Zprávy z Villy Vallily
období červenec – září 2009

červenec
Léto ve Ville Vallila je v plném proudu, někteří obyvatelé odjíždějí ke svým příbuzným,
někteří tráví své volné letní dny prací kolem Villy a na domečku. Mnoho klientů přijíždí
na odlehčovací pobyty, pro které je nyní příhodný čas. A tak zde v těchto dnech můžeme
potkat Dominika, George, Honzu, Hanku, Pepu, Vlastu, Kristýnu a další.
Začátkem léta navštěvují obyvatelé Villy již
tradiční Vlčkovický festival, kde je plno
muziky, lidí a zvířat, zábavy a zajímavých
setkání a kde se dobře prodávají výrobky
z dílny. Za dalším úspěšným prodejem
se vypravujeme na divadelní festival
Pirkenštějnský ptáček,
v Ratajích nad Sázavou.

který

se

koná

prodej výrobků na Pirkenštějnském ptáčku

Pracovní poměr ukončuje Václav, který rovněž zanechal ve Ville výraznou stopu.
Nový asistent Petr se v asistentské práci postupně orientuje a dobře se zapracovává.
Práce na baráčku pokračuje nadějně, kluci
pomáhají co mohou a velmi tím pomáhají
i samotným řemeslníkům.
Přijíždějí také různé návštěvy jako například
sociální pracovnice z Písku, které chtěly vidět
chráněné bydlení v praxi. A tak jim to vše naše
kolegyně ukazují a zdá se, že se jim provoz Villy
velmi líbí.
práce na baráčku

Poté jsou to pobyty různých skupiny. První skupina byla z Centra Paprsek z Prahy v počtu
2 asistenti, 3 klienti a 1 pes. Pobyli zde několik dní a moc se jim prý líbilo. Další skupinou
byla Apla Jižní Čechy v počtu 6 dětí a 4 asistenti.

Jeden týden strávily ve Ville 2 dobrovolnice z Brna ze sociální
školy a během své odborné praxe velmi pomohly. Také
dobrovolnice Jana, která hrála na dudy a do Villy jezdila na
motorce, byla milým letním zpestřením. Na zkušenou přijíždí nová
zájemkyně o práci Tereza, která zkouší, co obnáší býti ve Ville
asistentem.

letní muzicírování ve Ville

srpen
Během srpna je práce na baráčku v plném proudu, už
svítí do dáli nová střecha z červených tašek; před
domečkem se hromadí mnoho sutě z vybouraného
vnitřku. Roman a Milan vytrvale pomáhají, bourají,
otloukají a suť trpělivě vyvážejí. Také ostatní klienti
občas vydatně pomáhají.
Do Villy se přijel podívat bývalý místní občan pan
Pavel Otradovec, který ve Ville v 60. letech se svými rodiči bydlel. Byl velmi překvapen, jak
tento tajemný dům dnes vypadá a žije a moc se mu to líbilo.
Na návštěvu přijela skupina z Rolničky ze Soběslavi v počtu 9 osob, poobědvali spolu
s obyvateli Villy a prožili pěkný společný den. Občas během léta do zahrady Villy zavítají
cyklisti, či jiní turisti, obdivují Bílkovy plastiky na fasádě a poptávají se na činnost sdružení.
S jednou takovou skupinou přijíždí aktivista z Prčice pan Zdeněk Sedláček.
Ke konci léta přijíždí na výlet skupina z Chráněného bydlení Xaverov z Prahy v počtu 8 osob
a pes. Na zahradě si postavili stany a užili pěkné táboření na České Sibiři.
Léto je teplé a suché a tak koupání v místním rybníku Olšíku je vždy příjemným osvěžením.

září
Do Villy se k veliké radostí všech obyvatel.vrátila Kačka, která přijela po 6 dlouhých
měsících. Vnesla do domu své osobité kouzlo a lidi kolem sebe zase oblažuje svým jemným
povzbudivým masírováním. Dominik N. trénuje své dlouhodobější pobývání ve Ville. Zdá se,
že se dobře zabydluje a že mu pobyt ve Ville prospívá.

Společně plánujeme, co vše se bude ještě v dohledné době ve Ville a kolem ní dít. Bude to
zahradní slavnost na začátku října; brigáda skupiny Tamjdem, která přijede začátkem
listopadu a také tradiční adventní konert v prosinci…
Ještě v září je Villa zaplněna klienty odlehčovacích služeb. Někteří přijíždějí opakovaně, jiní
zde mají premiéru. Každý vnáší něco
nového do této veliké domácnosti – nový
příběh nové otázky, nová setkání
Někdo z nich také potřebuje větší pomoc
od ostatních a je dobré vidět, že obyvatelé
domu, které už někdy jen tak něco nebaví,
dovedou v pravou chvíli skvěle pomáhat.
V polovině září odjíždějí Viláci na výlet
do Sudoměře a zažívají tam mnoho
zajímavých akcí.
na výletě v Sudoměři

Dostáváme oznámení od Nadace 02 o ocenění projektu „Farmingterpie ve Ville Vallile“,
který zpracovali na jaře Tamara s Vaškem. A tak se ovečky mohou těšit na novou ohradu,
slepice na nové kamarádky a koza na nějakého pěkného kozlíka.
A v kanceláři v Praze se vytvářejí nové žádosti o dotace na rok 2010 a předkládají se různé
evidence a účetní materiály k různým kontrolám, které se v tomto období ohlašují….

