Stručně o občanském sdružení Villa Vallila v datech

1996 – v tomto roce bylo založeno občanské sdružení Villa Vallila (dále os VV) s cílem vybudovat
komunitní dům, který by sloužil jako domov pro lidi s postižením. Velikou inspirací na počátku naší
činnosti byly komunity Archa J. Vaniera.
1997 – celý rok jsme sháněli vhodný objekt, který by vyhovoval našim plánům a původnímu projektu.
1998 – v dubnu tohoto roku se podařilo koupit zchátralý dům (secesní vilu) v Červeném Újezdě u Votic;
velké dobrodružství začalo - sháníme peníze na rekonstrukci, píšeme první projekty a zažíváme
zázraky!
1999 – začaly přípravné práce na rekonstrukci domu – prořezávání zarostlé zahrady, kácení starých
dřevin, vyklízení domu, oprava střechy.
2000 – začátkem roku byla zahájena kompletní rekonstrukce domu (elektroinstalace, rozvod vody
a topení, vybudování sociálních zařízení, výměna oken, vytvoření pokojů...).
2001 – s velmi malými finančními náklady, v rekordním čase a s pomocí mnoha dobrovolníků byla
základní přestavba a úpravy dokončeny; v květnu se do domu nastěhovali 2 první asistenti; provoz
domu byl zahájen - zatím jako ubytování pro skupiny ze škol a různých sociálních zařízení, které
přijížděly na kratší pobyty.
2002 – ke dvěma asistentům nastoupili 2 první obyvatelé – mladí muži ve věku 18 a 30 let; v domě se
konají různé kulturní a ozdravné akce.
2003 – ve Ville vzniká zárodek komunity mladých lidí (Viláků), kteří se učí spolu bydlet a žít;
os VV se registruje jako poskytovatel sociální služeb (chráněné bydlení a odlehčovací služba); Villa
přijímá další obyvatele, což jsou převážně mladí lité se zdravotními a sociálními problémy; vzniká
komunita inspirovaná komunitami Archy J. Vaniera.
2004 – díky sponzorským darům jsme mohli začít další fázi rekonstrukce – přestavbu podkroví; tím se
podstatně rozšířila ubytovací kapacita; upravily se nové pokoje s příslušenstvím a vznikl víceúčelový
prostor pro další formy setkávání; ve Ville bydlí 7 obyvatel a s nimi pracuje 5 asistentů;
2005 – na počátku roku jsme v Praze uspořádali novoroční benefiční koncert; rekonstrukce podkroví
byla dokončena a prostor se začal velmi využívat; mladý začínající režisér natočil o lidech ve Ville film;
vznikla farma, zeleninová zahrada, byl postaven skleník; organizovaly se respitní pobyty, pořádaly se
slavnosti a zajímavá setkání.
2006 – začalo se tvořit – asistenti nafotili a nahráli s Viláky zajímavé zpracování knihy Bylo nás pět,
které má dodnes velký úspěch; nacvičila se další představení a divadla, která se s úspěchem hrála
na různých kulturních akcích; na farmě se začala rodit jehňátka a kůzlátka; na pozemku Villy bylo
postaveno sportovní hřiště; prožili jsme společnou dovolenou v Chorvatsku; rok proměn a překvapení
vyvrcholil zjištěním, že dvě dívky jsou těhotné…

2007 – začátkem roku se narodila 2 miminka; oba malí chlapečci a obě maminky se přestěhovali
do nových útulků a domovů; někteří obyvatelé i asistenti se ve Ville vystřídali; nové sportovní hřiště bylo
slavnostně otevřeno; na přehlídce „Mental power film festival“ soutěžil snímek „Bylo nás pět"; hlavní
hrdina filmu získal cenu za Nejlepší mužskou roli; ve Ville natáčela česká televize.
2008 – stále více lidí přijíždělo na odlehčovací pobyty a velmi dobře se zapojovali do komunity stálých
obyvatel; nastoupili noví asistenti a vyměnily se vedoucí domu; v červnu se konal benefiční koncert
na podporu Villy, který uspořádala Filharmonie Hradec Králové v Praze; již tradiční zahradní slavnosti
doprovázelo vystoupení zajímavých kapel a kejklířů. na pomocné práce přijeli dobrovolníci ze sdružení
TAMJDEM.
2009 – tento rok byl plný změn – noví obyvatelé, noví asistenti, nové projekty;
podařilo se odkoupit „baráček pod Villou“ od původních vlastníků; zde byly zrekonstruovány 2 chráněné
byty, do kterých se někteří obyvatelé Villy s radostí nastěhovali; v květnu jsme zorganizovali setkání
„Na prahu Villy“, kterého se zúčastnilo mnoho přátel a příznivců Villy; společně se uvažovalo
o budoucnosti celého sdružení, o tom „jak dál ve Ville“ ; na podzim jsme se setkali s občanským
sdružením Benediktus z Chotěboře a od nich jsme získali nové podněty a hlavně důležité kontakty
na Archu J. V.
2010 – hlavní činností sdružení v tomto roce bylo zajistit provoz komunitního domu, sehnat dostatek
finančních prostředků a posilovat stávající komunitu obyvatel.
2011 – benefičním koncertem a zahradní slavností jsme oslavili 10 let komunitního života ve Ville;
na slavnost byli pozváni všichni, kteří ve Ville za uplynulých deset let nějaký čas prožili – pracovali zde,
bydleli nebo sem rádi přijížděli;
Villu poprvé navštívila koordinátorka Archy; začali jsme se domlouvat na spolupráci a vyjádřili jsme
přání stát se komunitou Archy, protože bychom se velmi rádi k tomuto hnutí připojili;
na faře jsme vybudovali dílnu na pečení sušenek pro psy.
2012 – nastoupili noví asistenti a posílili pracovní tým i celou komunitu ve Ville; v tomto roce přijela
koordinátorka Archy na jaře a na podzim; během své návštěvy se setkala se členy správní rady
v Praze; naplánovali jsme další kroky pro začlenění Villy Vallily do mezinárodního hnutí Archa J.
Vaniera; malá skupina lidí z Villy se zúčastnila setkání v Trosly ve Francii. Prožili krásný čas s dalšími
komunitami z celého světa a potkali Jeana Vaniera. Bylo to nádherné setkání. Na zahradě Villy byla
postavena sauna a začala příprava na opravu venkovní omítky domu (stavba lešení a otloukání staré
omítky); v pekařské dílně na faře se začaly péct sušenky pro psy; neustále sháníme finanční prostředky
na provoz domu, na platy zaměstnanců a na stavební projekty a máme radost, že to vždy nakonec
nějak vyjde.
2013 – hlavní práce v tomto roce je oprava omítky – severní a západní strana domu je již téměř
opravená…Ve Ville je stále živo; v březnu jsme společně strávili pěkný týden na horách; učíme se
zpracovávat ovčí vlnu od našich oveček; na konci léta jsme uspořádali zahraní slavnost; sklízíme
zahradu a chystáme se na dlouhou zimu…

