
 

 

Sociálně terapeutická dílna 

Okénko 

 

Představujeme Vám 

Sociálně terapeutickou dílnu Okénko. 

Budeme jí říkat dílna. 

 

Logo dílny: 

 

 

 

Logo je obrázek, podle kterého můžu dílnu poznat. 

 

Naše myšlenka: 

Co je pro někoho samozřejmé, 

v tom jiný potřebuje pomoci. 
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O dílně se dozvím: 

 jaké je logo dílny 

 kdo do dílny chodí 

 proč lidé do dílny chodí 

 co mohu v dílně dělat 

 jak probíhá den v dílně 

 jak je to, když potřebuji s něčím pomoci 

 jestli budu něco platit 

 jak je to v dílně s jídlem a pitím 

 že máme v dílně nějaká pravidla 

 co mohu dělat, 

když mě v dílně něco trápí 

 kdy je dílna otevřená 

 kde dílnu najdu 

 jak se mohu do dílny přihlásit 

 kontakty 

 informace o organizaci Otevřená OKNA 

 mohu si prohlédnout fotky 
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Kdo do dílny chodí? 

Proč lidé do dílny chodí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do dílny chodí lidé se zdravotním postižením, 

kteří nezvládnou chodit do práce. 

V dílně také pracujeme. 

V dílně pracujeme tak, jak sami dokážeme. 

Když potřebujeme při práci pomoci, 

pomohou nám pracovníci. 

Při práci zjistím, že mohu být užitečný. 

V dílně se naučím nové věci. 

V dílně si mohu najít kamarády. 

V dílně se chceme všichni dohromady cítit dobře.  
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Co budu v dílně dělat? 

 

 

 

 

 

 

 

V dílně se budu učit pracovat. 

Budu se učit a trénovat věci, 

které jsou při práci důležité. 

Budu se učit vyrábět různé výrobky. 

V dílně mohu například: 

 vyrábět výrobky, výzdobu 

 šít, plést, vyšívat, tkát 

 cupovat rouno na jemné kousky 

 navlékat korálky 

 tvořit s papírem 

 malovat, kreslit 

V dílně vyrábíme a děláme i další věci. 

Mohu přijít s vlastním nápadem. 

Mohu také trénovat přemýšlení, počítání, čtení. 
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Vyzkouším si, co mi půjde. 

Vyzkouším si, co mě bude bavit. 

Pak s pracovníky naplánuji, 

čemu se budu věnovat. 

Mohu naplánovat víc věcí, kterým se budu věnovat. 

Někdy také jdeme z dílny ven, třeba: 

 jdeme na výstavu 

 poznáváme město 

 účastníme se společenských akcí 

 jedeme na výlet 
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Jak vypadá den v dílně? 

 

7:30 - 8:00 

 

OTVÍRÁME 
mohu si povídat  

8:00 - 9:00 

 

práce v dílně 

 
9:00 - 9:30 

 

svačina 
 

9:30 - 11:30 

 

práce v dílně 
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11:00 - 11:30 

 

OBĚD 
 

11:30 - 13:00 

 

mohu si povídat 
zahrát hru 
odpočinout 
pracovat 

 

13:00 - 15:30 

 

práce v dílně 
úklid dílen 
odpočinek 
besedování 
svačina, káva 

 

13:00 - 15:30 

 

NOVĚ PŘÍCHOZÍ 
odpolední práce 
v dílně 
svačina, káva 

 

 

15:30 

 

ZAVÍRÁME 
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Co když potřebuji s něčím pomoci? 

Budu něco platit? 

 

Na začátku pracovníci zjistí, co sám zvládnu. 

Také zjistí, 

s čím potřebuji pomoci. 

Dohodneme se, 

jak pomoc bude vypadat.  

 

 

Pracovníci mi zadarmo pomáhají: 

 když se učím něco vyrobit 

 když pracuji 

 pomáhají nám pochopit společenská pravidla 

 pomáhají nám s pěknými vztahy mezi sebou 

 pomáhají nám některé věci procvičovat 

 v případě potřeby pomohou s mytím 

u umyvadla 

 v případě potřeby pomohou s přípravou jídla 
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Potřebuji pomoci i s něčím dalším? 

Třeba s pohybem, hygienou, při jídle nebo něčím 

jiným? 

Budeme společně hledat řešení. 

Za další dohodnutou pomoc musím zaplatit. 

Mohu požádat o ceník. 

V ceníku je napsáno, 

kolik peněz za co zaplatím.  

Může se stát, že potřebuji pomoc, 

kterou v dílně nejde vyřešit. 

Pracovníci mi poradí jiné možnosti než dílnu. 

 

 

 

Prací, kterou v dílně udělám, se učím. 

Za docházení do dílny nedostávám výplatu. 

Výplata znamená, 

že člověk dostane za odvedenou práci peníze. 
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Jídlo a pití v dílně 
 

Pití 

V dílně si mohu uvařit čaj nebo kávu. 

Pití v lahvi si nosím z domova.  

 

 

Svačina 

Svačinu si nosím z domova.  

 

 

 

Oběd 

Oběd si mohu v dílně objednat. 

Objednaný oběd zaplatím. 

Nebo si oběd mohu nosit z domova. 

V dílně si pak oběd ohřeji.  
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Máme v dílně nějaká pravidla? 

 

Naše pravidla jsou napsaná 

v Okénkovských pravidlech. 

Okénkovská pravidla chceme dodržovat, 

aby nám bylo společně dobře. 

