Občanské sdružení Villa Vallila

Občanské sdružení Villa Vallila bylo založeno v roce 1996. Je to nestátní nezisková
organizace, která provozuje komunitní dům v Červeném Újezdě u Votic jako domov pro
mladé lidi s postižením, kteří nemohou samostatně žít ani pracovat.

Kdo jsou klienti občanského sdružení Villa Vallila?
Klienty komunitního domu Villa Vallila jsou mladí lidé, kteří vyrůstali většinou v dětských
domovech nebo jiných ústavních zařízeních. Většina z nich nepoznala co je to žít ve
fungující rodině. Vzhledem ke sníženým rozumovým schopnostem potřebují cílenou podporu
k tomu, aby mohli v dospělosti žít svůj život co nejvíce samostatně.

Jaké sociální služby občanské sdružení Villa Vallila poskytuje?
Chráněné bydlení - pobytová sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního postižení nebo chronického onemocnění,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového
bydlení a kapacita zařízení pro službu chráněného bydlení je 10 míst.
Odlehčovací služby - pobytové odlehčovací služby jsou poskytovány mladým lidem
s postižením, kteří jsou v péči rodiny nebo osoby pečující. Odlehčovací pobyt trvá většinou
1 až 4 týdny - délku určuje pečující rodina v závislosti na její potřebě odpočinku, dovolení či
nemoci a podle kapacity domu.Kapacita zařízení pro odlehčovací službu jsou 2 místa během
celého roku.
V současné době bydlí v komunitním domě 8 mladých lidí, 2 lůžka jsou celoročně
nabízena zájemcům o odlehčovací službu.
V blízkosti komunitního domu je také několik dětských domovů, jejichž klientům může Villa
Vallila poskytnout smysluplnou přípravu pro vstup do běžného života.

Občanské sdružení se rovněž významně podílí na kulturním a společenském životě v obci.
V komunitním domě se pravidelně konají adventní a různé komorní koncerty určené místním
obyvatelům i širší veřejnosti.Klienti s asistenty pořádají zahradní a šermířské slavnosti,
dětské a zábavné dny v zahradě Villy. V rámci veřejně prospěšných prací a smysluplného
zapojení klientů do společnosti nabízí občanské sdružení drobné služby starším občanům,
které klienti mohou vykonávat (nákupy, příprava otopu, úklid okolí domu, pomoc při

zemědělských pracích apod.). Klienti se pravidelně zúčastňují výstavních a prodejních akcí
pořádaných Středočeským krajem a dalšími organizacemi,na kterých se předávají informace
o sdružení a typu poskytovaných služeb a zároveň se představují výrobky ze zácvikové
textilní dílny. Komunitní dům je hojně navštěvován nejen zájemci o službu,ale i jako unikátní
kulturní památka.

Finanční situace
Finanční náklady na činnost občanského sdružení jsou kryty z dotací ze státního rozpočtu, o
které každoročně žádáme. Tyto finance pokrývají pouze mzdové náklady a částečně
provozní náklady komunitního domu. Část nákladů je pokryta z příspěvků klientů, na
dofinancování provozních nákladů sháníme sponzory a dárce.

Základní údaje
Název organizace: Villa Vallila, občanské sdružení
Adresa: Přemyslovská 23, Praha 3, 130 00
Tel.: 724 219 334, e-mail: klipa@volny.cz
Číslo a datum registrace na MV ČR: II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)
IČO: 67778399
č.účtu 27-3563450287/0100, KB Praha 2 - Náměstí Míru

Komunitní dům Villa Vallila v Červené Újezdě u Votic
Červený Újezd u Votic 32, 257 88
Tel.: 317 802 106, e-mail: villa@vallila.cz
www.vallila.cz

