
 

 

 

„Moudrý je ten, kdo netruchlí za věcmi, jež nemá, 
 ale užívá si těch, které má.“  

Epiktetos (1. století) 
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Organizace Otevřená OKNA, z. ú. 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.   

U MV ČR jsme byli registrováni dne 9. 6. 2003 jako „Občanské sdružení OKNA“ 
Ke dni 1. 1. 2015 jsme v souladu s novým občanským zákoníkem prošli 

transformací na novou právní formu – zapsaný ústav. Od tohoto data nese 
organizace nový název – Otevřená OKNA, z.ú. 

 
 Svým názvem chceme dát najevo, že jsme otevřeni komunikaci 

 se všemi lidmi dobré vůle.  
 
 
 
 
 

 Poskytování sociálních služeb  
 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 Poskytování odborného sociálního, psychologického, psychoterapeutického  
 a speciálně pedagogického poradenství  
 Doprovázení a vzdělávání pěstounských rodin 
 Realizace činností vyplývajících z pověření SPOD 
 Organizace a realizace dobrovolnických aktivit a programů 
 Organizace a realizace benefičních aktivit 
 Organizace a realizace volnočasových aktivit 
 Organizace a realizace pobytových aktivit s obsahem sportovním, vzdělávacím  

 a prožitkovým 
 Organizace a realizace sportovních aktivit pro osoby se zdravotním postižením 
 Pomoc při rozšiřování možností vzdělávání, sportování, kulturního vyžití  

 a pracovního uplatnění.   
 
 
 
 
 
 Podnikání v oblasti výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona (Výroba a prodej dekorativních a dárkových předmětů). 
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SPRÁVNÍ RADA 
Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D. – předsedkyně  

tel.: 728 226 273, e-mail: sedlakova@okenko.eu 

Ing. Vladimír Nosek, tel.: 602 435 165, e-mail: nosek@esnet.cz 

Jana Vojáčková, tel.: 775 633 088, e-mail: VojackovaJana@seznam.cz 

Marie Mottlová st., tel.: 728 672 226, e-mail: mottl.pavel@seznam.cz 

Bohumil Rod, tel.: 602 615 319, e-mail: rod@jarosov.cz 

 

DOZORČÍ RADA 
Mgr. Ing. Tomáš Drnek, tel.: 602 136 010, e-mail: drnek@atlas.cz 

Bc. Marian Mikula, tel.: 774 361 910, e-mail: mikula@zus-jhradec.cz 

Ivan Jůna, tel.: 776 225 034, e-mail: ivan.juna@email.cz 
 

STATUTÁRNÍ ORGÁN - ŘEDITELKA 
PaedDr. Drahomíra Blažková , tel.:  774 473 882, e-mail: blazkova@okenko.eu 

 

IČO: 266 33 582 

Číslo účtu: Česká spořitelna - 5980634369/0800  

www.otevrenaokna.cz 

e-mail: okna@okenko.eu 

 tel: 724 594 724 

Sídlo: Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
 

Kancelář: Pražská 104/II, tel.: 724 594 724 

 

mailto:stejskai@fm.vse.cz


 

  Otevřená OKNA, z. ú.  Výroční zpráva 2021/ strana 6 

LEDEN 

  Zahájení provozu nového pracoviště STD v Dačicích na ul. Bedřicha Smetany 192 (STD 

Dačické okénko)  

  Vzdělávací akce pro pěstouny on-line formou ”Nastavení pravidel a řádu ve výchově. 

Výchova  k opravdovým hodnotám.” (CPR ve spolupráci s organizací Velký vůz Sever) 

  Školení nových dobrovolníků (D-klub) 

  Přípravy projektu “Rok dobrého činění” (dále jen RDČ), prohlídka nového pracoviště 

STD (CHB Dačické okénko)  

ÚNOR 

 Školení nových dobrovolníků , vyrábění přáníček seniorům (D-klub) 

 Zahájení docházky klientů do nového STD, přípravy projektu RDČ” (CHB Dačické 

okénko) 

 Dokončení vybavení nového pracoviště STD (úložné boxy, materiály a pomůcky        

pro práci a tvoření klientů) (STD Dačické okénko)  

BŘEZEN 

 Propojení spolupráce D-klubu s Dětským domovem Kamenice nad Lipou – tvoření 

upomínkových předmětů 

 Den sociální práce a výroba srdce pro sociální pracovníky, velikonoční tvoření, úklid 

Dačic a okolí + opékání vuřtů (CHB Dačické okénko) 

 On-line jednání správní rady, schválení rozpočtu organizace  

DUBEN 

 Podpora seniorů Domově seniorů Otín-přání, časopisy, telefonické rozhovory (D-klub) 

 Zahájení projektu “Rok dobrého činění” (CHB Dačické okénko) 

 Účast na Farmářských trzích v Dačicích prodej výrobků klientů (STD Dačické okénko) 

 Zahájení spolupráce s Krafferovou zahradou (STD J. Hradec) 

 Pálení čarodějnic, opékání buřtů (CHB J. Hradec)  

KVĚTEN 

 Podpora seniorů DS Otín-přání, časopisy, výrobky, telefonické rozhovory (D-klub) 

 Zapojení do akce “Den porozumění autismu, výroba motivačních kartiček pro autisty, 

(CHB Dačické okénko) 

 Slavení Velikonoc – pletení pomlázek, barvení vajíček, prodej bylinek vypěstovaných 

klientem CHB, účast na Velikonočních trzích, první hodnocení projektu RDČ (CHB 

Dačické okénko) 

 Akce “Společně fandíme hokeji  MS 2021” (CHB Dačické okénko) 

 Úklid odpadků v prostorách pod nemocnicí a kolem zámeckého parku v Dačicích (STD 

Dačické okénko) 

 Sportovní den se studenty FTVS Karlovy university ve Dvorcích (STD J. Hradec) 

 Návštěva želvy Olivie v ZOO Na Hrádečku, předání výtěžku sbírky mezi klienty               

a zaměstnanci (CHB J. Hradec) 

 Třídenní pobytová akce ve Volfířově (CHB J. Hradec)  
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ČERVEN 

 Vzdělávací akce pro pěstouny prezenční formou, téma: Zvládání konfliktů v rodině 

s ohledem na vývojové potřeby dětí. Škola – vnitřní motivace dětí, specifika vlivu 

pandemie covid-19 na výuku a spolupráci dětí. (CPR ve spolupráci s organizací 

Velký vůz Sever) 

 Potáborové setkání s premiérou filmu Malý princ – putování po hvězdách 

 „Umění korálků” – výstava korálkových šperků realizovaná v OMC sv. Floriána      

ve spolupráci se spolkem Korálkářky Tábor (STD J. Hradec) 

 Návštěva seniorů v Prodejní galerii Okénko, zpívání, zpívání v DS (D-klub) 

 Oslava úspěšného dokončení vyučení cukrářkou (CHB Dačické okénko) 

 Návštěva Dačických okének v Jindřichově Hradci, posezení a občerstvení               

na Krafferově zahradě (všechny soc. služby) 

 Výlet do ZOO Na Hrádečku (CHB a STD Dačické okénko) 

 Účast na Dni bez aut a Downtownu Dačice (CHB Dačické okénko) 

 Účast na akci Přes kopec na Hradec aneb  Jindřichohradecký pedál (CHB J. Hradec) 

 Prezenční jednání správní rady, schválení výroční zprávy a převodu finanční částky 

z rezervního fondu organizace, určené ke krytí finanční ztráty z hospodaření roku 

2020  

ČERVENEC 

 Obnovení členství v Národní asociaci dobrovolnictví (Pět P) 

 Výlet se seniory do Strmilova , shlédnutí “Cesty vody”, posezení v Knihovně 

Viléma Martínka a do Letohrádku sv. Vojtěcha v Počátkách, zpívání v DS (D-klub) 

 Návštěva Legiovlaku, výlet do Jockey Clubu v Malém Pěčíně, účast na Házení kozla 

z věže (CHB Dačické okénko) 

 Návštěva knihovny Matěje Mikšíčka v Dačicích (STD Dačické okénko) 

 OKNO-SWAP – třídenní akce na Krafferově zahradě – spojení blešího trhu, swapu, 

hudby, posezení, prodeje výrobků dílen (STD J. Hradec) 

 Červená Karkulka - divadelní představení klientů na Krafferově zahradě (CHB J. 

Hradec)  

 Jihlavský ježek – závody v plavání sportovců s handicapem (SK Kapři)  

SRPEN 

 Zpívání v DS (D-klub) 

 Prožitkový tábor na téma SHREK pro klienty služeb a děti z Pět P 

 Úklid po Rockfestu v Dačicích (CHB Dačické okénko) 

 Účast na trzích v Dačicích (CHB Dačické okénko) 

 Návštěva Městského muzea a galerie v Dačicích (STD Dačické okénko)  

ZAŘÍ 

 XX. Květinové odpoledne v Jindřichově Hradci organizované Ing. Noskem 

  Účast na Svatováclavských trzích v J. Hradci (CHD J. Hradec) 

  Účast na Dnech města Jindřichův Hradec (CHD J. Hradec) 

 Přednáška D. Blažkové a M. Holické v rámci “Dnů zdravého města Dačice”      

Téma: Vztah s matkou a jeho vliv na život člověka.” (CPR) 

 Obsahový audit Pět P p. Hudákovou z Národní asociace dobrovolnictví 

 Zpívání v DS (D-klub) 

 Výlet do Kostelního Vydří (CHB Dačické okénko) 

 Výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou (CHB Dačické okénko) 

 Třídenní pobytová akce ve Volfířově (CHB J. Hradec) 

 Teambuilding táborového týmu v Provodíně  
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ŘÍJEN 

 Den Otevřených OKEN v rámci Týdne sociálních služeb – veřejnosti byla  umožněna 

prohlídka všech pracovišť organizace, spojená s komentářem činnosti 

  Poslední rozloučení s Haničkou Řimnáčovou, dlouholetou klientkou Otevřených OKEN 

 Individuální nábor dobrovolníků, podpora seniorů v DS – časopisy, telefonická 

komunikace, korespondence (D-klub) 

 Realizace podzimní výzdoby, drakiáda, soutěž o nejhezčí dýni (CHB Dačické okénko) 

 Rok dobrého činění – zahájení sbírky na Doniu (CHB Dačické okénko) 

 Účast na koncertu Jakuba Smolíka (CHB Dačické okénko) 

 Sklizeň levandule a zazimování zahrádky (STD Dačické okénko) 

 Účast na ALFA RUN 2021, akci pořádané studentským spolkem Alfa fí  z FM VŠE       

(CHB J. Hradec) 

 Halloweenská party (CHB J. Hradec) 

 Účast na akci Přes kopec na Hradec (CHB J. Hradec) 

 Setkání strategického týmu Oken pod vedením Dr. Jana Šestáka – revize strategického 

plánu  

LISTOPAD 

 Účast CHD na charitativní prodejní akci Muzea J. Hradec - JINOHRÁTKY (CHD J. Hradec) 

 Vzdělávací akce pro pěstouny prezenční formou s psychologem Ing. Stanislavem 

Kocourkem. Téma: Práce se vztekem. Jak předcházet syndrou vyhoření. (CPR) 

 Oslava 70 let společného života manželů Blažkových, klientů D-klubu (D-klub) 

 Individuální nábor dobrovolníků, podpora seniorů v DS –  knihy, časopisy, telefonická 

komunikace, korespondence, výrobky, předvánoční hraní (přes mobil) (D-klub) 

