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.

Vedoucí sociálních služeb:
Mgr. Zdeněk Malý
Tel.: 774 473 887
E-mail: maly@okenko.eu

Slovo OKNA je zkratkou, která vyjadřuje hodnoty,
se kterými se organizace ztotožňuje.
Těmito hodnotami jsou
Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita.

Sociální pracovnice:
Mgr. Věra Tichá, Ph.D.
Tel.: 774 956 324
E-mail: ticha@okenko.eu
Vedoucí
Sociálně terapeutické dílny Dačické okénko:
Zdeňka Nováková
Tel.: 774 741 143
E-mail: novakova@okenko.eu
Adresa poskytování služby:
Hlavní pracoviště:
U Nemocnice 87/II
380 01 Dačice
Detašované pracoviště:
B. Smetany 192
380 01 Dačice III

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

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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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

Poslání Sociálně terapeutické dílny Dačické
okénko:

Základní činnosti:

Čas poskytování sociální služby:





Posláním Sociálně terapeutické dílny Dačické
okénko je vytváření přijímajícího rodinného
prostředí pro motivované dospělé lidi
se zdravotním postižením, ve kterém mohou
získávat, rozvíjet a udržovat své pracovní,
komunikační a sociální dovednosti a kde zažijí
pocit užitečnosti a seberealizaci.



Cílová skupina:



Mladí a dospělí lidé ve věku 15-64 let
se zdravotním (mentálním, tělesným
nebo kombinovaným) postižením, kteří nemají
dostatek dovedností a schopností
pro uplatnění se na otevřeném ani chráněném
trhu práce nebo nemohou vhodné pracovní
uplatnění najít. Služba je určena lidem,
kteří jsou motivovaní a schopni získávat,
rozvíjet nebo udržovat své pracovní a sociální
dovednosti v rámci kolektivní i individuální
pracovní činnosti. Základním předpokladem
užívání služby je schopnost fungování a práce
ve skupině tak, aby nedocházelo k narušování
kolektivu a schopnost dorozumění se
s personálem i ostatními uživateli (komunikace
s uživatelem je možná).





podpora vytváření a zdokonalování
základních pracovních návyků
a dovedností (vlastní pracovněterapeutická činnost),
nácvik dovedností pro zvládání péče
o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy,
pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
základní sociální poradenství.

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




Cíle, principy, hodnoty:











Služba není určena pro osoby, které vyžadují
pomoc při úkonech péče o vlastní osobu
nad rámec základních činností definovaných
v § 32 vyhlášky 505/2006, lidem s převažujícím
duševním onemocněním a lidem s výraznými
projevy neklidu nebo projevy agrese.

Pracoviště U Nemocnice:
pracovní dny (Po – Pá): 7:30 – 15:30 hodin
Detašované pracoviště B. Smetany:
pracovní dny (Po – Pá): 8:00 – 14:00 hodin
Délka a rozvržení pobytu podle dohody.




Motto:

„Co je pro někoho samozřejmé, v tom jiný potřebuje pomoci.“

důstojnost, úcta k člověku a základním
lidským hodnotám a právům,
vzájemný respekt a přijímání
bez předsudků,
spoluvytváření bezpečného, akceptujícího
prostředí pro skupinu uživatelů služby,
přiblížení se životu běžné populace,
zaměření na získání, rozvoj či udržení
pracovních, sociálních a komunikačních
dovedností a návyků, které jsou potřebné
k uplatnění se na otevřeném
nebo chráněném trhu práce a k zařazení
se do běžného života,
je uplatňován individuální, vlídný,
ale důsledný přístup,
nabídka vhodných pracovních činností
přizpůsobených individuálním potřebám,
možnostem a přáním uživatele,
podpora uživatele v oblastech, které sám
nezvládne,
seberealizace, pocit užitečnosti
a smysluplné pracovní uplatnění uživatele
služby,
smysluplné využívání času, nicméně
služba není směrována jako pouhá
volnočasová aktivita, ale systematická
cílená spolupráce-terapie,
rozvoj smyslu pro povinnost, životní řád.

