
Výroční zpráva občanského sdružení

Villa Vallila za rok 2012

Občanské sdružení Villa Vallila bylo založeno v roce 1996.

Od roku 2001 provozuje komunitní dům Villa Vallila

v Červeném Újezdě u Votic

nakreslila Terezie Jungová



Rok 2012

Občanské  sdružení  Villa  Vallila  má  za  sebou  16  let  činnosti  –  budování 

komunitního  domu  a  vytváření  projektů  pro  podporu  lidí  se  zdravotním

a postižením a sociálním znevýhodněním. 

Již 11 let poskytuje v komunitním domě sociální služby. 

Stále je rozvíjen prvotní  projekt a základní myšlenka, která dala celé naší práci 

směr.  A  to  je  vytvoření  podpůrné  komunity  v komunitním  domě  v souladu 

s naplňováním poslání organizace.

Během uplynulých let jsme nasbírali  mnoho cenných zkušeností  a prošli  často 

nelehkým  vývojem  spojeným  s  hledáním  a  objevováním  správného  způsobu 

poskytování sociálních služeb. 

Jsme  přesvědčeni,  že  poskytování  kvalitní  sociální  služby  musí  být  zároveň 

spojeno s lidským přijetím a možností uzdravení lidí v nouzi a to skrze přijímající 

společenství.  V  našem  případě  v komunitě  obyvatel  a  asistentů  v komunitním 

domě Villa Vallila.

Při takto pojaté sociální práci a skrze sílu živého společenství jsou objevovány

a rozvíjeny skryté dary někdy zcela zapomenutých lidí. Tito lidé pak mohou svými 

dary své okolí velmi obohacovat.  

Eva Klípová – předsedkyně o.s. Villa Vallila



Poslání organizace

• umožnit  lidem  se  zdravotním  postižením  žít  plnohodnotný  život  v  přirozených 

podmínkách  lidského  společenství  a  za  tímto  účelem  provozovat  komunitní  dům 

v Červeném Újezdě u Votic 

• poskytovat  obyvatelům  Villy  Vallily  podporu  při  začlenění  do  běžného  prostředí

v oblasti pracovní a společenské

Základní činnosti organizace v roce 2012

 poskytování sociálních  služeb  a  provozování  komunitního  domu  Villa  Vallila 

v Červeném  Újezdě  u  Votic  –  tento  stálý  projekt  je  podporovaný  ze  státní  dotace 

MPSV.

 realizování projektu opravy vnější omítky komunitního domu Villa Vallila – projekt je 

financován ze sponzorských příspěvků.

 pořádání osvětových,  kulturních  a  rekreačních  akcí:  benefiční  koncert,  adventní 

koncert, zahradní slavnosti, rekreační pobyty

 prezentování sdružení na různých prezentačních a prodejních akcích: jarní jarmark 

Rolničky,  velikonoční  výstava  Středočeského  kraje,  nadace  O2,  sektání

NNO - Benešov, Prčické bábení, Staročeské vánoční trhy

 spolupráce se  spřátelenými organizacemi: agentura  Rytmus  Benešov,  občanské 

sdružení  Ledovec,  Rolnička  Soběslav,  Statek  Vlčkovice  o.p.s.,  Chráněné  bydlení 

Xaverov  Praha,  ICSS  Odlochovice,  Ateliér  Prčice,  občanské  sdružení  Benediktus, 

občanské sdružení Neratov, Centrum denních služeb Lada Lukavec  

Letos jsme se především zaměřili na: 

 poskytování kvalitní sociální služby všem uživatelům

 uspokojení  zájemců o  služby  –  hlavně  o  respitní  pobyty;  zájemcům  o  chráněné 