Okénkovská pravidla dostanu napsaná na papíře. 

Okénkovská pravidla jsou také na obrázcích v dílně.  

Pracovníci mi pravidla řeknou a vysvětlí. 

Budou mi pravidla opakovat. 
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Co mohu dělat, když mě v dílně něco trápí? 

 

Stěžuji si na něco, co je pro mě důležité. 

Mohu si stěžovat, když: 

 mě v dílně něco trápí 

 když se děje něco nesprávného 

 když mi někdo nebo něco ubližuje 

 když jsou věci jinak, než jsme se dohodli 

  

Stejně se mohu ozvat, když mám nápad na změnu. 

Jak to udělám? 

Mohu se svěřit jakémukoli pracovníkovi OKEN, 

kterému důvěřuji. 

Vše mohu: 

 říci 

 zatelefonovat 

 nebo napsat 

Se psaním mi může kdokoli pomoci. 

Pod stížnost se nemusím podepsat. 

Pak nikdo nepozná, že jsem ji psal já. 



 

strana číslo 13 
 

Napsanou stížnost nebo nápad: 

 Vhodím do schránky na stížnosti. 

Schránka je v šatně. Takhle vypadá  

 Nebo napsanou stížnost dám 

pracovníkovi. 

 Mohu také poslat dopis poštou 
(Adresa: Otevřená OKNA, z.ú., Pražská 104/II, 377 01 J. Hradec) 

Mohu požádat někoho blízkého,  

aby za mě stížnost nebo názor vyřídil. 

Nemusím se bát. 

Stížnost bereme jako podnět ke změně. 

Stížnost bude řešit vedoucí pracovník.  

Společně budeme hledat řešení, 

abych se cítil dobře. 

Výsledek se dozvím. 

Pokud nebudu spokojený s výsledkem, 

mám další možnosti, kde si stěžovat. 

Další podrobné informace o stížnostech 

jsem dostal při podpisu smlouvy. 

Také jsou na zdi u schránky na stížnosti.  
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Kdy je dílna otevřená?  

 

Dílna je otevřená každý pracovní den 

od pondělí do pátku. 

Otvíráme každý den ráno v půl osmé. 

Zavíráme odpoledne v půl čtvrté. 

Při plánování se s pracovníky domluvím, 

kdy budu do dílny docházet. 

 

pondělí  úterý  středa  čtvrtek  pátek  sobota  neděle 

  

otvíráme                 zavíráme 

7:30           15:30 

                      



 

strana číslo 15 
 

Kde dílnu najdu? 

Dílna je v Jindřichově Hradci. 

Přesná adresa je: Pražská 104/II. 

Mohu se podívat na mapu: 

 

 

 

 

 

 

 

Dílna je v budově s nápisem Gardon. 

Dílna je ve druhém patře. 

Takhle budova vypadá: 

 

 

 

 

 

 

Do dílny se dostanou i lidé, 

kteří nezvládnou chodit po schodech. 

Mohou využít výtah.  
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Jak se do dílny přihlásit? 
 

Pokud chci do dílny chodit, 

zatelefonuji sociální pracovnici. 

Telefon na sociální pracovnici je 774 956 324. 

Domluvíme si osobní schůzku. 

Na schůzce si řekneme: 

 co dílna nabízí 

 jestli mám nějakou představu 

 základní informace o dílně 

 prohlédnu si dílnu 

 mohu se na cokoli zeptat 

Rozhodnu se, zda budu chtít do dílny chodit. 

Pokud se rozhodnu, že do dílny chodit chci,  

sociální pracovnice mi dá žádost. 

Žádost vyplním. 

Pokud je v dílně volné místo, 

vyzkouším si strávit v dílně jeden den. 
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Když se mi v dílně bude líbit 

a když bude všechno v pořádku, 

naplánujeme: 

 dny a čas, kdy budu do dílny docházet 

 co budu v dílně dělat 

 s čím potřebuji pomoci 

Nakonec sepíšeme smlouvu.  

 

 

 

 

 

Pokud mi nebude později něco vyhovovat, 

smlouvu mohu změnit nebo zrušit. 
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Kontakty 

 

Telefon do dílny: 778 050 997 

(omluva, informace) 

 

Vedoucí dílny (informace, domluva, stížnosti): 

Marie Koutná 

Telefon: 778 050 997 

Email: koutna@okenko.eu 

 

Sociální pracovnice (smlouva, docházka): 

Věra Tichá  

Telefon: 774 956 324 

Email: ticha@okenko.eu 

 

Další kontakty: 

Vedoucí sociálních služeb (stížnosti): 

Zdeněk Malý  

Tel.: 774 473 887 

E-mail: maly@okenko.eu 

E-mail: okna@okenko.eu 

 

Více informací mohu najít na internetu: 

www.otevrenaokna.cz  
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Otevřená OKNA 

 

Dílnu provozuje organizace Otevřená OKNA. 

Budeme jim říkat OKNA. 

OKNA nabízí lidem se zdravotním postižením 

kromě dílny i jiné možnosti. 

Například nabízí: 

 chráněné bydlení 

 chráněné dílny 

 zážitkové pobyty (tábory) 

 sportovní pobyty 

 pravidelné sportovní plavání v bazénu 

 a jiné možnosti 

OKNA jsou v Jindřichově Hradci a v Dačicích. 

Logo OKEN: 

 

 

 

 

 

 

Logo je obrázek, podle kterého můžu OKNA poznat. 
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