Zprávy z Villy Vallily
období leden – březen 2010

Leden
V novém roce 2010 pokračuje život v komunitním domě Villa Vallila svým celkem
pokojným tempem; klienti naplňují dům a prožívají zde své radosti a trápení; učí se, jak žít
a za vydatné pomoci asistenti se jim to většinou docela dobře daří…
Po vánočních svátcích se vracejí ze svých cest za příbuznými a známými. Někteří však
nepřijíždějí potěšeni a posíleni, ale naopak se do Villy utíkají z míst různého nepřijetí
a špatného zacházení.
A tak zde zažívají přece jen příjemnou pospolitost
(na kterou si pak přes rok občas stěžují), vzájemně
se umí potěšit a povzbudit a pak plni nových sil
plánují s asistenty týdenní pobyt na horách.
Letošní zima sněhem nešetří a tak se stále dokola
odklízí veliké bílé závěje, ze kterých už mnozí
nemají radost. Nejvíc si sněhu užívá Milan, který si
pořídil nové lyže a každou volnou chvíli jezdí
lyžovat do hojně navštěvovaného areálu na Monínci.
Zimní večery si krátíme promítáním filmů, pohádek a turnajem ve fotbálku.
A stále se topí a dřeva rychle ubývá. Velikou pomocí je náš dobrý známý pan Mareš, který
dvakrát přijíždí i se synem a pomáhají nadělat dřevo na otop. Zůstává za nimi vždy veliká
hromada otopu.
Klienti Pepa a Matěj domlouvají výpomoc v nedaleké ZOO
a občas tam i přes sněhové závěje dojdou a užitečnou práci
odvedou.
Praktikantka Lucka z nedalekých Votic zde vykonává svoji
3 týdenní praxi.
Ve výtvarné dílně zatím vymýšlíme nové nápady na šití
a rukodělné výrobky.
Jednu sobotu se opět koná oblíbená víkendová škola pod vedením
Jitky Z. – všechny to velmi baví a učí se, až se z nich kouří.
Mezi klienty, kteří přijíždějí na respitní pobyty, se objevuje skupinka malých skautů z Prahy.
Ve Ville spokojeně přespávají a nacházejí zde potřebné zázemí na své výpravě.
Na respitní pobyty přijíždí Jirka a Věrka.