bydlení jsme poskytli několik zkušebních pobytů 

 vytváření pracovního týmu s ohledem na potřeby komunity obyvatel a asistentů  

 příprava na začlenění Villy Vallily do mezinárodního hnutí Archa Jeana Vaniera

 technické práce – stavba sauny a přípravné práce k opravě venkovní omítky domu 

 neustálé  shánění  finančních  prostředků na  provoz  domu,  na  platy  zaměstnanců

a na stavební projekty



Lidé Villy Vallily

Chráněné bydlení

na začátku roku 2012: Roman, Milan, Pepa, Standa, Kačenka, Tereza, Pája, Jana, Petra

počet uživatelů služby chráněného bydlení: 9

samostatné chráněné byty: 2 obyvatelé

komunitní dům: 7 obyvatel

na konci roku 2012: Roman, Milan, Pepa, Karel, Mikuláš, Tereza, Jana, Helena, na zkušební 

pobyt Alena

počet uživatelů služby chráněného bydlení: 8

Odlehčovací služba

v průběhu roku 2012: počet uživatelů odlehčovacích služeb: 27

V  domě  jsou  3  stálá  lůžka  pro  odlehčovací  službu;  mnozí  přijíždějí  na  respitní  pobyty  

opakovaně několikrát za rok.

Nejčastěji přijíždějí Hanka, Věra, Honza, Matěj, Petr, Miluška, Ondřej, Jirka, Štěpán, Jakub,  

Klára.

Asistenti 

Na  začátku  roku  2012:  Renata  Š.  –  vedoucí  domu,  Miluška,  Zdena,  Simona,  

Eva Š. – 5 pracovníků; techničtí pracovníci: Mirek + Honza

Na  konci  roku  2012:  Monika  –  vedoucí  domu,  Eva  Š.,  Iva,  Renata  K.,  Martin,

Katka – 6 pracovníků; techničtí pracovníci: Mirek + Honza  

Renata Š. odešla na mateřskou dovolenou – v červnu se jí narodil chlapeček Kubík.

Správní rada – poradní orgán sdružení 

Dobrovolníci a stálá dobrovolná administrativní práce

Obyvatelé komunitního domu 

Viláci (klienti služby chráněného bydlení) – během let se vytvořil a zažil výraz, kterým jsou 

obyvatelé  Villy  běžně  označování  –  žijí  dlouhodobě  v komunitním domě nebo  v přilehlých 

garsonkách. Někteří zde mají trvalé bydliště.

Viláci  se  snaží  žít  běžným  životem  jako  jejich  vrstevníci  a  jsou  v  tomto  směru  cíleně  

podporováni. Každý je zapojen do nějakého pracovního programu, někteří pracují v běžném 



prostředí (mají stálý pracovní poměr). Další pracovní příležitosti jsou soustavně vyhledávány.  

Všichni  se  podílejí  (dle  svých  možností  a  vůle)  na  obstarávání  domácnosti  v  domě

(úklid pokojů i společných prostor, praní, žehlení, vaření).

Cíleně  jsou  všichni  vedeni  k  upevňování  pracovních  návyků.  Většina  úspěšně  pracuje

v pekařské dílně, kde se pečou psí sušenky (velmi vhodná, ale málo výhodná práce) nebo 

jsou  pravidelně  zapojováni  do  pracovně  terapeutických  programů  –  obstarávání  zvířat

na farmě, práce na zeleninové zahradě a ve skleníku, údržba okolí domu, údržba zahrady,  

práce se dřevem (příprava otopu na zimu).  Přitom všem je dbáno na dodržování  správné 

životosprávy a osvojování si zdravého životního stylu; 

Při vytváření komunity obyvatel se přirozeně trénují potřebné sociálních dovedností; členové 

komunity spolu prožívají denní starosti i radosti,  přirozeně se učí vzájemné pomoci, učí se  

řešit problémy a přiměřeně  reagovat na různé nepřízně nebo neúspěchy. 

Většina  z  nich  musí  stále  překonávat  základní  nepřízeň  osudu,  neboť  jejich  psychická

i fyzická zranění jsou veliká a hluboká a v mnohém jim znesnadňují žít spokojeně a radostně.  