 Úklid Dačic a okolí (CHB Dačické okénko) 

 Čtenářské odpoledne v CHB, účast na koncertu p. Provazníka s písněmi Karla Gotta, 

hudební workshop, účast na rozsvěcování Vánočního stromu (CHB Dačické okénko) 

 Účast na Potravinové sbírce (CHB J. Hradec a Dačické okénko) 

 Modlitební setkání v kostele Českobratrské církve evangelické se společnými 

přímluvami za Hospicovou péči sv. Kleofáše, Otevřená OKNA, Charitu J. Hradec a 

Mesadu  

 Prezenční setkání správní rady, projednání provozních záležitostí 

 Setkání strat. týmu Oken pod vedením Dr. Jana Šestáka – revize strategického plánu 

 On-line jednání správní rady, schválení kontokorentního úvěru  

PROSINEC 

 Adventní koncert pro OKNA, realizovaný ZUŠ J. Hradec společně s Rotary clubem 

 Interní poslední rozloučení s panem Jiřím Klemperou, dlouholetým klientem D-klubu 

 Čertovská nadílka (Pět P, CHB J. Hradec) 

 Vánoční písně v DS – přes media, podpora seniorů – knihy, přání, dárečky (D-klub) 

 Účast na akcích: Mikuláš na náměstí, interaktivní vlak Revolution Train, Zpíváme 

koledy, Živý betlém, Vánoce v CHB, Silvestr na náměstí (CHB Dačické okénko) 

 Mikulášská besídka v STD (STD  Dačické okénko) 

 Vánoční besídka v CHB, předávání dárkového šeku v Chaloupce pod Lipkami (STD 

Dačické okénko + CHB Dačické okénko) 

 Vánoční setkání s dobrovolníky Míšou, Michalem, Kristýnou a Matějem - zpívání koled

(CHB J. Hradec) 

 Štědrý den s koledami a hodnocením průběhu roku – zpívání s manželi Blažkovými 

(CHB J. Hradec) 

 Vánoční posezení s veřejnou opatrovnicí A. Nguyenovou (CHB J. Hradec)  

 Mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie se společnými přímluvami za Hospicovou 

péči sv. Kleofáše, Otevřená OKNA, Charitu J. Hradec a Mesadu  
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CHRÁNĚNÉ DÍLNY OKÉNKO V J. HRADCI 
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Chráněných dílnách Okénko je 
realizováno od října 2007. V průběhu roku 2021 byly provozovány dílny textilní, 
knihařská, propagační a výtvarná na pracovišti v Pražské ulici. Dřevodílna i nadále pracovala v domě       
Na Piketě. Třetím pracovištěm dílen byla Prodejní galerie Okénko v Růžové ulici č. 41. Všechny dílny jsou 
zaměřeny především na realizaci zakázek, dále vyrábějí zboží pro galerii a další externí prodejce. Během 
roku dílny průběžně vystavují své výrobky v prostorách OMC Sv. Floriana v Jindřichově Hradci.  
Výtvarná dílna je zaměřena na dekorování skla, dřeva, textilu          
a hedvábí, smaltování šperků a lžiček, výrobu ručního mýdla, 
zakázkovou tvorbu ozdobných cedulí a dekorativních předmětů 
apod. 
Textilní dílna spolupracuje s výtvarnou dílnou. Vznikají zde tašky, 
polštářky, pouzdra, kapsáře, zástěry, chňapky, pantofle, tkané 
koberečky a různé další textilní užitkové předměty a dekorace. 
Knihařská dílna je zaměřena na ruční šití dárkových bločků a diářů, 
paspartování, adjustaci obrázků ze sociálně terapeutické dílny, 
výrobu krabiček na mýdla a svíček. 
Propagační dílna se soustředí na výrobu novoročenek, vizitek, 
přání, svatebních oznámení, plakátů, letáků, diářů apod. 
Dřevařská a údržbářská dílna je zaměřena na výrobu výtvarně 
zajímavých polotovarů určených k dekorování a údržbářské                
a opravářské práce v rámci objektu chráněného bydlení a 
chráněných dílen. 
Prodejní galerie Okénko v Růžové ulici 41 (OMC Sv. Floriána) 
zajišťuje prezentaci a prodej výrobků chráněných dílen – jak vlastních, tak dalších dílen i výrobců              
se zdravotním postižením především z Jihočeského kraje. Jedním z cílů galerie je vytvořit poutavou 
nabídku různorodých dárkových předmětů produkovaných chráněnými a terapeutickými dílnami.  
Dalším cílem je prostřednictvím práce v galerii zkvalitnit pracovní i sociální dovednosti pracovníků 
chráněných dílen. Pátým rokem v galerii působí nevidomý hudebník Petr Mottl, který ve středu, čtvrtek     
a pátek produkcí živé hudby propaguje galerii a vytváří zákazníkům velmi milé a přívětivé prostředí               
k posezení u kávy. Toto pracoviště bylo provozováno díky grantu Nadace RBB a provozní dotaci ÚP.  
Výrobky z dílen prodáváme na benefičních akcích, prostřednictvím externích odběratelů, vyrábíme různé 
předměty na objednávku (přání, novoročenky, obrázky, dárkové předměty a balení, pasparty, opravy 
knih…), zaměstnanci tak mohou prožívat pocit úspěchu a radosti z dobře vykonané práce.  
Velkou motivací je spolupráce s firmou Alensa, s. r. o., 
která svými zakázkami pomáhá stabilizovat provoz dílen 
a dlouholeté partnerství s firmou Agroleasing, s.r.o. 
Radost udělala i originální zakázka na výzdobu MŠ         
ve Střížovicích. Dala průchod kreativitě pracovníků dílen 
a její realizace byla velmi kladně přijata.  
Během roku 2021 bylo na vymezených pracovních 
místech pro osoby se zdravotním postižením 
zaměstnáno na částečné úvazky 25 osob, v přepočtu 
12,6 úvazků. Také uplynulý rok byl pro práci dílen velmi 
zátěžový díky epidemiologické situaci. Prodejní galerie 
Okénko byla na počátku roku povinně uzavřena, 
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nekonaly se během roku různé trhy, které zajišťovaly 
významně odbyt výrobků, i tržby byly touto situací 
poznamenány.  
Rok jsme překonali díky pomoci sponzorů. Významně 
nám pomohla spolupráce s firmou Zásilkovna. Zřízení její 
pobočky v Prodejní galerii přilákalo řadu nových 
zákazníků, Zásilkovna svým finančním darem významně 
pomohla udržet provoz chráněných dílen.  
Dalšími významnými zakázkami nás podpořily tyto 
organizace: Městský úřad Jindřichův Hradec, Nová 
Včelnice, Strmilov, Penzion Veverčí dvůr v Roseči, 
Angločeská, s.r.o., II. MŠ v Jindřichově Hradci, Mateřská 

škola U Sluncové z Prahy 8, MŠ Střížovice, Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, IV MŠ Jindřichův 
Hradec. Všem zadavatelům zakázek srdečně děkujeme! 
Finančně je provoz dílen zajištěn dotací ÚP na zaměstnávání OZP, Nadací RBB a sponzory. 
 

Vedoucí Chráněných dílen Okénko v J. Hradci je Bc. Martina Holická, 
tel.: 778 050 996, e-mail: holicka@okenko.eu 

  

CHRÁNĚNÉ DÍLNY DAČICKÉ OKÉNKO 
Chráněná dílna Dačické okénko 
funguje  od 1. dubna 2019 
v prostorách firmy Cenropen. Dílna je 
zaměřena na kompletaci sad výrobků 
této firmy a jejich přípravu k expedici. 
Během roku  2021 prošlo toto 
pracoviště velkou zatěžkávací 
zkouškou díky epidemiologické situaci. 
Týmu byly výrazně zkráceny pracovní 
úvazky, neboť se nedostávalo zboží    
ke kompletaci. Na podzim došlo         
ke změně na pozici vedoucí chráněné 
dílny a pracovní asistentky. Novou vedoucí se stala paní Lenka Janíková, novou pracovní asistentkou paní 
Lucie Pospíšilová. Díky odvaze a ochotě nové vedoucí a asistentky se dílna vydala cestou hledání nových 
možností seberealizace jejích zaměstnanců. Nově v dílně začali pracovníci vyrábět originální mýdla, 
drobné šperky, drobné dárkové předměty. Sortiment kreativní dílny chceme nadále rozšiřovat a nabízet 
prostřednictvím různých prodejních míst, zakázek a v Prodejní galerii Okénko. Koncem roku 2021 v dílně 
pracovalo celkem 14 zaměstnanců, z nich 12 se zdravotním postižením. Celkový přepočtený počet 
úvazků činil 4,25. 
Provoz pracoviště je financován dotací ÚP na zaměstnávání OZP.  
 

Vedoucí Chráněných dílen Dačické okénko v Dačicích  je Lenka Janíková, 
tel.: 773 267 620, e-mail: janikova@okenko.eu 

 
 

Zaměstnáváme více než 50% osob se zdravotním postižením, 
odběrem výrobků mohou firmy s více než 25 zaměstnanci řešit 
tzv. „náhradní plnění“ (Zákon o zaměstnanosti          č. 435/2004 

Sb., §81 odst.1, § 18 vyhl.č. 518/2004 Sb.) 
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„ČLOVĚK JE ŠŤASTEN TEHDY, KDYŽ MÁ CO DĚLAT, V CO 
DOUFAT A KOHO MILOVAT“     Viktor Emanuel Frankl 

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA OKÉNKO 
Registrovaná v souladu se Zákonem č. 108/2006 §67 o sociálních službách 
 
Posláním Sociálně terapeutické dílny Okénko v J. Hradci 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. 

V roce 2021 byla služba poskytována v pracovní dny od 7.30 do 15. 30 hod., celkem po 240 dnů. 
Kapacita služby byla v roce 2021 nastavena na maximálně 35 uživatelů denně, z toho maximálně           
28        v jednom okamžiku. V průběhu roku 2021 využilo službu celkem 46 uživatelů. Nově byla uzavřena 
smlouva se čtyřmi uživateli. Dohromady bylo uskutečněno 2920 kontaktů, tedy návštěv jednotlivých 
uživatelů v jednotlivých dnech. Průměrně tedy dílnu navštívilo více než 12 uživatelů denně. 

Poskytování služby bylo i v roce 2021 ovlivněno pandemií onemocnění covid-19, kdy byla služba po dobu 
dvou týdnů od 22. února do 5. března uzavřena z důvodu výskytu 
onemocnění. Dále bylo po většinu roku nutné dodržovat preventivní 
opatření pro ochranu zdraví uživatelů i pracovníků. 

Sociálně terapeutickou dílnu využívalo v roce 2021 i 7 z 12 obyvatel 
Chráněného bydlení Okénko, dále řada uživatelů dalších pobytových 
sociálních služeb působících v Jindřichově Hradci. Většina uživatelů 
STD má trvalé bydliště na území města Jindřichův Hradec, zbývající 
uživatelé převážně v dalších obcích na území jindřichohradeckého 
okresu. 

V roce 2021 byly ukončeny smlouvy o poskytování sociální služby        
se 3 uživateli. 11 uživatelů bylo zaměstnaných a zároveň stále využívali 
naši službu, kde si nadále prohlubovali pracovní návyky a udržovali      
si pracovní režim. 

