Zprávy z Villy
leden – březen 2009

Rok 2009 začal ve Ville mrazivě a zima nepolevila ani v dalších
zimních měsících.
Obyvatelé:
Matěj a Pavlína změnili svá bydliště a přihlásili se k trvalému pobytu v Červeném Újezdě,
takže se z nich stali místní obyvatelé.
Čtyři z osmi současných klientů Villy mají zaměstnání a chodí pravidelně do práce, což je pro
ně velmi důležité. Pavlína – pečovatelské práce v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech,
Roman – pomocná síla v nemocnici v Benešově, Milan – čalounictví firma Aksamite
v Chotovinách u Tábora, Honza – úklidové práce v Benešově.
Ostatní pracují v domácnosti a ve výtvarné dílně. V zimě se nevytápí dílna ve škole a proto je
práce přesunuta do dílny ve Ville. Pod vedením Jiřiny se zde šijí a zdobí krásné tašky,
polštáře a látková pouzdra, barví se šály a trička a to vše se pak prodává na různých trzích a
slavnostech. Batikované oděvy a doplňky – 10 kompletních modelů z dílny Villy – byly
s úspěchem předvedeny na módní přehlídce v Českých Budějovicích.
Matěj začal v rámci rekvalifikačních kurzů pořádaných agenturou Rytmus navštěvovat kurz
počítačové gramotnosti.
V únoru začali přijíždět do Villy zájemci o odlehčovací pobyty, kterým jsou zde vyhrazena tři
lůžka ve dvou pokojích v přízemí domu.
Asistenti:
Na uvolněné asistentské místo po Janu Počepickém nastoupila v půli března nová asistentka
Kamila Čadová.
Kulturně společenské aktivity:
Již tradičně se přidávají obyvatelé Villy k průvodu Tří králů. Ti obcházeli domy blízkých i
vzdálenějších sousedů sbírajíce finanční příspěvky s přáním
dobrého nového roku.
Místní farní společenství se začalo scházet ve Ville na promítání
různých zajímavých filmů.
Jako každoročně se vypravili Viláci na hasičský ples a vyhráli
hned několik zajímavých cen v tombole. Také se nápaditě
převlékli a připojili se k tradičnímu masopustnímu průvodu maškar.
Milan hraje s místními Ochotníky v divadelní hře „Dalskabáty hříšná ves, aneb zapomenutý
čert“. V březnu předvedli v místním pohostinství obnovenou premiéru a chystají se s tímto
představením jezdit i po okolních vesnicích.

Sportování a ozdravné programy:
Tuhá zima připravila mnoho radovánek: zamrzlé rybníky lákali
bruslaře všeho druhu a tak jsme oprášili brusle i hokejky a
během ledna a února se hrával hokej s místními sportovci a
nadšenci. V rámci ozdravných programů jezdí kluci s Honzou
Dlabem do sauny v Opařanech. Pořádají se výpravy do
táborského krytého bazénu. Jedna parta asistentů vyjela
s klienty do Sedlčan do solné jeskyně.
Návštěvy:
Začátkem ledna se ozval potomek bývalých majitelů Villy Steven F. Tvardek z USA. Na
internetu našel informace o našem sdružení a o fungování domu, který zná z rodinné
historie. Zajímal se o podrobnější popis a další informace – tak jsme mu je zaslali a uvidíme,
zda ještě přijede do Čech a Villu navštíví.
V únoru navštívila Villu členka Nadačního fondu J+T, který podpořil
výstavbu sportovního hřiště za Villou. Nyní tento fond žádáme o
příspěvek na vybudování samostatných chráněných bytů v domku
„pod Villou“.
Nečekaně přijeli milí sponzoři z Lidlu, kteří byli před časem osloveni
a požádání o podporu sdružení. Tentokrát přijeli s poukázkami na
nákup a tak se všichni díky této podpoře dobře najedli :-)
Bývalá klientka Lucka s dvouletým synkem Davidem navštívila Villu
a zdálo se, že se jim daří dobře. Všichni z nich měli radost.
Na exkurzi přijeli studenti gymnázia z Tábora, shlédli povedenou presentaci, prohlédli dům a
popovídali s obyvateli. Třeba je bude tento druh práce v budoucnu inspirovat.
Co chystáme, co nás čeká, na co se těšíme:
Zúčastníme se různých prodejních akcí a výstav :
1. dubna Velikonoční výstavy pořádané Středočeským krajem,
4. dubna Trhy pořádané Soběslavskou Rolničkou,
8. dubna Velikonoční trhy Nadace O2,
16. května se vypravíme do Prahy na trh chráněných dílen pořádaný o.s. Borůvka.
a setkání a výletů :
20. dubna se chystáme zúčastnit setkání neziskových organizací s veřejností v Benešově,
5. května svoláváme přátelské a pracovní setkání nazvané „Na prahu Villy“,
16. května přijedou na brigádu dobrovolníci ze skupiny TAMJDEM,
Koncem května se pojedou někteří na týdenní dovolenku do italského přímořského letoviska,
4. června se zúčastníme benefiční akce pořádané Agenturou Rytmus z Benešova,
Koncem června se chystají všichni obyvatelé Villy na pobyt v Neratově v Orlických horách.

