KONTAKTY:

Otevřená OKNA, z. ú.

Ředitelka Otevřených OKEN:
PaedDr. Drahomíra Blažková
Tel.: 774 473 882
E-mail: blazkova@okenko.eu

Poslání:

Chráněné dílny Okénko:
Adresa: Pražská 104, 377 01 Jindřichův Hradec
Vedoucí: Bc. Martina Holická
Tel.: 778 050 996
E-mail: holicka@okenko.eu
Chráněné dílny Dačické okénko:
Adresa: Tř. 9. května 572, 380 01 Dačice
Vedoucí: Bc. Lenka Janíková
Tel.: 773 267 620
E-mail: janikova@okenko.eu
Prodejní galerie Okénko:
Adresa: Růžová 41, 377 01 Jindřichův Hradec
(v Obchodně-medicínském centru sv. Florián)
Tel.: 773 040 858

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)

Líbí se Vám naše práce
a rádi byste nás podpořili?
Nahlédněte sem:

POBYTOVÉ AKCE
Sportovní soustředění SK Kapři
Prožitkový pobyt pro osoby se zdravotním
postižením

www.otevrenaokna.cz
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Poslání chráněných dílen:
Chráněné dílny Okénko a Dačické okénko
vytvářejí vhodné pracovní prostředí a pracovní
náplň pro motivované osoby se zdravotním
postižením, jejichž pracovní výkon lze
ohodnotit finančně. V pracovním kolektivu
chráněných dílen jsou vítáni lidé, kteří chtějí
pracovní dobu využít k vytváření zajímavých
předmětů pro potěchu srdce, respektují
důstojnost vlastní i spolupracovníků, chtějí se
učit novým věcem a povzbuzovat své kolegy
k vytváření pozitivních mezilidských vztahů.
Délka a rozvržení pracovní doby je stanovena
individuálně na základě dohody mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem.

JINDŘICHŮV HRADEC
Výtvarná dílna
je zaměřena na dekorování dřevěných
polotovarů, krabiček na čaj, krabiček
na kapesníky, podnosů, textilu, smaltování
lžiček, ruční výrobu mýdla a svíček, dekorací
z překližky, zakázkovou tvorbu ozdobných
cedulí aj.
Textilní dílna
spolupracuje s výtvarnou dílnou. Vznikají zde
hračky pro děti, drobné dárkové předměty
z textilu (klíčenky, srdíčka..), tašky, polštářky,
pouzdra, kapsáře, zástěry, pantofle, a různé
další textilní užitkové předměty a dekorace.
Knihařská dílna
je zaměřena na ruční šití dárkových bločků
a diářů, paspartování, výrobu embosových
záložek, krabiček na mýdla a svíčky atd.
Propagační dílna
se soustředí na výrobu novoročenek, vizitek,
přání, svatebních oznámení, plakátů, letáků,
diářů aj.

Organizace Otevřená OKNA, z. ú. zaměstnává
více než 50 % osob se zdravotním postižením,
odběrem výrobků dílen mohou firmy s více
než 25 zaměstnanci řešit tzv. „náhradní
plnění“.
(Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 odst. 1;
Vyhláška č. 518/2004 Sb. § 18)

Dřevařská a údržbářská dílna
je zaměřena na výrobu výtvarně zajímavých
polotovarů určených k dekorování
a údržbářské a opravářské práce v rámci
organizace.
Motto:

„Komu je práce radostí, pro toho je život štěstím.“

DAČICE
Dílna je zaměřena zejména na kompletaci
a balení výrobků. Stěžejním partnerem
pro spolupráci je firma Centropen, a.s.
Dále zde vznikají ručně vyráběná mýdla,
svíčky, náramky aj.
NAŠE VÝROBKY MŮŽETE TAKÉ ZAKOUPIT
Prodejní galerie Okénko
zajišťuje prezentaci a prodej
výrobků chráněných a sociálně
terapeutických dílen OKEN.
Jedním z cílů galerie je vytvořit
poutavou nabídku
různorodých dárkových
předmětů produkovaných
lidmi se zdravotním
omezením. Proto kromě
vlastních nabízí i výrobky dalších dílen. Tím je
sortiment rozšířen mimo jiné o keramické
výrobky.
Galerie je součástí Obchodně-medicínského
centra sv. Florián v Růžové ulici č. 41.
Naleznete ji u fontány.
Naše výrobky dále nabízíme na několika
dalších místech v kraji v komisním prodeji.
Na internetových stránkách organizace
(www.otevrenaokna.cz) se nachází E-shop.
Nabízíme též zakázkovou výrobu. Lze ji
vyjednat u vedoucí dílen.