V uplynulém roce probíhal rozvoj a udržování pracovních dovedností    
a návyků, zkoušení nových technik 
a výroba nových výrobků tak, aby 
bylo co nejlépe vyhověno 
individuálním potřebám a schopnostem uživatelů. Z nových technik 
můžeme zmínit třeba práci s recyklovanými materiály, např. starými 
knihami či zbytky dřeva. Důležitou součástí poskytované služby je        
i rozvoj sociálních dovedností a fungování v kolektivu. Konkrétně       
se jednalo např. o účast na sportovním dni pořádaným studenty 
Univerzity Karlovy. 

V průběhu jarních měsíců jsme navázali spolupráci s Krafferovou 
zahradou. Jedná se o nedaleký areál bývalého zahradnictví, který má 
potenciál stát se místem pro komunitní setkávání. Naši uživatelé zde 
získali možnost nácviku pracovních dovedností ve venkovním 
prostředí a rozšířili tak spektrum realizovaných činností. Do budoucna 
plánujeme mít zde vlastní část zahrady, na které budeme s uživateli 
pravidelně pracovat a pěstovat zde zeleninu či bylinky. 



 

  Otevřená OKNA, z. ú.  Výroční zpráva 2021/ strana 12 

V uplynulém roce bylo výrazně omezeno pořádání výstav a prodejních akcí, kde by byly činnosti               
a výrobky sociálně terapeutické dílny prezentovány. Nicméně naše organizace stihla (spolu)uspořádat 
dvě akce, na kterých se uživatelé sociálně terapeutické dílny výrazně podíleli jak při přípravě, tak 
samotné realizaci, a to OknoSwap v Krafferově zahradě a benefiční přehlídku květinové vazby Květinové 
odpoledne.  

Personálně byla dílna zajištěna fyzicky osmi pracovníky v celkové výši 4,12 úvazku. Jejich aktuální počet 
ve službě je přizpůsoben počtu uživatelů, zpravidla pěti zaměstnanci dopoledne a třemi či čtyřmi              
v odpoledních hodinách. V týmu pracovníků došlo v roce 2021 k několika změnám, ale ke konci roku již 
bylo složení týmu stabilizované a nové pracovnice se adaptovaly a do služby přinesly řadu nových 
nápadů a inspirace. 

Nadále bylo vylepšováno metodické zázemí služby prostřednictvím aktualizace standardů kvality 
sociálních služeb a pracovních postupů. Tomuto tématu se rovněž věnovali zaměstnanci v rámci 
odborného vzdělávání, které bylo zaměřeno mj. na zvládání problémového chování u lidí s poruchou 
autistického spektra a individuální plánování. Dále se uskutečnila stáž v organizaci Arpida v Českých 
Budějovicích. Pro pracovníky byla rovněž zajištěna odborná supervize. 

Financování služby bylo zajištěno díky dotaci z Individuálního projektu KÚJČK, Města Jindřichův Hradec, 
Úřadu práce a sponzorům. 

Vedoucí STD Okénko je Bc. Marie Koutná, 

tel.: 778 050 997, e-mail: koutna@okenko.eu  
 
 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA DAČICKÉ OKÉNKO 
Registrovaná v souladu se Zákonem č. 108/2006 §67 o sociálních službách 
 
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. 

Sociálně terapeutická Dačické okénko poskytuje               
v Dačicích své služby od 1. června 2016. Dílna působí       
v prostorách, které pro tyto účely bezbariérově upravilo 
a pronajalo Město Dačice. Z důvodu naplnění původní 
kapacity došlo na začátku roku 2021 k otevření druhého 
pracoviště. Kapacita služby je tak po rozšíření                 
18 uživatelů v jednom okamžiku, z toho 10 na pracovišti 
U Nemocnice a 8 na pracovišti  B. Smetany.  

V roce 2021 využívalo službu celkem 26 uživatelů, kteří 
uskutečnili 2141 kontaktů, tedy návštěv jednotlivých 
uživatelů v jednotlivých dnech. V průměru tak v průběhu 
242 dnů službu využilo téměř 9 uživatelů denně. 
Uživatelé mohou dílnu navštěvovat každý všední den    
od 7. 30 do 15. 30 hodin na pracovišti U Nemocnice a od 8.00 do 14.00 na pracovišti B. Smetany. 

Sociálně terapeutickou dílnu využívalo v průběhu roku 2021 13 obyvatel Chráněného bydlení Dačické 
okénko. V roce 2021 byly ukončeny smlouvy o poskytování sociální služby se 6 uživateli. Nově byly 
uzavřeny smlouvy se 4 uživateli. 6 uživatelů bylo zaměstnaných a zároveň stále využívali naši službu, kde    
si nadále prohlubovali pracovní návyky a udržovali si pracovní režim. 

Poskytování služby bylo v roce 2021 částečně ovlivněno pandemií onemocnění covid-19, kdy bylo            
po většinu roku nutné dodržovat preventivní opatření pro ochranu zdraví uživatelů i pracovníků. 

Tým se, pokud to dovolovala aktuální situace, aktivně zapojoval do činnosti komunity Dačicka.  
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Uživatelé společně s pracovníky se aktivně zapojili do příprav a realizace prodejního stánku                        
na farmářských trzích v Dačicích i Telči, trzích v letním kině v Dačicích či trzích v Třeběticích. Sociální 
dovednosti uživatelů byly rozvíjeny mj. prostřednictvím výletů, např. do Jindřichova Hradce, Horní Pěny či 
Hluboké nad Vltavou. Dílna úzce spolupracovala s organizací Dačický Zvoneček a Českým červeným 
křížem, při řadě aktivit pomáhali dobrovolníci v rámci dobrovolnického programu SPOLU. 

I v roce 2021 se uživatelé zdokonalovali v zavedených činnostech, ale i v souvislosti s otevřením nového 
pracoviště měli možnost zkoušet nové činnosti. Konkrétně se jednalo třeba o výrobu hraček pro psy          
ze starých triček, hmyzích domečků nebo výrobků z papírových ruliček. 

Personálně je dílna zajištěna fyzicky 6 pracovnicemi v celkové výši úvazku 4. Dále zde vykonává úklid jedna 
pracovnice na DPP. Vzhledem k otevírání nového pracoviště proběhlo několik personálních změn, mj.      
na pozici sociální pracovnice. 

Nadále bylo vylepšováno metodické zázemí služby prostřednictvím aktualizace standardů kvality 
sociálních služeb a pracovních postupů. Tomuto tématu se rovněž věnovali zaměstnanci v rámci 
odborného vzdělávání, které bylo zaměřeno mj. na týmovou spolupráci nebo zvládání problémového 
chování u lidí s poruchou autistického spektra. Dále se uskutečnila stáž ve Stacionáři Jihlava.                    
Pro pracovníky byla rovněž zajištěna odborná supervize. 

Finančně byla služba podpořena Individuálním projektem KUJČK, provozní dotací Města Dačice, Úřadem 
práce a dary obcí Hříšice, Volfířov, Budíškovice a Slavonice. 

 

Vedoucí STD Dačické okénko je Zdeňka Nováková, 

tel.: 774 741 143, e-mail: novakova@okenko.eu 
 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ OKÉNKO 
Registrované souladu se Zákonem č. 108/2006 §51 o sociálních službách  

 
Chráněné bydlení Okénko nabízí motivovaným lidem se zdravotním postižením 
bezpečné místo k bydlení a podporu v důstojném   a   plnohodnotném   životě                 
v přirozeném prostředí a vztazích. 
Chráněné bydlení je od roku 2019 poskytováno jak v Jindřichově Hradci, tak i v Dačicích. Chráněné bydlení 
v Dačicích je sice registrováno jako jedna služba společně s jindřichohradeckým chráněným bydlením, 
přesto je pro větší přehlednost uvedeno v samostatné kapitole. 
V roce 2021 byla služba stejně jako v minulých letech poskytována celoročně sedm dní v týdnu, 24 hodin 
denně 12 uživatelům s mentálním či kombinovaným postižením. V průběhu roku 2 uživatelky přestaly 
službu využívat a jedna nová uživatelka do služby nastoupila. Ke konci roku tak bylo obsazených 11 lůžek. 
Z těchto 13 uživatelů jich mělo 11 trvalé bydliště v Jindřichově Hradci, 
jedna uživatelka v obci rovněž v okrese Jindřichův Hradec. 
Poskytování služby bylo v roce 2021 částečně ovlivněno pandemií 
onemocnění covid-19, kdy bylo po většinu roku nutné dodržovat 
preventivní opatření pro ochranu zdraví uživatelů i pracovníků.  
Obyvatelé chráněného bydlení mají k dispozici šest jednolůžkových a tři 
dvoulůžkové pokoje, kuchyňku a společenskou místnost. Dále je                 
k dispozici hojně využívaný prostor zahrady s pergolou, pingpongovým 
stolem a  zahradním grilem. 
V rodinném prostředí se uživatelé v rámci služby zdokonalují                       
v dovednostech nutných pro běžný denní život – vaření, nákupy, péče       
o domácnost, úklidy, osobní hygiena, péče o vlastní zdraví, aktivní trávení 
volného času apod. Důležité je i rozvíjení pracovních a sociálních návyků, 
ke kterému dochází ve spolupráci se sociálně terapeutickou dílnou, jejíž 
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služby využívalo v roce 2021 7 uživatelů chráněného bydlení. Další uživatel pokračoval v přípravě                 
k  povolání  v  rámci  studia  odborného  učiliště. V roce 2021 se ve spolupráci s organizacemi Svět 
Fantazie, z.ú., Mesada, z.s. a DADA areál, s.r.o. podařilo získat zaměstnání či brigádu pro 7 uživatelů 

chráněného bydlení. 
  Podstatnou částí života je i kvalitní a smysluplné trávení volného 
času uživatelů. K tomu docházelo formou realizace aktivizačních činností       
v rámci poskytování sociální služby či prostřednictvím dobrovolnického 
programu SPOLU. 
Důležitým motivem činností jsou vždy témata měsíce, která se váží                 
k aktuálnímu období či zájmu uživatelů, například historie, svátky, etiketa či 
zdravý životní styl. 
S ohledem na opatření proti šíření koronaviru byla letos omezena účast      
na společenských, kulturních a sportovních událostech. Nicméně naše 
organizace stihla (spolu)uspořádat dvě akce, na kterých se uživatelé 
chráněného bydlení výrazně podílí jak při přípravě, tak samotné realizaci,     
a to OknoSwap v Krafferově zahradě a benefiční přehlídku květinové vazby 
Květinové odpoledne. Dále bylo možné realizovat pobyt ve Volfířově 

spojený s výlety po okolí. V rámci projektu „Nežijeme jenom pro sebe“ podpořili uživatelé a pracovníci 
želvu Olivii ze Zoo Na Hrádečku. 
Nadále bylo vylepšováno metodické zázemí služby prostřednictvím aktualizace standardů kvality 
sociálních služeb a pracovních postupů. Tomuto tématu se rovněž věnovali zaměstnanci v rámci 
odborného vzdělávání, které bylo zaměřeno mj. zvládání problémového chování,  hranice ve vztahu         
ke klientovi či individuální plánování. Pro pracovníky byla rovněž zajištěna pravidelná odborná supervize. 
Nepřetržitá služba v chráněném bydlení byla zajišťována stabilním týmem 6 zaměstnanců a výpomocemi 
na DPP či DPČ. 
Financování služby je zajištěno díky dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Města Jindřichův Hradec, 
Jihočeského kraje, úhradám uživatelů a sponzorům. 
 
