Otevřená OKNA, z. ú.
KONTAKTY:

Poslání:

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

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.

doprovázení pěstounských rodin
individuální poradenství pro dospělé
asistované kontakty
Sociální pracovnice:
Bc. Martina Holická
Tel.: 778 050 998
E-mail: pestouni@okenko.eu
doprovázení pěstounských rodin
Kouč:
Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.
Tel.: 728 226 273
E-mail: sedlakova@okenko.eu
systemický koučink
Adresa centra:
Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Centrum pro rodinu najdete v přízemí vlevo.
Přítomnost pracovnic je pouze v době
sjednaných schůzek.

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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Tel.: 724 594 724
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Poslání:

Služby a aktivity:

Centrum pro rodinu Okénko
podporuje biologické
i pěstounské rodiny v aktivním,
smysluplném a důstojném
způsobu života. Pomáhá dětem
i rodičům v obtížných životních
situacích, napomáhá jejich
zapojení do běžných
společenských aktivit a hledá
příležitosti pro seberealizaci
a osobní růst. Centrum
pro rodinu realizuje doprovázení
pěstounských rodin, přednášky
pro veřejnost, koučování
a individuální rozhovory
na základě potřeb klientů.

 informační servis pro zájemce
o pěstounství přechodné
i dlouhodobé,
 doprovázení pěstounských rodin,
 poskytování základního sociálního
poradenství,
 podpora osobnostního růstu
pěstounů a dětí v pěstounských
rodinách prostřednictvím
vzdělávacích a terapeutických
aktivit,
 vzdělávání náhradních rodičů
individuální i skupinovou formou,
 zprostředkování odborného
poradenství,
 doprovázení a psychická podpora
v obtížných životních situacích,
 poskytování respitních
(odlehčovacích) pobytů, zajištění
krátkodobého hlídání dětí
v pěstounské péči,
 specifická podpora pěstounů
na přechodnou dobu,
 systemický koučink.

Prostory v naší poradně zvou
k příjemnému strávení času.

Motto:

„Rodina není o pokrevnosti,
je o tom, kdo ti podrží ruku, až to budeš nejvíce potřebovat.“
Paulo Coelho