Pozitivní nabídkou jsou různé volnočasové aktivity, do kterých se mohou dle chuti zapojit –  

fotbal, florbal, cvičení a posilování, hraní divadla, poslech hudby, společenské hry aj.

Součástí života v komunitě jsou pravidelná komunitní sezení (1x týdně), která vedou asistenti. 

Na  nich  mohou  všichni  sdělovat  své  názory,  učí  se  naslouchat  druhým a  hledat  řešení  

a  některé  společné  nebo  osobní  problémy,  objevovat  své  schopnosti  a  dovednosti

a navzájem se oceňovat.  

Asistenti  provázejí  klienty  během  jejich  denních  aktivit,  podporují  je  v  pracovních 

dovednostech, jsou jim příkladem v životosprávě a v sociálním chování.

Co nejvíce se zapojují do komunitního života – účastní se různých slavností a událostí i mimo 

rámec  své  pracovní  doby.  Klienty  podporují  v základní  péči  o  své  tělo  a  o  své  obydlí, 

pomáhají při vedení domácnosti a při vaření. Zároveň jim pomáhají vyřizovat jejich občanské  

záležitosti. 

Asistenti jsou s klienty v denním kontaktu, provázejí je rozmanitými situacemi a jsou jim rádci  

v  různých  životních  problémech.  Spravují  finance  domu  a  vedou  hospodaření  s  penězi

na  stravování.  Operativně  vyhledávají  a  nabízejí  různé  terapeutické  programy,  bdí  nad 

dobrou atmosférou v domě a povzbuzují k dobromyslnosti.  

Klienti  odlehčovací  služby jsou  převážně  mladí  lidé,  často  se  složitým  zdravotním 

postižením. Do Villy přijíždějí hlavně na relaxační a rekondiční programy. Snahou je zapojit je  

během pobytu ve Ville do komunity obyvatel a dát jim nahlédnout do pravidelných činností

a terapeutických pracovních programů, do kterých se mohou dle svých schopností a možností  

zapojit.



Tito lidé přicházejí do komunity se svými příběhy a obyvatelé Villy s nimi mohou sdílet jejich  

osudy. Vzájemné sdílení osudů, nové podněty a spoluúčast na běžných denních činnostech 

bývá velmi obohacující.

Hlavní principy práce v komunitním domě:

 individuální přístup

 respekt ke každému, kdo do Villy přichází nebo v ní žije

 vzájemná  tolerance,  ale  i  důraz  na  dodržování  společných  pravidel  a  zásad 

společného soužití (dodržování zdravé životosprávy a vhodného denního režimu)

 účast na pracovně terapeutických programech 

 podpora osobní zodpovědnosti za svůj život 

 posilování vůle k překonávání osobních obtíží

Pravidelná setkávání:

 komunitní sezení klientů a asistentů se koná 1x týdně

 týmové porady pracovníků Villy se konají 1x za měsíc

 správní rada se schází v kanceláři v Praze 1x za 2 měsíce



Stručný přehled událostí v průběhu roku 2012  

leden

Začínáme nový rok a hned se již tradičně účastníme na Tříkrálové sbírce. 

Na  začátku  nového  roku  přijíždějí  noví  zájemci  o  CHB  (Mikuláš,  Robert,  Standa,  Hana),  

domlouváme zkušební pobyty .

únor 

Viláci se vydávají na masopustní průvod a večerní masopustní zábavu.

Někteří  obyvatelé  a  asistenti  jeli  na  kurz  plstění  do Borotína  –  bylo  to  moc  pěkné

a inspirativní. 

Villa  je  zahalena ve sněhovém hávu a všude mrzne,  až praští… následkem toho zamrzla 

voda v garsonkách a ve služebním bytě a skoro celý měsíc netekla – všichni si zkusili, jak je  

voda vzácná a jak je dobré s ní umět hospodařit; do toho se začala rodit jehňátka – letos 7.

březen

Kačka se připravuje na křest. 