 

Vedoucí CHB Okénko je p. Andrea Kröpfelová, 

tel.: 773 040 883, e-mail: kropfelova@okenko.eu 

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DAČICKÉ OKÉNKO 
Registrované souladu se zákonem č. 108/2006 §51 o sociálních službách  
 
Chráněné bydlení Dačické okénko nabízí motivovaným lidem se zdravotním postižením bezpečné místo     
k bydlení a podporu v důstojném   a   plnohodnotném   životě v přirozeném prostředí a vztazích. 
Chráněné bydlení Dačické okénko je nejmladším pracovištěm naší organizace. Služba s kapacitou              
12 uživatelů je registrovaná k 1. září 2019 a první uživatelé do ní nastoupili 1. října 2019.  V průběhu roku 
2021 službu využilo celkem 14 uživatelů. Nově byly uzavřeny 3 smlouvy a 3 byly ukončeny.  
Ve zrekonstruovaných prostorách v areálu společnosti Centropen mají uživatelé k dispozici                        
12 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím a dvě společenské místnosti s kuchyňkami, 
z nichž jedna disponuje jídelnou. 
Poskytování služby bylo v roce 2021 částečně ovlivněno pandemií onemocnění covid-19, kdy bylo             
po většinu roku nutné dodržovat preventivní opatření pro ochranu zdraví uživatelů i pracovníků.  
S ohledem na opatření proti šíření koronaviru byla letos omezena účast na společenských, kulturních         
a sportovních událostech, nicméně pokud to situace dovolovala, tak se uživatelé společně s pracovníky 
aktivně zapojili do společenského dění ve městě Dačice a okolí, zúčastnili se rozmanitých akcí a výletů. 
V průběhu takřka celého roku probíhal ve službě projekt Rok dobrého činění, v jehož rámci se klienti učili 
vhodnému chování na veřejnosti i mezi sebou, vzájemné spolupráci, adekvátním reakcím v krizových 
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situacích či nezištné pomoci komunitě, v níž se nacházejí. Cílem projektu bylo přispět nejen 
k příjemnému soužití skupiny klientů doma v chráněném bydlení, ale také ke zlepšení integrace klientů 
do komunity v Dačicích. 
V roce 2021 se podařilo najít uplatnění na chráněném             
či běžném trhu práce celkem pěti uživatelům, další uživatelé 
využívali STD Dačické okénko a jedna uživatelka dokončila 
přípravu k zaměstnání v rámci studia na místním učilišti. 
Nepřetržitá služba v chráněném bydlení byla zajišťována 
stabilním týmem 5 zaměstnanců, kdy vedoucí služby zároveň 
působí na pozici sociální pracovnice a dále výpomocemi         
na DPP a DPČ. 
Nadále bylo vylepšováno metodické zázemí služby 
prostřednictvím aktualizace standardů kvality sociálních 
služeb a pracovních postupů. Tomuto tématu se rovněž 
věnovali zaměstnanci v rámci odborného vzdělávání, které 
bylo zaměřeno mj. na etiku v sociální práci, zvládání problémového chování u lidí s poruchami 
autistického spektra či manipulaci v sociálních službách. Pro pracovníky byla rovněž zajištěna pravidelná 
odborná supervize. 
Financování služby je zajištěno díky dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Města Dačice, 
Jihočeského kraje, úhradám uživatelů a sponzorům.  

 

Vedoucí CHB Dačické okénko je Denisa Dohnalová, DiS., 

tel.: 608 595 531, e-mail: dohnalova@okenko.eu 

 

Pracovníci sociálních služeb byli zapojeni do komunitního plánování sociálních služeb v Jindřichově 
Hradci i v Dačicích. 

 

Provoz sociálních služeb metodicky zajišťuje vedoucí sociálních služeb Mgr. Zdeněk Malý, 

tel.: 774 473 887, e-mail: maly@okenko.eu  
 

a metodička sociálních služeb a sociální pracovnice Mgr. Věra Tichá, Ph.D.,  

tel.: 774 956 324, e-mail: ticha@okenko.eu  

 
 
 
 

Centrum pro rodinu Okénko se v roce 2021 věnovalo několika okruhům práce. Bylo 
realizováno doprovázení jedenácti pěstounských rodin. Dvě rodiny se věnovaly 

pěstounské péči na dobu 
přechodnou, dalších devět poskytovalo domov dětem 
formou dlouhodobé PP. V rámci tohoto doprovázení 
našlo jedno miminko, dočasně umístěné do pěstounské 
péče na přechodnou dobu, nový domov u dlouhodobých 
pěstounů. Jedna přechodná pěstounka dočasně 
přerušila svoji činnost. U jedné pěstounské rodiny došlo 
k ukončení doprovázení z důvodu zletilosti svěřeného 
dítěte. Na podzim naopak spolupráci s CPR navázaly 
další dvě pěstounské rodiny věnující se dlouhodobé 
pěstounské péči, jedna rodina po absolvování přípravy 

mailto:maly@okenko.eu
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pěstounů navázala s CPR předběžnou spolupráci a využila vstupního poradenství. 
Vzdělávání pěstounů v uplynulém roce a kontakty s pěstounskými rodinami probíhaly jak osobně, tak 
distančně – jak aktuálně dovolila epidemiologická situace. Proběhla řada individuálních vzdělávání, 
samostudium distanční i prezenční vzdělávání. Skupinové vzdělávání se sdílením proběhlo jednou. Vedle 
toho bylo realizováno několik respitních pobytů, zajištěno hlídání dětí v PP a několik doprovodů klíčovým 
pracovníkem k soudním jednáním týkajícím se výkonu PP.  
Dále probíhalo rodinné poradenství a bylo poskytnuto velké množství asistovaných kontaktů v bezpečném 
prostředí Centra pro rodinu Okénko dětem, jejichž rodiče se učili překonávat těžké konfliktní situace. Této 
problematice se věnovala převážně D. Blažková. D. Blažková a dobrovolnice Romana Matysová 
dlouhodobě věnují čas a péči klientce, která se díky nepříznivé životní situaci dostala do péče dětského 
domova. D. Blažková dále spolupracovala na akreditaci dalších ročníků programu „Rozumím sobě, 
rozumím tobě“, realizovaného společně s Fakultou managementu VŠE v Jindřichově Hradci. D. Blažková a 
M. Holická realizovaly v rámci Týdne zdravého města Dačice přednášku na téma: „Vztah s matkou a jeho 
vliv na život člověka.“ 
Finančně byly aktivity CPR podpořeny Úřadem práce a  Městem Jindřichův Hradec. 
 

Sociální pracovnicí CPR Okénko je Bc. Martina Holická,  
tel.: 778 050 998, e-mail: pestouni@okenko.eu 

 
Terapeutickou, lektorskou a poradenskou činnost a individuální vzdělávání pěstounů realizuje         

PaedDr. Drahomíra Blažková, 
tel.: 774 473 882, e-mail: blazkova@okenko.eu 

 
Koučování a lektorskou činnost realizuje Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D., 

tel.: 728 226 273, e-mail: sedlakova@okenko.eu 

 
 
 

PROGRAM PĚT P 
Přátelství  Prevence  Pomoc  Péče  Podpora 
Volnočasový sociálně – preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let. 
Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od roku 1996 
pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je 
prospět dětem školního věku, které to mají složitější, než jejich vrstevníci. Obsahem je 
přátelství dítěte se starším kamarádem – dobrovolníkem. 

Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se na 2 – 3 hodiny týdně s mladším 
kamarádem, absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik zaměřený na rozvoj komunikačních         
a sociálních dovedností a účastní se každý měsíc pravidelných supervizí. 

Dvojice dobrovolník–dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen na naplnění 
potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti 
přátelský vztah, podpořit jeho sebedůvěru          
a emocionální zrání. 

Na realizaci programu v Jindřichově Hradci        
se podílejí čtyři subjekty – Fakulta 
managementu VŠE, Otevřená OKNA, z. ú., 
Národní dobrovolnické centrum Hestia                
a Asociace Pět P  v ČR. Zázemí pro dvojice            
ispolečné akce poskytuje klubovna 
Dobrovolnického centra, dům Na Piketě              
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a Prodejní galerie Okénko. Všechna tato prostředí jsou bezbarierově upravená a přístupná všem dětem       
i dospělým na vozíčku. 

V průběhu roku 2021 se scházely 4 dvojice. V první půlce roku dobrovolníci udržovali kontakt se svými 
malými kamarády alespoň telefonicky a také v on-line prostředí, jelikož osobní schůzky nebyly díky 
epidemiologické situaci možné. V druhé půli roku se již dobrovolníci začali se svými kamarády setkávat    
na pravidelných schůzkách jednou týdně buď venku, v klubovně nebo v prodejní galerii. Byly obnoveny       
i prezenční supervize. Jedinou společnou akcí, kterou v roce 2021 mohl program realizovat, byla Čertovská 
nadílka spolu s kamarády z Chráněného bydlení Okénko.  

Na program Pět P je navázána také ojedinělá spolupráce s dětským domovem Radenín, kam dojíždí 
dobrovolnice a supervizorka navštěvovat účastnici programu, která je zde umístěna v důsledku složité 
životní situace. Dobrovolnice vztah s ní udržuje rovněž prostřednictvím elektronické komunikace. V roce 
2021 byly tyto návštěvy jen občasné – jak epidemiologická situace dovolila. Udržován byl alespoň 
elektronický kontakt.  

Finančně byl program podpořen granty Města Jindřichův Hradec, Jihočeského kraje a sponzory. 

Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D. – odborná garantka, 

Vlasta Kociánová – koordinátorka, PaeDr. Drahomíra Blažková – supervizorka. 

 
Koordinátorka: Vlasta Kociánová, 

 tel.: 725 521 433, e-mail: petp@okenko.eu, kocianova@okenko.eu 
 

SPORTOVNÍ KLUB KAPŘI 
 

V roce 2021 se účastnilo programu Sportovního klubu Kapři 26 plavců ve věku 4 – 42 
let s tělesným, mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, a to jak vrozeným, 
tak po úrazech. Převažující náplní programu SK KAPŘI je teoretická i praktická výuka 
plavání dětí i dospělých s tělesným postižením. Výuka pod vedením zkušeného 
instruktora probíhá za pomoci dobrovolníků - v uplynulém roce jich bylo 23.     
Dobrovolníci   jsou předem proškoleni a seznámeni s  metodikou práce. Program je realizován 3x  v týdnu 
1 až 1,5 hodiny. Plavání napomáhá klientům se zdravotním postižením ke zvýšení tělesné i psychické 
kondice, dává jim nové podněty a prožitky, rovněž nevšední zážitek přátelství i týmové 
spolupráce. Pro řadu našich klientů je tato činnost jediná volnočasová aktivita, kterou mají možnost             
v našem regionu navštěvovat, zároveň jsme jediní,  kdo tuto činnost v regionu nabízí. V rámci klubu jsou 
pravidelně pořádány plavecké závody sportovců s tělesným postižením. Plavci se rovněž účastní soutěží,  
které pořádají jiné organizace. Činnost klubu byla v roce 2021 výrazně omezena díky epidemiologickým 
opatřením. Závody proběhly pouze jedny  - Jihlavský ježek.  Finančně je program zajištěn granty Města 
Jindřichův Hradec a sponzory. 
 

