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Otevřená OKNA, z. ú. 
Poslání: 

Organizace 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. 

Slovo OKNA je zkratkou, která vyjadřuje hodnoty, 
se kterými se organizace ztotožňuje. 

Těmito hodnotami jsou 
Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita. 

Organizace vznikla v roce 2003 z vůle rodičů 
pečujících o děti se zdravotním postižením. 

V současné době působí v J. Hradci a v Dačicích: 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Chráněné bydlení Okénko (JH) 

Chráněné bydlení Dačické okénko (D) 
Sociálně terapeutická dílna Okénko (JH) 

Sociálně terapeutická dílna Dačické okénko (D) 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP 
Chráněné dílny Okénko (JH) 

Chráněné dílny Dačické okénko (D) 
Prodejní galerie Okénko (JH) 

CENTRUM PRO RODINU 
Centrum pro rodinu Okénko 

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY 
Pět P (JH) 

D-klub (JH) 
Sportovní klub Kapři (JH) 

SPOLU (JH, D) 

 POBYTOVÉ AKCE 
Sportovní soustředění SK Kapři 

Prožitkový pobyt pro osoby se zdravotním 
postižením 
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Líbí se Vám naše práce 
a rádi byste nás podpořili?  

Nahlédněte sem:  
 



Motto: 

„Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.“ 
Christian Morgenstern 

Poslání Chráněného bydlení Dačické okénko: 

Chráněné bydlení Dačické okénko nabízí 
motivovaným lidem se zdravotním postižením 
bezpečné místo k bydlení a podporu 
v důstojném a plnohodnotném životě 
v přirozeném prostředí a vztazích. 

Cílová skupina: 

Dospělí lidé od 18 do 64 let se zdravotním 
(mentálním, tělesným nebo kombinovaným) 
postižením, kteří nejsou schopni 
samostatného bydlení bez podpory další 
osoby, nicméně jeví značnou míru 
soběstačnosti. Služba je určena lidem, kteří 
jsou motivovaní a spolupracují. Základním 
předpokladem užívání služby je schopnost 
vzájemného soužití ve společné domácnosti 
s dalšími osobami a schopnost dorozumění se 
s personálem i ostatními uživateli. Dalším 
předpokladem je, že jsou schopni trávit během 
dne minimálně 1 hodinu bez přítomnosti 
asistenta v objektu. 

Služba je primárně určena zájemcům 
zapojeným do dalších aktivit a služeb 
poskytovaných organizací Otevřená OKNA, z.ú. 

Služba není určena osobám, které vyžadují 
vysokou míru podpory při péči o vlastní osobu, 
osobám s převažujícím duševním 
onemocněním a osobám sociálně 
nepřizpůsobivým. 

Kapacita: 

Chráněné bydlení Dačické okénko je zařízeno 
pro 12 uživatelů. Jedná se o jednolůžkové 
pokoje s vlastním sociálním zařízením, z toho 4 
jsou bezbariérové. K dispozici je společná 
kuchyň se společenskou místností. 

Čas poskytování sociální služby: 

Služba je zajištěna nepřetržitě. 

Základní činnosti: 

 poskytnutí ubytování, 

 poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy, 

 podpora při zajištění chodu domácnosti, 

 podpora při osobní hygieně a poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, 

 pracovní a sociálně terapeutické činnosti, 

 zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí, 

 základní sociální poradenství. 
 
(pozn. Otevřená OKNA, z.ú. neposkytují 
zdravotní ani ošetřovatelskou péči) 
 

 
 

 

Cíle, principy, hodnoty: 

 důstojnost, úcta k člověku a základním 
lidským hodnotám a právům, 

 spoluvytváření přijímajícího prostředí 
a bezpečného místa k bydlení a životu 

 přirozenost, 

 život uživatele co nejvíce přiblížený životu 
běžné populace (se všemi možnostmi, 
právy, povinnostmi, odpovědností 
i s využitím vlastních dovedností, zdrojů, 
zájmů), plnohodnotný život v souladu 
se společenskými normami, 

 získání, rozvoj nebo udržení návyků 
a dovedností potřebných 
k podporovanému nebo samostatnému 
bydlení a zařazení se do běžného života, 

 podpora v oblastech, které jsou 
pro uživatele vlastními silami 
nezvladatelné, 

 podpora samostatného rozhodování 
a uvědomování si zodpovědnosti za svůj 
vlastní život, práce s přiměřeným rizikem, 

 je uplatňován individuální, vlídný, 
ale důsledný přístup, 

 nabízíme přijímání bez předsudků, 
vzájemný respekt, spolupráci, 

 naplnění potřeby užitečnosti a uznání, 
seberealizace, 

 naplnění nebo rozvoj smyslu 
pro povinnost, odpovědnost, životní řád. 

 
Chráněné bydlení neřeší situace, kdy člověk 
má dovednosti potřebné k samostatnému 
bydlení, ale nemá kde bydlet. 

 