Již  opakovaně  probíhá  kurz  hospodaření  s penězi  (vede  Jitka  Z.)  –  všichni  se  nadšeně 

zúčastňují a učí se počítat své peníze.

duben

Slavíme Velikonoce a křest Kačky.

Návštěva Bašky – do Villy opět přijela  koordinátorka Archy J. Vaniera, aby s námi pobyla 

nějaký čas, povzbudila nás v práci a probrala s námi další nutné kroky na cestě, kterou jsme 

se vydali – tzn. stát se komunitou Archa. 

Baška v pekařské dílně s obyvateli Villy



Naši milí Viláci mají mezi sebou mnoho problémů, ale i mnoho přání a tužeb – snaží se spolu  

žít vztahy a často si s tím nevědí rady a tak přijíždí na pomoc sexuolog (Petr Eisner) a pořádá 

velmi  zajímavé školení  –  přednášku  –  osvětu;  všichni  se účastní,  se  zájmem poslouchají

a snaží se slyšené rady a návody v praxi užívat.

Někteří  však  mají  stále  větší  konflikty  s lidmi  okolo  sebe a tak vyhledáváme zařízení  pro 

respitní pobyty v Lukavci.Kvůli změně a lepšímu zapojení do komunity se stěhuje zpět do Villy 

Milan a na „baráček“ jde bydlet Kačka a Terka.

Na mateřskou dovolenou nastupuje Renata Š.

květen

Noví lidé přijíždějí na respitní pobyty; mezi nimi i tzv. Alfi, kterého si všichni oblíbili; s  ním nám 

byla i zapůjčena dobrá polohovací postel od sdružení „Blaho“.

Někteří  obyvatelé  odcházejí  nebo  se  na  odchod  chystají  –  to  je  vždy  spojeno  s  velkým 

loučením a přáním, ať se jim jinde dobře daří – tak to nyní přejeme i Petře.

Přijela nás navštívit skupina mladých lidí z občanského sdružení Ledovec, které sídlí blízko 

Plzně a má podobné zaměření. 

Přijíždějí další zájemci o chráněné bydlení ve Ville a absolvují zkušební pobyty.

Několik  chlapců  jelo  na výlet  na hory se Simonou,  další  jeli  na ozdravný pobyt  v Itálii  se 

speciální školou z Prahy.

červen

Zemřela bývalá obyvatelka Villy Džejka, která několik posledních let žila v sousední vesnici

a do Villy se ráda vracela. 

Několik nových dobrovolníku přijíždí do Villy a pomáhají, kde se dá. Stálým dobrovolníkem se 

stává Jiřka K.

Na respitní pobyt přijíždí Matěj D., ve Ville ho zastihuje tragická událost s  jeho matkou; poté 

pro něj zajišťujeme pomoc v Riapsu. 

Koncem června se uskutečnil krásný Benefiční koncert Filharmonie Hradec Králové v  kostele 

Šimona a Judy v Praze.

Opakovaně  přijíždí  skupina  studentů  z  anglického  gymnázia  „English  college“.  Akce  je 

součástí sociálních projektů školy, v rámci které pomáhají a seznamují se s projektem Villy. 

červenec

Během léta vybíráme nové pracovníky!!! Zájemců se hlásí hodně, ale výběr není jednoduchý.

Na praxi přijíždí studenka z Jaboku Veronika K. a velmi ve Ville pomáhá. 

Jedeme  na  návštěvu  do  sdružení  Benediktus  v Modletíně  u  Chotěboře  –  tam  je  krásné 

setkání přátel tamního sdružení a příjemná práce k tomu. 

V rekreačním zařízení na Monínci je umístěna kasička na vybírání příspěvků na provoz Villy 

Vallily.