Všechny aktivity SK Kapři včetně zácviku nových dobrovolníků zajišťuje Ivan Jůna, 
tel.: 776 225 034, e-mail: juna@okenko.eu, http://www.skkapri.cz/  

 
 

D – KLUB 
Tato aktivita vznikla v září 2007 díky iniciativě paní Jany Vojáčkové, která působí velmi 
aktivně a vytrvale v roli koordinátorky dosud. Pravidelnou a nejdůležitější aktivitou 
klubu se staly návštěvy vybraných seniorů v Domově seniorů Otín, které se konají 
většinou jednou týdně po dobu jedné hodiny. Byla sepsána smlouva o spolupráci s DS 
Otín a členové D-klubu uzavřeli s organizací Otevřená OKNA, z. ú. dobrovolnickou 
smlouvu. Dobrovolníkem D-klubu může být motivovaný člověk starší patnácti let, který 
projde úvodním pohovorem, výcvikem a psychotesty, porozumí smyslu a poslání aktivity a chce dodržovat 
pravidla programu. Jednotliví dobrovolníci dostávají na starosti konkrétní klienty DS, které pravidelně 
navštěvují. V uplynulém roce byl průběh programu významně narušen epidemiologickou situací, nicméně 
prezenční aktivity byly nahrazeny aktivitami on-line a podporou seniorů formou telefonických rozhovorů, 
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drobných dárků, časopisů a knih. Vedle 
individuálních návštěv proběhlo v roce 2021 
setkání seniorů s hudbou, dále klub uspořádal 
výlet se seniory do Strmilova a Počátek.              
Ve Strmilově jsme byli mile uvítáni Jaroslavou 
Sedlákovou a Vlastou Vondrušovou. Milé dámy 
nás provedly po „Cestě vody“, seznámily             
se Strmilovskými pověstmi a pohostily v knihovně 
Viléma Martínka. V listopadu byli senioři pozváni 
na návštěvu Prodejní galerie Okénko, spojenou 

s občerstvením, besedou, zpěvem a oslavou platinového výročí svatby manželů Blažkových.  
Doplňující aktivitou D-klubu je pomoc při pořádání benefičních a jiných akcí, depistáž potřeb organizace 
Otevřená OKNA, z. ú. a nepravidelná pomoc klientům na základě jejich aktuálních potřeb. 
Během roku 2021 působilo v D-klubu 16 dobrovolníků, pravidelně zapojených bylo 25 seniorů, nově byly 
zaškoleny 2 dobrovolnice. Většina kontaktů se seniory díky nepříznivé epidemiologické situaci probíhala 
distanční formou – hlavně telefonicky, dále posíláním přání, pohlednic, časopisů. 
Supervizní setkání smluvních dobrovolníků klubu se odehrávalo jedenkrát měsíčně od června, právě zde 
jsme měli možnost prožívat hluboké zkušenosti a silné sdílení. Supervizorkou je PaedDr. Drahomíra 
Blažková. Energie celé této skupiny je neuvěřitelně laskavá, pozitivní, plná vzájemného přijetí. Období 
nebylo snadné pro nikoho ze zúčastněných. Byli jsme však motivováni k novým nápadům, k hledání 
neotřelých a originálních způsobů, jak oslovit a potěšit osamělé seniory i mezi sebou jeden druhého. 
 

Koordinátorka: Jana Vojáčková, 
 tel.: 775 633 088, e-mail: vojackova@okenko.eu 

 
 

SPOLU 
Název programu je vytvořen zkratkou slov Společně, Přátelsky, Otevřeně, Laskavě, 
Užitečně. Program vznikl na základě zkušenosti s potřebami uživatelů uvnitř OKEN.      
Je určený dospělým lidem s mentálním, smyslovým, tělesným nebo kombinovaným 
zdravotním postižením, kteří žijí společně se svými rodiči nebo jsou uživateli sociální 
služby chráněného bydlení. 
Základním cílem programu je obohatit člověka ohroženého sociálním vyloučením          
o přátelský vztah, který s sebou ponese možnosti zkvalitnění života v nejrůznějších oblastech, zejména    
v oblasti komunikace, rozšíření dovedností a vědomostí, rozšíření vztahového rámce. Do programu patří 
aktivity individuální i skupinové. 
V uplynulém roce probíhala aktivita v Dačicích, a to díky osobnímu nasazení manželů Cicálkových, paní 
Lenky Holcové, Davida Syrovátky a dalších. V rámci aktivity probíhaly hudební nácviky v časech, které 
epidemiologická situace dovolila. Dále probíhaly drobné výtvarné činnosti a byla snaha zapojovat klienty 
do aktivit přesahujících rámec činnosti sociálně terapeutických dílen. Díky velké péči všech zúčastněných 
byl prostřednictvím činnosti dobrovolníků v Dačicích obohacen život všech uživatelů Sociálně 
terapeutické dílny Dačické okénko. 
V Jindřichově Hradci se programu ve spolupráci s vedoucí Chráněného bydlení Okénko věnovala Háta 
Kasperová, která podporovala vybrané klienty v péči o koně. Tato aktivita přinesla zapojeným klientům 
velké osobní zklidnění a smysluplné prožívání času. Dále se zde Jan Šlapanský věnoval rukodělným 
činnostem v rámci dřevodílny. 
Program byl realizován bez finančních podpor. 
 

Program koordinovaly: Andrea Kröpfelová,  Zdeňka Nováková 
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SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ „Rytíři kulatého stolu“ 
S Ivanem Jůnou a „Sportovním klubem Kapři“ v roce 2021 vyjelo do Pluhova Žďáru 25 dětí a mladých 
dospělých se zdravotním postižením, svůj čas jim věnovalo 15 dobrovolníků. Sportovní pobytová akce 
byla dvanáctá v historii Kaprů a byla vedená v duchu respektu k jedinečnosti každého účastníka, jeho 
omezením, ale hlavně povzbuzováním jeho možností. Deset společných dní bylo vedle sportovních 
aktivit obohaceno také již tradiční snahou co nejvíce           
se vzájemně přiblížit a vnímat jeden druhého – bez mobilů 
a techniky. 

M. Jůnová: „S předtáborovou nejistotou to bylo asi ještě 

horší než minulý rok, neustálé změny pravidel do poslední 

chvíle, dotazy dětí i rodičů, na které nešlo jistě odpovědět.   

O to větší těšení na všech stranách. Téma – Rytíři kulatého 

stolu – legenda o meči. Rytíři přijeli, natěšení na setkání, 

dobrodružství, zážitky. Po roce plném zákazů, změn, obav. 

Atmosféra byla prostě dokonalá celých deset dní. Jen těch 

24 hodin za den nějak nestačilo. Družiny Svatá osma, Statečná srdce a Sportovci potřebovali plněním 

úkolů získat zpět meč krále Artuše Excalibur od Jezerní paní. Ale především potřebovali získat pro sebe       

a svého Artuše juniora pokoru a úctu ke svým bližním. Získali vše, co potřebovali, tábor si všichni užili.        

A odjížděli spokojení a zároveň trochu smutní z konce. Jen si někdy říkám, jestli bychom se té pokoře občas 

neměli učit my od nich. Protože oni jí mají víc, než se někdy zdá. I s tím největším hendikepem zapojení do 

všech aktivit, i když v zápalu hry občas vypadnou z vozíku, nebo si spálí kolena. My starší se třeba někdy 

nemůžeme dívat, ale nikdo by určitě neměnil a šel do boje znova. Letos s námi byli i maličcí Toníček a 

Nelinka, zvládli to skvěle a ještě to posunulo atmosféru trochu jinam, protože děti i dospělí se prostě 

chovají nějak líp, když si ty drobky pochovají nebo pohladí. No a BÁSNĚ, které napsali děti (dobře a dospělí) 

ve svých družinách mně (své královně), byl jednoznačně masakr. Královna byla a je dojata. Velké 

poděkování patří všem na penzionu, neboť jsou s námi zapojeni, více zaměstnáni a je to hodně náročné.“ 

Finančně byla akce podpořena grantem Krajského úřadu Jihočeského kraje, Nadačním fondem RBB 
Invest, AV-Dental. Další velkou podporu poskytl Penzion U zámku Pluhův Žďár. Významně pomohli také 
dárci, kteří byli osloveni facebookovou výzvou Ivana Jůny. 

 

LETNÍ PROŽITKOVÝ POBYT „Shrek“ 
Prožitková pobytová akce pro děti i dospělé se zdravotním 
postižením měla tentokrát téma „SHREK“. Se Shrekem     
se vydalo za dobrodružstvím 6 dětí a 33 dospělých            
se zdravotním postižením, ve Shrekově bažině je uvítalo 
22dobrovolníků. Přes různá omezení všechny účastníky 
tábora spojovalo to základní: chuť a vůle prožít týden plný 
her, dobrodružství, sdílení  a společné radosti. To je touha, 
která spojuje dobrovolníky, děti z Pět P i dospělé klienty    
z chráněných bydlení a sociálně terapeutických dílen. 
Zázemí  pro  tuto  akci  vytvořil  opět  skvělý  penzion  
Lesák v Chlumu u Třeboně. V nádherném prostředí dostali 
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účastníci  vše, co pro své zážitky potřebovali. Tábor s dobrovolníky 
připravoval Zdeněk Malý, administrativně zaštítila Drahomíra Blažková. 
Každý den začínal scénkou, ve které Shrek řešil něco ze svých potíží. 
V rámci překonávání překážek probíhaly různé aktivity  od aktivit 
poznávacích, přes zápasy se zákeřným knížetem, osvobozování 
princezny Fiony, soutěže, překonávání nástrah. Aktivity krásně doplnila 
návštěva muzikantů a společná večerní hudební improvizace. 

Velkým přínosem pro tábor byla již tradičně návštěva manželů 
Kukačkových a Vojtěcha Duby, kteří uspořádali   pro   účastníky   řadu   
lanových   aktivit včetně „převozu z bažiny“ v lanovém úvazku. Již 
tradičně nejsilnějším zážitkem byla návštěva motorkářů na silných 
strojích, možnost si stroje prohlédnout i osahat. A následně strávený čas 
při ohni a písničkách měl velmi přátelskou atmosféru. 

"Jako vždycky jsem se moc těšila. To „naskočení“ do týmu, společné 
tvoření, večerní rozhovory….radost klientů, muzicírování, 

tvoření…..prostě vše. Neuveřitelná radost a sounáležitost. Jsem ráda, že mohu být součástí…..“ (Citace     
ze zpětné vazby dobrovolníků) 

Tábor finančně podpořili: Města Jindřichův Hradec, Nová Bystřice, Počátky, obce Jarošov nad Nežárkou, 
Kunžak, Plavsko, Polště, Příbraz, Horní Pěna, Paršovice, Bohušovice a sponzoři.  

 

VOLFÍŘOV 
Třídenní rekreační pobyt klientů Chráněného bydlení Okénko v Jindřichově Hradci se v uplynulém roce 
uskutečnil hned dvakrát – v květnu a v září. Zázemí poskytla krásně opravená fara ve Volfířově, kterou 
provozuje vstřícná organizace Bakhita. Fara poskytuje prostor        
pro ubytování, stolování, společenské i sportovní aktivity. Tyto 
možnosti spolu s klienty velmi kvalitně dokázaly využít pracovnice 
chráněného bydlení a uspořádaly pro klienty pěší túry, sbírání 
lesních plodů, poznávání rostlin, seznámení s historickými objekty 
v okolí (Klášter v Kostelním Vydří), výlet do Slavonic. Čas byl                
i  na posezení u ohně, zpívání, hry v terénu. Pro klienty je tato 
lokalita již známá, těší se na společné chvíle. 
Tyto pobyty si klienti hradí z vlastních zdrojů. 

