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Motto:
„Člověk je šťastný, když má co dělat,
v co doufat a koho milovat.“
Viktor Emanuel Frankl

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 znamená zkratku čtyř slov:
Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita.
Tato slova představují základní hodnoty,
ke kterým mají zakladatelé, pracovníci
i dobrovolníci úctu a snaží se je ve svém
konání uskutečňovat. Další hodnotou,
kterou uplatňujeme, je navázání vztahů
s klienty na základě vzájemného respektu
a aktivní spolupráce. Hlavním principem je
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP ke každému člověku,
respekt k jeho jedinečnosti a potřebám.

Organizace vznikla v roce 2003 na základě aktivity
pěti rodin, které pečovaly o děti se zdravotním
postižením. Hlavním cílem bylo co nejkvalitnější
zapojení jejich dětí do běžného života.
Organizace, která byla zpočátku zcela dobrovolnická,
se postupně profesionalizovala.
Lidmi, s nimiž je neodmyslitelně spjat vznik a rozvoj
organizace, jsou PaedDr. Drahomíra Blažková,
speciální pedagožka, terapeutka a Mgr. Jaroslava
Sedláková, Ph.D., manažerka a učitelka na VŠE.
V současné době OKNA působí v J. Hradci a Dačicích.
Rozvoj je postupný a vytrvalý:
2003 – vznik organizace
2004 – počátek programu Pět P
2004 – první tábor pro děti s postižením
2007 – vznik Chráněných dílen Okénko
2007 – začal fungovat D-klub
2007 – k Oknům se připojil Sportovní klub Kapři
2008 – vznik Sociálně terapeutické dílny Okénko
2010 – otevřeno Chráněné bydlení Okénko
2013 – vznik Centra pro rodinu Okénko
2016 – zahájila činnost Sociálně terapeutická dílna
Dačické okénko
2019 – otevřeny Chráněné dílny Dačické okénko
2019 – otevřeno Chráněné bydlení Dačické okénko

KONTAKTY:
Ředitelka:
PaedDr. Drahomíra Blažková
Tel.: 774 473 882
E-mail: blazkova@okenko.eu
Zástupkyně ředitelky, ekonomka:
Marie Málková
Tel.: 774 473 881
E-mail: malkova@okenko.eu
Vedoucí sociálních služeb:
Mgr. Zdeněk Malý
Tel.: 774 473 887
E-mail: maly@okenko.eu
Sociální pracovnice, metodička sociálních služeb:
Mgr. Věra Tichá, Ph.D.
Tel.: 774 956 324
E-mail: ticha@okenko.eu
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Otevřená OKNA, z. ú.
Na Piketě 742/III
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 724 594 724
E-mail: okna@okenko.eu
IČO: 266 33 582
DIČ: CZ26633582
Číslo účtu: 5980634369/0800

www.otevrenaokna.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociálně terapeutická dílna
je ambulantní sociální služba určená
pro osoby nad 15 let se zdravotním
(mentálním, tělesným nebo
kombinovaným) postižením, které nemají dostatek
schopností pro uplatnění se na trhu práce. Poskytuje
prostor pro získávání, rozvíjení a udržování pracovních,
komunikačních a sociálních dovedností a seberealizaci.
Je otevřena v pracovní dny od 7:30 do 15:30 hodin.
Sociálně terapeutická dílna Okénko
Adresa: Pražská 104/II, J. Hradec
Vedoucí: Bc. Marie Koutná
Tel.: 778 050 997, e-mail: koutna@okenko.eu
Sociálně terapeutická dílna Dačické okénko
Adresa: U Nemocnice 87, Dačice
Vedoucí: Zdeňka Nováková
Tel.: 774 741 143, e-mail: novakova@okenko.eu

Chráněné dílny Okénko
Tvorba zajímavých dekorativních předmětů v dílně
dřevařské, výtvarné, textilní, knihařské a propagační.
Adresa: Pražská 104/II, J. Hradec
Vedoucí: Bc. Martina Holická
Tel.: 778 050 996, e-mail: holicka@okenko.eu
Prodejní galerie Okénko – prodej výrobků
Adresa: Růžová 41, J. Hradec (v OMC sv. Florián)
Tel.: 773 040 858
Chráněné dílny Dačické okénko
Činnost dílny je zaměřena zejména na kompletaci
a balení výrobků. Stěžejním partnerem pro spolupráci
je firma Centropen, a.s.
Adresa: Tř. 9. května 572, Dačice
Vedoucí: Bc. Lenka Janíková
Tel.: 773 267 620, e-mail: janikova@okenko.eu