Villa má prázdniny – klienti se rozjíždějí na různá místa k příbuzným, známým a spřáteleným 

organizacím; na týdenní pobyt přijíždí Apla – Jižní Čechy se svými klienty.

Probíhají zásadní personální změny - pracovní poměr ukončuje po 9 letech Miluška.

srpen

Začíná se stavět lešení na opravu venkovní omítky; práce probíhají zpočátku svépomocí – 

nejvíc se zapojuje Milan, Roman a Pepa, kteří pomáhají se stavbou lešení a otloukají starou 

omítku; fi Weber a fi Novák se podílejí na realizaci.

Jana s Romanem jedou pomáhat na tábor na Bukovou, pořádaný ZŠS Rooseveltova.

Koupili jsme nové slepice.

Ukončení  pracovního  poměru  ohlašují  Zdena  a  Simona;  Zdena  ke  konce  srpna,  Simona

ke konci září.  

Pepa a Terka mají domluvenou práci přes Rytmus – farma a mandl; jsou však přijatí pouze

na dohodu a po pár měsících jim dohoda končí.

září

Monika přebírá vedení domu – pracuje na dohodu a zvládá to skvěle!

Začátkem září  je  uspořádán  Memoriál  Matěje Blaha (1.  rok od tragického úmrtí  Matěje); 

probíhá šachový turnaj a krásný pietní akt u rybníka.

Nastupuje nový asistent Jirka, avšak v zápětí dostává nabídku z ICSS Odlochovice a tak ve 

zkušební době od pracovní smlouvy odstupuje. Znovu nastoupila do Villy asistentka Iva.

Zedníci začali opravovat fasádu na domě.

Stále přijíždějí mladí lidé na respitní pobyty, stále se hlásí mnoho zájemců.  

Koncem září odchází z Villy Standa. Stupňují se problémy s Janou – narůstá její agresivita; 

opakovaně odjíždí na respitní pobyty do Lukavce. 



říjen 

Nastupuje asistent Martin a hned se pouštějí všichni do vymalování kuchyně, která díky tomu 

velmi prokoukla. 

Iva a Luboš mají svatbu.

Nastupuje asistentka Renata K.

Kupujeme nový PC do kanceláře, což velmi zpříjemňuje administrativní práci.

listopad

Cesta  do  Francie -  4  zástupci  komunity  z  Villy  odjeli  do  Francie  na  návštěvu  nejstarší  

komunity  Archy J.  Vaniera  v  Trosly.  Tam se  uskutečnilo  velmi  zajímavé se zakladatelem 

Archy a dalšími komunitami z celého světa.

Výprava poutníků do Francie – v Trosly v Jeanem Vanierem

Staví se sauna a všichni se již těší na zimní saunování. Saunu staví Míra N. a Míra K. Viláci  

vydatně pomáhají. Honza T. zavedl pravidelné relaxační masáže a posilování.

prosinec 

Ve Ville se koná tradiční Adventní koncert (8. 12.), na kterém vystupuje pěvecký soubor Ecola 

ze Sedlce.

Před vánocemi odcházejí  z Villy  Kačka a Pája – každá ke své původní  rodině,  která si  je 

vyžádala. Přejeme vše dobré a myslíme na ně.

Společná vánoční  večeře ukončuje  období  roku 2012,  někteří  „Viláci“  odjíždějí  na vánoce

ke svým příbuzným a vrací se na oslavu Silvestra a vítání nového roku 2013.



Základní údaje o občanském sdružení

Poskytované sociální služby – registrované u MHMP:

Chráněné  bydlení  –  služba  je  poskytovaná  v komunitním  domě  Villa  Vallila  formou 

skupinového bydlení  v  komunitním domě nebo samostatného bydlení  ve dvou chráněných 

bytech. 