 
 

VZDĚLÁVÁNÍ TÝMU OKEN 
Všechny výše uvedené aktivity OKEN potřebují pro svůj zdárný 
průběh průběžné vzdělávání týmů jednotlivých pracovišť                     
i dobrovolnických týmů a podporu odborníka. Za vzdělávání               
a supervize odpovídají jednotliví vedoucí a koordinátoři aktivit, vzdělávání probíhá v souladu s požadavky 
Zákona č. 108/2006  o sociálních službách. Průběžně bylo spolupracováno s externí mentorkou PhDr. 
Jitkou Crhovou. Řada vzdělávacích aktivit probíhala distančně.  
Celou oblast vzdělávání v rámci organizace odborně koordinuje sociální pracovnice - metodička PhDr. 
Věrka Tichá, tel.: 774 956 324 mail.: ticha@okenko.eu 

ODBORNÉ KNIHOVNY 
Průběžně jsou doplňovány odborné knihovny na jednotlivých pracovištích. Knihovny jsou k dispozici 
zaměstnancům, dobrovolníkům a pěstounům. V současné době knihovny obsahují cca 560 titulů.  
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PŮJČOVNA POMŮCEK 
Půjčovna pomůcek je provozována od počátku vzniku organizace a doplňována na základě aktuálních 
potřeby uživatelů nebo aktivit realizovaných organizací a možností organizace. Obsahuje několik 
notebooků a počítačů, notebook s mluvícím programem, který využívá dospělý s DMO, braillský řádek, 
který využíval nevidomý student jako školní pomůcku. V dobrovolnickém centru  jsou rehabilitační míče a 
hračky,  které  slouží především pro dvojice z Pět P, dále hygienická židle, trampolína, podložky na cvičení, 
gymnastické míče, stavebnice apod. Půjčovna pomůcek je neveřejná. 
  

 
 
 
 
 

PROCESNÍ MANAGEMENT DO OTEVŘENÝCH OKEN 

Projekt Procesní management do Otevřených 
Oken (CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001822) 
byl  financován z Operačního programu 
Zaměstnanost, výzvy 03_15_031 Budování 

kapacit a profesionalizace NNO v rámci priority s názvem Zvýšit kvalitu          
a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce                    
v tematických oblastech OPZ (TC9). Realizace probíhala od 1. 8. 2016          
do 31. 7. 2018. 
Rok 2021 byl třetím rokem udržitelnosti grantu „Procesní management      
do Otevřených Oken“. Všechny cíle, splněné v předchozím roce (nová 
pracoviště v Dačicích, posílení ekonomického úseku, nové prostory           
pro management, pozice vedoucího sociálních služeb a metodičky, nové 
směrnice, rozšíření prostor pro STD v Jindřichově Hradci, propagace 
organizace, katalog) byly udrženy a žijí v organizaci svým životem. V roce 
silně omezeném epidemiologickou situací jsme vyšli vstříc potřebě navýšení 
kapacity sociálně terapeutické dílny v Dačicích, a zahájili činnost nového 
pracoviště. V oblasti hledání cesty zatím zůstává vznik dobrovolnického 
centra, získání nového osobního automobilu pro práci Centra pro rodinu      
a snadnější spojení s pracovišti v Dačicích. Rovněž v oblasti hledání zůstává 

získání pozemků či budovy do vlastnictví organizace, aby její práce nebyla závislá na pronajímatelích. Zatím 
se pro tuto variantu v Jindřichově Hradci nenašlo vhodné řešení. 

„XX. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE“ připravili Ing. Vladimír Nosek s dalšími 
floristy, kteří předváděli květinové vazby. Účastnili se rovněž žáci OU,  
PŠ a ZŠ Soběslav, SOŠ a SOU Třešť, SOŠ VMZ a JZ Č. Budějovice. Slovem 
provázel Michal Arnošt. Materiálem a občerstvením přispělo Rodinné 
zahradnictví Mottlovi, Storge s.r.o., Rose Time s.r.o., Vladimír Sedláček 
květiny Brno a Jednota SD J. Hradec. O hudební doprovod se postaral 
klávesista Petr Mottl. Sólovým zpěvem akci obohatila Julie Nosková. 
Zajímavé a jedinečné květinové vazby si návštěvníci mohli zakoupit          
a podpořit tím práci Otevřených OKEN. Své výrobky zde rovněž nabízeli 
pracovníci a klienti všech dílen organizace. Akce proběhla pod záštitou 
starosty města Jindřichův Hradec Ing. Jana Mlčáka, MBA. 
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„KRÁSA DAROVÁNÍ“ byl název benefiční aukce, která proběhla v prosinci prostřednictvím facebooku 

organizace. Filantropové Bohumil Rod, Marie Mottlová st., Jaroslava Sedláková a Jaroslav Havlík věnovali 

organizaci svá originální díla. Jednalo se o dřevěné soustružené misky, ručně paličkované obrázky            

a umělecké kalendáře a fotografie. Darem, určeným k dražbě, chtěli donátoři podpořit činnost 

organizace. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhla dražba elektronicky. Všechny artefakty našly 

svého zájemce a udělaly velikou radost. 

Adventní koncert pro OKNA byl realizován po roční pauze ZUŠ Jindřichův Hradec ve spolupráci 

s místním Rotary clubem. Ze společného setkání jsme byli všichni dojatí a nadšení, tento typ benefice 

nám v období covidu-19 opravdu velmi chyběl! 

VEŘEJNÁ SBÍRKA „Pro Okénko“ je průběžně realizována při různých aktivitách. 

 
 

 

 

14. 5. 2021 realizoval Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor legislativy a vnitřních věcí, kontrolu 

průběžného vyúčtování veřejné sbírky, osvědčené pod č.j. KUJCK/18494/2015/OLVV-2. Závěr kontroly: 

Provedenou kontrolou nebyly v souvislosti s prováděním veřejné sbírky zjištěny žádné závady. Veřejná 

sbírka je prováděna v souladu s platnou právní úpravou.  

26. 5. 2021 realizovala Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kontrolu plateb pojistného           

na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Závěr kontroly: Ke dni 

kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

4. 6.  2021 realizoval auditor Jiří Tinka, registrovaný u Komory auditorů České republiky, ověření účetní 

závěrky organizace za rok 2020. Výrok auditora zní:  Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný    

a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Otevřená OKNA, z. ú. se sídlem Na Piketě 742, 

Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za období 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy. Proto v souladu 

s § 20 odst. 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb. Vydává auditor výrok BEZ VÝHRADY. 

Dále auditor ověřil soulad výroční zprávy organizace s účetní závěrkou. Podle názoru auditora jsou 

informace uvedené ve výroční zprávě  k 31. 12. 2020 ve všech významných ohledech v souladu s účetní 

závěrkou. 

20. 8. 2021 realizoval Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí, Oddělení projektů a plánování 

sociálních služeb, kontrolu plnění a realizace předmětu uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

projektové dotace č. SDO/OSOV/162/19, kontrolu realizace sociální služby dle Pověření Jihočeského kraje 

č. OSOV/304/2019, konkrétně byla kontrolována Sociálně terapeutická dílna v Jindřichově Hradci. 

Z kontroly vyplynula dvě doporučení, která byla realizována bezprostředně po jejím ukončení. 

20. 8. 2021 realizoval Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí, Oddělení projektů a plánování 

sociálních služeb, kontrolu plnění a realizace předmětu uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

projektové dotace č. SDO/OSOV/161/19, kontrolu realizace sociální služby dle Pověření Jihočeského kraje 

č. OSOV/305/2019, konkrétně byla kontrolována Sociálně terapeutická dílna v Dačicích. Z kontroly 

vyplynulo jedno doporučení, které bylo realizováno bezprostředně po jejím ukončení. 
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Sídlo organizace, Chráněné bydlení Okénko 
 Na Piketě 742/III, 377 01 J. Hradec.  

Dům darovaný Městem Jindřichův Hradec v roce 2005 byl v letech 2006 – 2012 kompletně opraven, 
bezbariérově zpřístupněn za účelem sociální práce. V letech 2007 zde začaly pracovat chráněné dílny         
a kanceláře sdružení, v roce 2008 sociálně terapeutické dílny a v roce 2009 chráněné bydlení. V roce 2008 
byly přistavěny dvě bezbariérové garsoniéry. V září roku 2012 byly dílny a kanceláře přemístěny na nové 
pracoviště. V domě zůstává chráněná dílna dřevařská, dále je zde poskytována sociální služba Chráněné 
bydlení Okénko dvanácti klientům. Je zde rovněž zázemí pro asistentky bydlení a technické zázemí          
pro celou organizaci.     V roce 2016 byl dům zateplen. V roce 2017 opraven bezbariérový nájezd. V roce 
2020 došlo ke kompletní rekonstrukci koupelny v 1. podlaží a výměně kotle plynového topení.  

 

Chráněné dílny Okénko, Sociálně terapeutická dílna Okénko, kanceláře 
 Pražská 104/II, 377 01 J. Hradec 

Od září 2012 je zde pracoviště Sociálně terapeutické dílny Okénko s navýšenou kapacitou, dále  
Chráněné dílny Okénko - dílna propagační, textilní, knihařská a výtvarná. Svůj prostor zde má také 
administrativní zázemí organizace – ředitelna, ekonomická kancelář a kanceláře sociálních pracovníků. 
V roce 2019 byl v tomto objektu rozšířen nájem prostor o dalších šest kanceláří a archiv, bylo 
vybudováno administrativní zázemí organizace. Stávající prostory pro administrativu byly předány 
sociálně terapeutické dílně, která zde zařídila hovornu pro klienty a zázemí pro zaměstnance. Majitel 
objektu rovněž vybudoval v domě nový výtah, čímž výrazně zvýšil kvalitu prostředí pro poskytování 
služeb.  
 

Prostory Dobrovolnického centra, Centrum pro rodinu Okénko 
  Pravdova 837/II, 377 01 J. Hradec 

Slouží jako klubovna Pět P a zázemí pro řadu rozvojových aktivit již šestnáctým rokem. Dobrovolníci zde 
mají své  zázemí  pro  schůzky,  supervize,  společná  i  individuální  setkání  a  jejich  činnosti  nekolidují    
s profesionálními provozy. 
Centrum pro rodinu zahájilo svůj provoz v r. 2013, sídlí rovněž v Pravdově ulici, sousedí                               
s Dobrovolnickým centrem tak, aby místnosti mohly být využívány na základě aktuální potřeby 
pracovníků. 

 

Prodejní galerie Okénko 
 Růžová 41, 377 01 J. Hradec (OMC Sv. Floriána) 

Prodejní galerie Okénko je pracovištěm chráněných dílen      
od května 2012. Nabízí k prodeji dárkový sortiment CHD 
Okénko a dalších chráněných a terapeutických dílen                 
z Jihočeského kraje. Zároveň zde pohovořit s přáteli, 
vyslechnout hudební produkci Petra Mottla, využít nabídky 
výtvarných odpolední a něco hezkého si vyrobit. Koncem roku 
2020 byla galerie na svém původním místě uzavřena a od jara 
2021 působí v nových prostorách přímo ve foyer naproti Aqua 
show. Získala tím výhodnější obchodní prostor.  
 
