Zprávy z Villy Vallily
období říjen – prosinec 2009

noví pracovníci – v září nastoupila nová asistentka Tereza, která dojíždí z Tábora
v prosinci asistentka Renata z Votic
respitní pobyty – George, Věra, Hana, Jitka, Jirka (někteří opakovaně)
zkušební pobyty – úspěšně absolvovali Terezka a Josef, Dominik nastoupil do Villy na
dlouhodobý zkušební pobytu
klienti odcházejí – Jan Bárta odchází do Ratajů nad Sázavou, Jan Dostál do Nových
Hradů
noví klienti přicházejí – přijali jsme dva nové klienty – Terezku a Josefa

ŘÍJEN
– Ve Ville proběhlo promítání fotografií z Albánie a následné povídání účastníků výpravy
o této zajímavé zemi s farníky.
– 3. října jsme uspořádali další Zahradní
slavnost, která se velmi povedla – počasí přálo,
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a divadlo Vječné (Praha), prodalo se mnoho
výrobků z dílny, sešli se bývalí asistenti
a klienti a všem tam bylo dobře.
– V kuchyni Villy se zavařovalo množství švestek, peklo mnoho švestkových koláčů, na
zahradě se hrabalo nekonečné množství listí.
– Doplnily se zásoby uhlí na tuhou zimu, připravovalo
se dřevo na otop, stále se pracovalo na baráčku.
– Asistenti uspořádali taneční večer ve Ville, kterého se
účastnili klienti a kamarádi asistentů.

LISTOPAD
– Opět nám přijeli pomoc dobrovolníci ze skupiny Tamjdem – tentokrát s mezinárodní
účastí; všichni velmi pomohli s doděláním chráněných bytů v baráčku pod Villou.
– Zaměstnanec ZOO v Dobřejově přišel do
Villy nabídnout možnost práce na statku a
kolem výběhů pro zvířata. Někteří klienti tam
již začali chodit a dobře se zapracovávají.
– Onemocněl nám jeden beránek a už se
neuzdravil…
– Do velikého džberu se nakládalo na zimu zelí.
– Už podruhé přijela studentka Martina z Brna na praxi a velmi se jí u nás líbilo.
– Milan sehrál svoji další roli s ochotnickým
souborem ve hře Na letním bytě; tradičně se
představení konalo v místním pohostinství.
– Psali o nás Votické noviny – tentokrát na téma
výstavby chráněných bytů pro klienty Villy
(článek najdete na našich webových stránkách
www.vallila.cz).
– Ve Ville se opět uskutečnilo tvořivé setkání s vázáním adventní věnců, na které přišli
místní lidé a mnoho dětí; v pohodové a dělné atmosféře vznikly velmi povedené výtvory.
– Roman a Milan se PŘESTĚHOVALI do nových bytečků a zvesela se tam zabydlovali!!!
– Práci v občanském sdružení ukončila Jiřina.

PROSINEC
– Navštívili nás členové o.s. Benediktus z Chotěboře. Velmi se jim líbila Villa, prostředí
i práce s klienty, domluvili jsme další možná setkání a případnou spolupráci
(http://www.benediktus.org).
– Znovu za námi přijely studentky z Brna (Martina a Eliška), které opět velmi pomohly
a osazenstvo Villy potěšily.

– Prodávali jsme výrobky na Vánočních trzích Nadace 02 v Praze.
– Začátkem prosince přijel Tomáš Trojan se ženou a
nafotil osazenstvo Villy na PF 2010.
– Trochu s předstihem jsme se sešli ke štědrovečerní
večeři a vánočnímu obdarovávání.
– Poslední víkend před Štědrým dnem jsme
uspořádali tradiční adventní koncert, na kterém
zazpívali zpěváci z pěveckého souboru Domino z Tábora, který byl letos omlazený a pod
vedením nového sbormistra. Koncert byl krásný, sešlo se mnoho příznivců z vesnice,
z Prahy a z okolí.
– Po koncertě byly slavnostně „otevřeny dveře chráněných bytů“ a zájemci se mohli
podívat, jak kluci bydlí a jak jim to svědčí.
– Klienti odjížděli ke svým příbuzným nebo známým na slavení vánočních svátků.
– Villa se uzavřela a ztichla, ale už 26.12. se opět oživuje, roztápí a vítá své obyvatele,
kteří zde v pospolitosti a s milými přáteli přivítali nový rok 2010.