CENTRUM PRO RODINU
Centrum pro rodinu Okénko podporuje

Chráněné bydlení nabízí motivovaným
lidem se zdravotním postižením bezpečné
místo k bydlení a podporu v důstojném
a plnohodnotném životě v přirozeném
prostředí a vztazích. Služba je poskytována 24 hodin
denně. Celková kapacita je 24 osob.
Chráněné bydlení Okénko
Adresa: Na Piketě 742/III, J. Hradec
Vedoucí: Andrea Kröpfelová
Tel.: 773 040 883, e-mail: kropfelova@okenko.eu
Chráněné bydlení Dačické okénko
Adresa: Tř. 9. května 572, Dačice
Vedoucí: Denisa Dohnalová, DiS.
Tel.: 608 595 531, e-mail: dohnalova@okenko.eu

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Chráněné dílny vytvářejí vhodné pracovní
prostředí a pracovní náplň pro motivované
osoby se zdravotním postižením, jejichž
pracovní výkon lze ohodnotit finančně.
V pracovním kolektivu jsou vítaní lidé, kteří se chtějí učit
novým věcem a respektují důstojnost vlastní
i spolupracovníků.

rodiny biologické i pěstounské 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 na adrese Pravdova 837/II v J. Hradci.
Kontaktní osoba: Bc. Martina Holická
Tel.: 778 050 998, e-mail: pestouni@okenko.eu

DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY
Sociálně preventivní volnočasový program
Pět P přináší Přátelství, Pomoc, Péči,
Podporu a Prevenci dětem školního věku,
které mají nějaký sociální či zdravotní
handicap a jsou proto ohroženy izolací od zbytku
společnosti. V rámci programu se jeden dospělý
dobrovolník věnuje jednomu dítěti v rozsahu dvou hodin
týdně. Program má i společné skupinové aktivity, které
zpestřují jeho obsah.
Koordinátorka: Ing. Vlasta Kociánová
Tel.: 725 521 433, e-mail: petp@okenko.eu
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D-klub je volnočasová aktivita pro seniory
žijící v Domově seniorů J. Hradec, která
zmírňuje nebezpečí sociální izolace. Nabízí
seniorům přátelství, udržování
komunikačních a sociálních dovedností, empatii,
naslouchání jejich příběhům, společenské hry, čtení
a další aktivity na základě společné volby seniora
a dobrovolníka. Těžištěm programu jsou individuální
návštěvy realizované dobrovolníkem u vybraného
seniora jedenkrát v týdnu. Program je obohacen výlety,
společnými schůzkami mimo zařízení, společným
zpíváním a dalšími aktivitami.
Koordinátorka: Jana Vojáčková
Tel.: 775 633 088, e-mail: vojackova@okenko.eu

Sportovní klub Kapři je určen lidem
s tělesným, mentálním a kombinovaným
postižením, kteří svůj život nevzdávají,
mají zájem o pohyb a trénink, chtějí
udržovat a zvyšovat svoji fyzickou kondici, spolupracovat
s trenérem a dobrovolníky, soutěžit, být aktivní. V rámci
programu probíhají třikrát v týdnu tréninky plavání.
Program je obohacen závody v plavání, letním
sportovním soustředěním a dalšími aktivitami.
Koordinátor: Ivan Jůna
Tel.: 776 225 034, e-mail: juna@okenko.eu
Web: www.skkapri.cz
Dobrovolnický program SPOLU nabízí
lidem se zdravotním postižením Společně,
Přátelsky, Otevřeně, Laskavě a Užitečně
trávit volný čas, rozvíjet komunikační
a sociální dovednosti, poznávat svět a sdílet prožitky
s laskavým, chápajícím člověkem. Program obsahuje
individuální i skupinové aktivity.
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Sportovní soustředění SK Kapři
Letní prožitkový pobyt pro osoby se zdravotním
postižením

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