 

Sociálně terapeutická dílna Dačické okénko 
 U Nemocnice 87/II, 380 01 Dačice, B. Smetany 192/III, 380 01 Dačice  
Činnost STD Dačické okénko je realizována od 1. června 2016 v ulici U Nemocnice. Slunný třípokojový byt 
pro tyto účely bezbariérově upravilo Město Dačice. Byt je umístěn v přízemí, několik schodů je překonáno 
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nájezdovou plošinou. Rovněž chodník vedoucí  k domu, je upraven. K bytu byla pronajata i malá zahrádka 
sloužící k letním aktivitám klientů. Od ledna 2021 byla dílna rozšířena o detašované pracoviště na adrese 
B. Smetany 192. Jedená se o prostory bývalé solné jeskyně, které obsahují dílnu, kuchyňku, kancelář           
a sociální zázemí. Prostory jsou v přízemí, přístupné i méně mobilním klientům.  
 

Chráněné dílny Dačické okénko  a Chráněné bydlení Dačické okénko 
 Třída 9. května 572, 380 01 Dačice 
Dvě nová pracoviště vznikla v roce 2019 na základě dlouhodobé společné přípravy projektu s firmou 
Centropen. Tato firma upravila část své budovy ve prospěch práce s lidmi s postižením a vytvořila velmi 
hezké zázemí pro práci chráněné dílny a poskytování sociální služby chráněného bydlení dvanácti klientům 
s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Chráněná dílna zahájila svoji činnost dubnu 2019, 
v září tohoto roku pak byla zahájena činnost služby chráněného bydlení. Pro tuto službu je v domě  
umístěno 12 samostatných pokojů s WC a sprchou, velká kuchyně se společenskou místností, menší 
čajová kuchyňka s klubovnou a kancelář pro personál. Pro chráněnou dílnu je vyhrazena velká, světlá 
dílenská místnost, dvě kanceláře, sociální zázemí, šatny a jídelna. Náplň práce chráněné dílny je navázána 
na úzkou spolupráci s firmou Centropen, v jejíchž prostorách působí. Obě pracoviště jsou přístupná 
imobilním klientům díky kvalitním výtahům.  

Dlouhodobá spolupráce je úspěšně naplňována s MÚ Jindřichův Hradec. Město poskytlo 
organizaci dotace i zápůjčky prostor pro benefiční akce, dále spolufinancuje řadu aktivit 
organizace. Město darovalo v roce 2005 organizaci dům, ve kterém nyní funguje 
Chráněné bydlení Okénko. V současné době organizace poskytuje sociální služby několika 
desítkám uživatelů - obyvatel města J. Hradec a několika uživatelům, jejichž opatrovníkem je přímo MÚJH. 
Způsob a rozsah poskytování sociálních služeb je s opatrovníkem pravidelně konzultován. Dále úspěšně 
probíhá spolupráce s OSPOD v oblasti doprovázení pěstounských rodin a poskytování asistovaných 
kontaktů. 
Od roku 2016 je dalším významným partnerem Město Dačice. Město bezbariérově upravilo byt, který 
pronajalo pro činnost Sociálně terapeutické dílny Dačické okénko. Dále Město kofinancuje provoz Sociálně 
terapeutické dílny Dačické Okénko a Chráněného bydlení Dačické okénko. Klienti služeb se spolu 
s asistenty aktivně zapojují do řady městských aktivit, organizace spolupracuje s aktivitou Zdravé město 
Dačice. Způsob a rozsah poskytovaných služeb je rovněž konzultován s opatrovnicí, které je svěřena řada 
klientů s trvalým bydlištěm v Dačicích. 
Dlouhodobá spolupráce s Fakultou managementu VŠE Praha funguje 
především při realizaci programu Pět P.  Fakulta  poskytuje  organizaci  
odborné  zázemí  v  oblasti  managementu,  řada  studentů  pracuje       
v dobrovolnických programech Pět P a D-klub. Pracovníci organizace 
poskytují studentům praxi, konzultace a podklady pro jejich seminární, případně diplomové práce. Tato 
spolupráce byla r. 2011 potvrzena partnerskou smlouvou.  
Velmi významná je spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Jindřichově Hradci. Mnoho jejích 
studentů poskytuje dobrovolnické služby ve Sportovním klubu KAPŘI a v D-klubu. Díky spolupráci, která je 
vedením školy podporována, prožívá mnoho dětí i dospělých se zdravotním postižením desítky hodin 
naplněných pohybem a radostí a mnoho seniorů hezké chvíle, naplněné 
komunikací s mladými lidmi. Dlouhodobá spolupráce přinesla v uplynulých 
čtyřech letech další ovoce v podobě odborných praxí studentek oboru Sociální 
činnost v Sociálně terapeutické dílně Okénko. Tyto aktivity byly v uplynulém 
roce přerušeny. 
Úspěšně je realizována spolupráce s ÚP v Českých Budějovicích, pobočkou v 
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Jindřichově Hradci a Dačicích. ÚP vymezil v organizaci chráněná 
pracovní místa a poskytl dotaci na zaměstnávání OZP a ochotně 
a věcně konzultuje legislativu v této oblasti.    
Významným podporovatelem práce organizace je Nadační fond RBB Invest. Díky 
podpoře fondu můžeme provozovat Prodejní galerii Okénko, dále fond podporuje 
sportovní tábory a drobné zakázky na dárkové předměty pro místní podnikatele. 
Zásadním sponzorem a zadavatelem drobných zakázek pro chráněné dílny je firma 
Agroleasing,s.r.o. Toto partnerství je realizováno již 18 let! 
Významně se rozvinula spolupráce s firmou Alensa, s.r.o., která se stala největším 
odběratelem výrobků chráněných dílen. 
Velmi významným partnerem se v roce 2019 stala firma Centropen v Dačicích. 
S touto firmou jsme několik let připravovali projekt chráněné dílny                 
a chráněného bydlení v Dačicích. Chráněná dílna Dačické okénko zahájila 
svoji činnost v dubnu 2019 a zabývá se ruční kompletací souborů popisovačů 
pro firmu Centropen, její existence je tedy významně  s touto firmou spjata. 
Chráněné bydlení Dačické okénko zahájilo svoji činnost v září roku 2019. Sídlí v objektu firmy Centropen, 
která jej pro tuto aktivitu zrekonstruovala a dala tak šanci 12 lidem s mentálním, zdravotním                        
a kombinovaným postižením na důstojný a aktivní život v městské komunitě. 
Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi psychospirituálních potřeb klientů i pracovníků sociálních služeb, 
koncem roku došlo k diskusi o způsobu naplňování těchto potřeb napříč různými službami. Došlo                
k rozhovorům mezi organizacemi Hospicová péče sv. Kleofáše, Otevřenými OKNY, Charitou, Mesadou        
a církvemi Římskokatolickou a Českobratrskou evangelickou. Výsledkem těchto rozhovorů je dohoda         
o ekumenických setkáních s modlitbami za pomáhající organizace. Tato setkání mají část bohoslužebnou   
a modlitební v kostelích a dále pokračují společným sdílením duchovních a pracovníků 
jednotlivých organizací. Konají se vždy jednou měsíčně, střídavě v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie a v kostele Českobratrské církve evangelické.  
Nově navázanou spoluprací bylo v roce 2021 setkání s Krafferovou zahradou, ve je 
plánován náš koutek se záhony, ve kterém budeme rozvíjet dovednosti uživatelů,        
ale také hledat místo pro odpočinek a společné trávení času. 
Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou YMCA Jindřichův Hradec, ZUŠ Jindřichův 
Hradec, ZUŠ Dačice, Římskokatolická farnost Jindřichův Hradec, Farní sbor ČCE Jindřichův Hradec,          
ZŠ Neulingerova Dačice, Farní charita Kamenice nad Lipou, Hospic sv. Kleofáše, Hospic Sdílení, Pavla 
Rajsová, Středisko diakonie CČH Nazaret Borovany, Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou, Chelčický 
domov sv. Linharta, Arleto, sociální podnik, Domeček Trhové Sviny, Muzeum Jindřichohradecka, 
Městská knihovna Jindřichův Hradec, Informační centrum Dačice, Dačický Zvoneček, Muzeum Dačice, 
Město Strmilov, Obec Novosedly nad Nežárkou. 

Informace o práci organizace poskytuje web: www.otevrenaokna.cz a facebookové stránky: Otevřená 
OKNA, Okénko Chráněné dílny a Chráněné bydlení Dačické okénko  
Organizace informuje o svých aktivitách prostřednictvím článků v měsíčníku Jindřichohradecký zpravodaj, 

Dačický zpravodaj, Slavonické novinky, Ozvěny Jihozápadní Moravy, dále v Jindřichohradeckých listech, 

Týdeníku Jindřichohradecka, v měsíčníku NEON a prostřednictvím Rozhlasu České Budějovice a Rádia  

Česká Kanada. V uplynulém roce byl publikován zajímavý článek o Otevřených OKNECH v elektronickém 

časopisu Konta Bariery  MŮŽEŠ.  Jindřichohradecká televize natočila řadu zpráv, které byly vysílány              

v regionálním vysílání. Při každé benefici prezentuje organizace svou práci formou aktuálních nástěnek. 

Okna umístila svoji vizitku na www.hradecžije.cz. Zde také vycházejí aktuální články o životě v organizaci. 

Organizace má své vývěsky na třech místech v Jindřichově Hradci a jednom místě v Dačicích. Dalším 

médiem jsou elektronické „OKNOVINKY“ – interní občasník, zasílaný na adresy příznivců OKEN.  

http://www.otevrenaokna.cz
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 Hlavní činnost 
Hospodářská čin-

nost 

Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby, spotřebované 

nákupy, potraviny 1 236 160 Kč   

Nákup DDHM 185 660 Kč   

Spotřeba energií 598 195 Kč   

Nákup zboží 195 296 Kč  

Změna stavu zásob 34 051 Kč   

Opravy a udržování 95 349 Kč   

Cestovné 36 807 Kč   

Náklady na reprezentaci 17 038 Kč  

Náklady na služby (nájemné, zajištění péče, vzdělávání, 

telefon, poštovné, ost. služby) 1 933 877 Kč  

Osobní náklady (mzdy, zákonné SZP) 19 443 415 Kč   

Odpisy 185 424 Kč   

Ostatní náklady (daně, poplatky, pojištění, příspěvky…) 98 948 Kč   

Poskytnuté členské příspěvky 2 900 Kč   

Náklady celkem 24 062 670 Kč 0 Kč 

Náklady: 

Výnosy: 
 

Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 

Tržba za vlastní výrobky 942 963 Kč   

Tržba z prodeje služeb 4 476 624 Kč 18 632 Kč 

Tržba z prodeje zboží 249 074 Kč   

Ostatní výnosy 42 812 Kč   

Zúčtování fondů 0 Kč   

Rozpuštění investičních darů a dotací do užívání 182 942 Kč  

Přijaté dary 680 902 Kč   

Dotace na sociální služby ze státních zdrojů, Individuální 
projekt 

10 915 133 Kč   
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Dotace Městského úřadu Jindřichův Hradec 319 500 Kč  

Dotace  ÚP – zaměstnávání OZP 3 982 872 Kč  

Dotace Krajského úřadu Jihočeského kraje 269 950 Kč   

Dotace Město Dačice 400 000 Kč   

Ostatní dotace 561 115 Kč   

Dotace MPSV 1 084 062 Kč  

Výnosy celkem 24 107 949 Kč 18 632 Kč 

Výsledek hospodaření 45 279 Kč 18 632 Kč 

Výsledek hospodaření celkem : 63 911 Kč  

Tvorba a čerpání fondů : 

Fond veřejné sbírky „Okénko“ -  stav k 1. 1. 2021 

Čerpáno v průběhu roku 

Příjmy do fondu (dary, výtěžky benefičních akcí, úroky) 

Zůstatek k 31. 12. 2021 

  

Fond přijatých provozních darů – stav k 1. 1. 2021 

Příjmy do fondu (dary přijaté v průběhu roku) 

Čerpání z fondu 

Zůstatek k 31. 12. 2021 

  

Rezervní fond (fond tvořený z výsledků hospodaření) – stav k 1. 1.2021 

Převod výsledku hospodaření z roku 2020 

Zůstatek k 31. 12. 2021 

138 649 Kč 

0 Kč 

165 225 Kč 

303 874 Kč 

 

218 660 Kč 

0 Kč 

0 Kč 

218 660 Kč 

 

1 622 495 Kč 

- 6 370 Kč 

1 616 124 Kč  
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František Kocar, Romana Matysová, Tereza Štěpánová, Jana Dlouhá, Vlasta Kociánová   

ochotně a s láskou realizovali Program Pět P. 
 