Únor
„Únor bílý, pole sílí…“ Všude je ho stále plno a tak je dobře v teplé dílně, kde je přes den i po
večerech napilno – šijí se tašky, pouzdra, zvířátka a připravují se výrobky na jarní trhy.
Podkroví Villy využívají místní divadelní
ochotníci k natáčení zajímavých scén
a přípravě nového divadelního představení.
Celá Villa odjíždí na týdenní zimní
rekreaci do Kašperských Hor. Ubytování
ochotně poskytl DD Kašperské Hory
a okolí poskytuje dostatek příležitostí
k zimním radovánkám. Je tu pěkná
sjezdovka i běžecké trasy, které nejvíce
využívá opět náš sportovec Milan.
Navštěvujeme muzeum Šumavy, kde nám
promítnou dokument o historii Kašperských hor, sáňkujeme, bobujeme, chodíme
na procházky a odměňujeme se pohárem v cukrárně.
Z hor se vracíme se právě na Masopust, někteří klienti se účastní masopustního průvodu
a všichni pak večerního veselí. Na masopustní oslavu přijíždí k veliké radosti klientů i bývalá
vedoucí domu Tamara.
Velkou pomocí a podporou pro všechny obyvatele
Villy jsou 2 studentky z Brna – Martina a Eliška, které
do Villy na pár dní přijely.
Chystáme modely pro přehlídku do Českých
Budějovic a poté připravené modely odvážíme.
Na cestu do Českých Budějovic vyráží i Kačenka,
prohlížíme si areál sdružení Arpida, Kačka je nadšená
z koní, nejraději by se s nimi stále mazlila (asi bychom už také nějakého koně do Villy
potřebovali).
Na únorové respitní pobyt přijíždějí: Robert a Hanka a domlouvá se zkušební pobyt
pro Martinu. Kontaktují nás z Camphillu v Českých Kopistech, mají zájem o zkušební pobyt
pro svoji klientku.
Dominik se stává klientem chráněného bydlení a je v této pozici všemi radostně vítán.
Asistent Petr úspěšně absolvoval rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Březen
Jednoho březnového dne přijíždí na návštěvu pracovníci Jedličkova ústavu v Praze, Villu si se
zájmem prohlížejí a domlouvají se zkušební pobyty dalších klientů.
Konečně se koná týmová porada všech pracovníků, probírají se organizační záležitostí,
týmová spolupráce, situace klientů, plánují se akce na další měsíce.
Už po několikáté se účastníme módní přehlídky v Českých
Budějovicích, kterou organizuje sdružení Arpida. Odjíždí
tam „delegace“ ve složení: Iva, Miluška, Kačenka, Hanka.
Přehlídka se povedla a modely se velmi líbily.
S přicházejícím jarem se oživuje činnost v dílně. Asistentka
Renata vnáší nové nápady s jarními motivy, kupujeme pedig
a začínáme z něj vyrábět pěkné ošatky a košíky. Holky i
kluky to velmi baví a tak je po ještě chladných odpoledních a
večerech co dělat.
A opět se rodí nová jehňátka, i když je na ně ještě velmi
chladno.
Přijíždí dobrovolnice Martina z Brna, tentokráte se studijními
plány a ve Ville čerpá náměty pro svoji bakalářskou práci o chráněném bydlení.
Sousedi a lidé z okolí přicházejí na návštěvu Villy, Milan je ochotně provází.
Rodí se další jehňátka, jaro přece jen pomalu vítězí nad dlouhou zimou; holky vyrážejí na
dámskou jízdu do Tábora, za plaváním, nákupy a kulturou.
Ozývají se další zájemci o službu chráněného bydlení. A my
si vždy znovu uvědomujeme, kolik nenápadných,
zapomenutých mladých lidí žije samo v těžkých
podmínkách a touží po nějakém společenství. Snad bude
možno některé z nich mezi sebe přijmout.
Přijíždí další návštěva, tentokrát pracovníků z VOŠ Jabok,
odkud přicházejí studenti, aby zde vykonávali své praxe.
O jednom březnovém víkendu navštěvují klienti a asistenti komunitu Kršnova Dvoru
u Vlašimi; se zájmem si všichni prohlíží biofarmu, seznamují se s principy komunity a s jejich
stylem života. Matěje nejvíce leká, že vstávají ve 4 hodiny ráno – to si neumí představit
a tak je přece jen rád ve Ville.
Ochotníci z Újezda nacvičili další divadelní hru Dědeček, ve které Milan sehrál dokonce
2 zajímavé role. Je už ostřílený divadelník a všichni ho vždy podporují alespoň svojí účastí
na představeních.
Ozývají se pracovníci z Integrovaného centra sociálních služeb Odlochovice a domlouváme
možnost vzájemných stáží.

V rámci projektu podpořeného Nadací 02 – rozšíření farmy ve Ville, nakupujeme pletivo
na nové ohrady.
Konečně zmizel sníh, konečně osychá země a tak se
pomalu rozbíhají práce na zahradě, připravuje se skleník
na novou sadbu a upravuje se okolí komunitního domu.
Kačenka dostává darem ke 30. narozeninám vysněný
rotoped.
Chystáme se na Velikonoce, kluci pletou pomlázky
a Villa se zkrášluje velikonoční výzdobou.
výrobky
z
dílny
prodáváme
Pěkné
na velikonočním jarmarku v Soběslavi.

úspěšně

Další prodej a presentace sdružení probíhá na trhách,
které organizuje Nadace 02 v Praze.
Na zkušební pobyty přijíždí dvě nové zájemkyně – slečny
Martina a Anička. Kluci ve Ville mají radost…
Po dlouhé době přijíždí také George a Jirka, který je tentokrát ve velmi dobré duševní kondici
a tak je s ním veselo.
A letošní Velikonoce snad ukončí dlouhé zimní období, které na České Sibiři bylo obzvlášť
zimní. Klienti se nadechují a více vycházejí z domu, ovce i koza se vyhánějí na pastvu
a asistenti nabírají nové síly na svoji nelehkou práci.
První čtvrt roku 2010 máme za sebou a už se ani nedivíme, jak „ten čas pádí“ – vždyť to
máme na Bílkově plastice v krásném provedení stále před očima.

