit na divadelní představení 

souboru Aldente, výstup z diva-

delního workshopu, premiéru 

dokumentu o CHB Dačické 

Závěrem 

Jsme rádi, že jsme se po delší době 

opět mohli připomenout a seznámit 
vás s aktuálním děním v naší organi-

zaci. Těšíme se na setkání! 

 

Číslem Vás provázeli  

 

Drahomíra Blažková, Zdeněk Malý, 
Zdeňka Nováková a Denisa Dohnalová 

Dačické okénko má v sou-

časnosti 4 pracoviště, ve kte-

rých naplňujeme poslání na-

ší organizace. 

Konkrétně se jedná o dvě 

pracoviště sociálně terapeu-

tických dílen, chráněné byd-

lení a chráněné dílny. 

Celé chráněné bydlení aktu-

álně žije projektem, který je 

nazvaný Rok dobrého čině-

ní.  

Srdečně děkujeme všem na-

šim sponzorům a podporo-

vatelům, díky kterým jsme 

mohli realizovat naše aktivi-

ty . 

Vážíme si jakéhokoliv fi-

nančního i materiálního pří-

spěvku, stejně tak dalších 

projevů podpory.  

Rovněž děkujeme státním a 

krajským institucím a míst-

ním samosprávám, bez je-

jichž podpory by nebylo 

možné naše služby poskyto-

vat. 

Před koncem loňského roku jsme 

otevřeli možnost objednat si vý-

robky našich chráněných dílen na 

novém e-shopu, a to na našich 

webových stránkách na adrese 

www.otevrenaokna.cz/vyrobek 