Zdeněk Malý, Jan Blažek ml., Drahomíra a Kateřina Blažkovy, Michaela Braunová, Jana Dlouhá, Ondřej 
Fiala, Martina Holická, Gabriela Janýšková, Vlasta Kociánová, Lucie Valešová Heraltová, Kristýna a Matěj 

Hruškovi, František Kocar, Nikola Filsochová, Andrea Kröpfelová, Lenka Málková, Romana Matysová, 
Václav Sidorin, Kristýna Skokanová, Martin Valko, Barbora Zuzčaková 

s velkým nasazením pracovali na pobytu „Shrek“. 
 

 Ivan Jůna, Michaela a Barbora Jůnovy, Veronika Beránková, Michal Žoudlík,  Vojtěch Snížek, Lenka 
Supeková,  Mirinda Králová, Jaroslav  Dušek, Jakub Imber, Sára Stankovská, Kateřina Mejsnarová,  Martin 

Sedlák, Eliška Homolková, Vojtěch Dostál, Karel Bednář, Jan Kůrka, Jindřiška Veselá, Hana Housková, 
Tereza Dubenská, Marie Benešová, Kamila Kliková, Zuzana Votavová 

 projevili odvahu, fyzickou zdatnost a trpělivost v SK KAPŘI a na sportovním 
soustředění „Rytíři kulatého stolu – legenda o meči “. 

 
Jana Vojáčková, , Dalibor Koutný, Anna Müllerová, Natálie Záhorková, Kateřina Štiplová, Klára Sedláčková, 

Nela Ryzková, Nela Vašková, Andrea Slabá, Vanesa Richterová, Eliška Holzmannová, Denisa Balová, 
Karolína Spurná, Vlasta Kociánová, Hana Pácaltová, Magdaléna Hrdinková  

s láskou a trpělivostí pracovali v D-klubu. 

 
Lenka Holcová, Petr a Milena Cicálkovi, Vlastimil a Marie Dolákovi, David Syrovátka 

s nadšením a laskavostí podporovali STD Dačické okénko v rámci programu 
SPOLU. 

 

Háta Kasperová a Jan Šlapanský 

zajímavě pracovaly v programu SPOLU v Jindřichově Hradci. 
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Úřad práce ČR 
Dotace na služby obecného 

hospodářského zájmu ze státního 
rozpočtu (MPSV) 

OPLZZ Individuální projekt  
Krajský úřad Jihočeský kraj 

Město Dačice 
Město Jindřichův Hradec 
Nadační fond RBB Invest 

Agroleasing Jindřichův Hradec, 
s.r.o. 

Waldviertel Sparkasse Bank AG 
Zásilkovna s.r.o. 

Centropen 
Orego finance 

Manželé Kukačkovi 
Poolor 

Rotary club 
ZUŠ J. Hradec 

Jan Král 
THK Automotive 

Zahradní centrum Retail 
Fruko Schulz, s.r.o. 

Cema servis 
Energ system 
Alensa, s.r.o. 

GYN – AMB, s. r. o. 
Husky – KTW 

Tomáš Stankovský – TOM CHAI 
Obec Jarošov nad Nežárkou 

Obec Horní Pěna 
p. Valenta 

David Syrovátka 
Ing. Marie Dvořáková 

Bohumil Rod 
Miroslava Beránková 

  Miroslav Plojhar 
Obec Hříšice 

Obec Novosedly nad Nežárkou 
Obec Polště 
Obec Jilem 

Obec Volfířov 
Obec Roseč 

Michal Žoudlík 

Michaela Jůnová 
Město Bohušovice 

Obec Plavsko 
Město Nová Bystřice 

Obec Kunžak 
Město Počátky 

Manželé Kynclovi 
Eva Tkadlečková 
Eva Maryšková 
Obec Příbraz 

Sedlačík, s.r.o. 
Rodinný pivovar Bernard 
Farní sbor ČCE J. Hradec 

Jaroslav Havlík 
Marie Mottlová 

Jaroslava Sedláková 
Maso Martínkovi 

Ivan Jůna 
p. Pechová 

PhDr. Jitka Crhová 
Karla Bulínová 

Obec Budíškovice 
Obec Paršovice 

p. Hodina 
p. Čelanská 

p. Kůrka 
p. Machová 
David Balo 
p. Michlová 
p. Komma 

Drahomíra Blažková 
Spolek jógy 

p. Auředníková 
p. Čáp 

p. Korbelová 
p. Procházková Dvořáková 

p. Beneš 
p. Benada 

p. Klubalová 
p. Kubátová 

p. Dostál 
p. Kocourková 

p. Nohava 
p. Beránková 

p. Staňkovská 
Střapatá Bohunka, s.r.o. 

p. Englická 
 p. Purmenský 

p. Králová 
 p. Háva 

 p. Buštová 
 p. Šlechtová 
 p. Hrabalová 
 p. Schubert 

 p. Tomášková 
p. Kolářová 

p. Reitschlagerová 
p. Supeková 

p. Sedlák 
p. Vrchlavská 

p. Snížek 
p. Doležal 

p. Bednářová 
p. Kůrka 

p. Hanoušková 
p. Dědičová,  

p. Salaba 
p. Kozlová 

p. Zwickerová 
p. Konigová 
p. Mikešová 

p. Štícha 
p. Fajtlová 
p. Holická 
p. Hořejší 

p. Záhonová 
p. Veselá 

p. Borešová 
p. Šalanda 
p. Keeslová 
p. Šašková,  

p. Linhartová 
p. Cejpek 
p. Čápová 
p. Dvořák 

p. Mejsnarová 
SK Kapři 

… a mnozí další 
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„Existují dvě cesty, které vedou k důležitým cílům, a velkým věcem: síla a vytrvalost.  
Silou oplývá jen několik privilegovaných lidí, ale prostou, drsnou a nepřetržitou vytrvalost mohou mít    

i ti nejmenší z nás“ 
      Johann Wolfgang Goethe 

 

Ani v roce 2021 jsme si plně neoddechli od zdlouhavé epidemie covid-19 a jejích těžkých 

následků. Více, než kdy jindy jsme v pracovních týmech vnímali únavu, obavy, přetíženost. I když 

v tomto roce nebyla povinnost uzavřít ambulantní služby, přesto se mnozí klienti z obav            

před nákazou aktivit neúčastnili. Nicméně i přes doznívání následků nemoci (nevyhnula se řadě 

z nás) jsme prožili řadu krásných a nadějných chvil. Radovali jsme se ze všech pobytových akcí – 

bylo nám spolu moc hezky. Výjimečné zážitky přinesla aktivita dačického chráněného bydlení – 

Rok dobrého činění. Vliv této aktivity na motivaci klientů ke změnám nevhodných postojů          

a jednání byl obrovský. Museli jsme oželet některé aktivity na počátku roku (ples, velikonoční 

akce, trhy, společenské aktivity). Řadu poradenských aktivit i školení pro pěstouny i pracovníky 

jsme realizovali v on-line prostředí. Nemilujeme ho, ale naučili jsme se s ním zacházet. Rozloučili 

jsme se s lidmi, kteří byli našimi souputníky po mnoho let – Haničkou Řimnáčovou, Jindřiškou 

Čapounovou a Jiřím Klemperou. S úctou jsme poděkovali za jejich život, za společné prožitky,      

za vše, co jsme se od nich a společně s nimi mohli naučit. Padali jsme a vstávali. A více, než kdy 

jindy si uvědomovali, že nám nikdo nikdy neslíbil, že naše společná cesta bude široká, umetená, 

bez výmolů. Snažíme se vstávat vždy znova a vzájemně se povzbudit. Neztrácet naději a hledat 

vždy nové cesty. A děkovat za každou dobře prožitou chvíli.  

Děkuji v první řadě všem kolegyním a kolegům – to oni nesli tíži všedních dnů na všech 

pracovištích. Děkuji Jarce Sedlákové, že nenechala „usnout“ náš strategický plán a neúnavně 

organizaci motivovala k tomu, aby si uvědomila, co chce, kam a kudy kráčí.  Děkuji dobrovolníkům 

– jejich svěží pohled na různé situace leckdy zvedá unaveným profesionálům hlavu. Děkuji 

donátorům. Velmi zásadním způsobem pomohli křehkou lodičku rozpočtu převézt přes covidové 

moře, tentokrát dokonce bez schodku a s trochou plusu. Děkuji úředníkům, kteří dokázali 

komunikovat vstřícně a více poradit, než shazovat. Děkuji rodinám klientů – leckdy byli laskaví       

a vděční. Děkuji ale i těm, kteří nás školili v nadhledu a trpělivosti. I tento trénink patří do škály 

dovedností pracovníků v sociálních službách. Děkuji i klientům – za hezké chvíle při hudbě, 

rozhovorech, hrách, společné práci. Prožili jsme mnoho nádherných maličkostí. 

A nejvíc děkuji ŽIVOTU – za Otevřenost Komunikaci Naději Aktivitu. 

Otevření, komunikativní, plní naděje, aktivní. A těšíme se na chvíle zcela obyčejného bytí… Spolu… 

S hudbou a zpěvem…  Setkání s laskavostí… 

                            PaedDr. Drahomíra Blažková, ředitelka 
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Výroční zpráva za rok 2021 byly schváleny správní radou organizace 

Otevřená OKNA, z.ú. dne 26. 4. 2022. 

Účetní závěrka za rok 2021 byly schváleny správní radou organizace 

Otevřená OKNA, z.ú. dne 14. 6. 2022. 

Výše finančního plnění členům správní a dozorčí rady a statutárnímu 

zástupci  za jejich práci v orgánech ústavu v roce 2021 činila 0 Kč. 

 

 

Výrok auditora k účetní závěrce: 

Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 

aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Otevřená OKNA, z. ú. se 

sídlem Na Piketě 742, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, k 

31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a za 

období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 v souladu s účetními předpisy. 

Proto v souladu s § 20 odst. 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb. vydává 

auditor výrok BEZ VÝHRADY.  

 

V Třeboni dne 9. června 2022  

 

Smlouva byla uzavřena s auditorem Jiřím Tinkou, registrovaným u 

Komory auditorů České republiky s vydaným oprávněním č. 1494  
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