Cílová skupina – mladí lidé se zdravotním a sociálním znevýhodněním

Odlehčovací služby –  služba je poskytovaná rodinám se členy se zdravotním postižením, 

kterým jsou určeny krátkodobé pobyty v komunitním domě Villa Vallila.

Obě služby jsou poskytovány celoročně. 

Sídlo sdružení Praha 3, Přemyslovská 23, 130 00

telefon 724 219 334, 604352686

e-mail villa@vallila.cz

web www.vallila.cz

číslo a datum registrace na MV ČR II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

bankovní spojení KB Praha 2 – Náměstí Míru

číslo účtu 27-3563450287/0100

IČ: 67778399

Komunitní dům Villa Vallila Červený Újezd u Votic 32, 257 88

vedoucí domu Renata Šašinková, Monika Otradovcová

telefon 317 802 106 

Výbor sdružení

předsedkyně Mgr. Eva Klípová

místopředsedkyně: Ing. Jindřiška Prokopová

jednatel: Ing. Miroslav Klípa

revizorka: Mgr. Václava Bratinková



Finance

Podpořené projekty v roce 2012 ze státních prostředků:

Projekt Chráněné bydlení ve Ville Vallile: podpořeno MPSV

Středočeský kraj

Projekt Odlehčovací služby ve Ville Vallile: podpořeno MPSV

Organizace, které podpořily dílčí projekty:  

Arcidiecézní charita

Raiffeisenbank, a.s.

Energoconsult

Weil, Gotshal 

Immunia spol. s.r.o. 

Euroofice

ČSOB

Jablotron

Yvex

Abacus electric

Finanční  prostředky  byly  použity  na  provoz  komunitního  domu,  opravu  omítky  domu

a na stavbu sauny.

Individuální dárci: 

Benešová Romana, Blažková Denisa,  Böhmová Jiřina, Bratinka Pavel,  Čoban Petr,  Doležal 

Petr,  Herynek Vít,  Holčák Jindřich,  Hošková Marie,  Hradilek Šimon, Hromková Eva, Jelínek 

Tomáš, Klípa Ondřej,  Kodýdek Martin,  Kovařovic  David,  Lachman Jan,  Moravcová Zuzana, 

Michal Jiří, Müller Jiří, Müllerová Hana, Mlčkovská Kateřina, Polášková Alena, Prokop Martin, 

Prokopová  Jindřiška,  Růžek  Jiří,  Slavíčková  Hana,  Stočesová  Ivana,  Šmejkalová  Marie, 

Šimonková Jarmila, Švejdová Jana, Tomeček Jan, Vyskočil Petr, Weinberger Jiří, Žůrková Eva.

Všem dárcům a příznivcům děkujeme za podporu finanční i morální, která je pro nás  

velikou pomocí a posilou. Každého daru si velmi vážíme.

Věříme, že naši milí dárci mohou mít z díla Villy Vallily radost. 

Zároveň si uvědomujeme, že Villa může být Villou hlavně díky ochotě, nasazení

a trpělivé práci všech, kteří ve Ville pracují.



VÝSLEDOVKA ZA ROK 2012

Výdaje

Materiál 361 000

DHM - vybavení domu 53 000

Celkem 414 000

Energie 157 000

Celkem 157 000

Opravy a udržování 406 000

Celkem 406 000

Cestovné 11 000

Celkem 11 000

Telefonní popl. + internet 30 000

Účetní služby 16 000

Ostatní služby 30 000

Pojištění 14 000

Celkem 90 000

Mzdové náklady 833 000

Odvody 284 000

Celkem 1 117 000

Daně a poplatky 0

Bankovní poplatky 7000

Celkem 7000

Výdaje celkem 2 202 000

Příjmy

Platby za pobyty 944 000 944 000

Veřejná sbírka 25 000 25 000

Nadace a nadační fondy 80 000 80 000

Sponzorské dary 409 000 409 000

Dotace 741 000 741 000

Příjmy celkem 2 199 000


