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Výroční zpráva za rok 2019 

Villa Vallila, z. ú. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

 

                     

 

Motto komunitního života: 

 

„Život v komunitě lze plně prožít pouze tehdy, pokud se vyrovnáme s vlastním selháním a 

trápením a místo uzavření se do sebe budeme usilovat o podporu blízkých.“  

                                                                                   Jean Vanier, „Community and Growth“ 
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Slovo na úvod: 

Rok 2019 přinesl nové plány pro celou organizaci Villa Vallila. Plánované 

změny vycházejí z našeho napojení na mezinárodní organizaci Archa a měly by 

se týkat nové struktury organizace a případně nového vedení.  A tak se na to vše 

začínáme připravovat.  

Během několika návštěv našeho doprovázejícího vyslance Archy Robina Sykese 

domlouváme postupné kroky a metodiku, která bude použita k výběru nového 

vedoucího. Obyvatelé domu a další uživatelé služeb vytvářejí pevný základ 

komunity a všem se ve Ville dobře daří. Mezi asistenty však dochází 

k personálním změnám, což stálí obyvatelé vždy trochu těžce nesou. Naštěstí 

opět přicházejí noví asistenti s novou chutí a elánem, s novým pohledem na 

život ve Ville a s novými nápady, jak tento život podpořit, povzbudit a rozvíjet. 

A tak se zase povedlo mnoho zajímavých akcí – koncerty, divadla, prezentační 

prodeje výrobků z dílny, zahradní slavnost, společné výlety a oslavy. V letošním 

roce se také více zapojili členové správní rady do různých akcí Villy i do 

důležitých rozhodování o budoucnosti organizace. Častější kontakty správní 

rady s celou komunitou jsou velkou podporou a posilou do budoucnosti.    

                                                                                                        

Eva Klípová – ředitelka  

 

Proč a jak 

Organizace Villa Vallila poskytuje sociální služby v komunitním domě od roku 

2001. Nejprve zde byl vytvářen domov pro mladé lidi, kteří nemohli žít 

samostatně kvůli svému zdravotnímu nebo sociálnímu znevýhodnění. Na samém 

počátku naší činnosti jsme také byli inspirováni dílem Jeana Vaniera (Archou) a 

po tomto vzoru jsme se snažili o vytvoření společenství lidí s postižením a i bez 

něj (asistenti), kde by lidé mohli co nejvíce rozvíjet své dary a schopnosti a byli 

i se svými potížemi přijati a respektováni.  

V současné době žije v komunitě ve Ville Vallile 10 lidí s různými zdravotními 

a adaptačními problémy. Jsme přijati do Mezinárodní Archy a oficiálně jsme 

pojmenováni Projekt Archa v České republice.  

V legislativě našeho státu jsme poskytovatelé sociálních služeb. Od roku 2004 

poskytujeme službu chráněného bydlení a od roku 2007 odlehčovací službu. 

Poskytování sociálních služeb komunitní formou považujeme za jedinečný 

způsob, který umožňuje lidem s postižením žít plnohodnotný život a díky tomu 

co nejvíce rozvíjet vlastní dary a schopnosti.   
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Poslání organizace 

- umožnit lidem s 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 

společenské a pracovní 

Cílová skupina a poskytované sociální služby:  

lidé se zdravotním postižením  

chráněné bydlení a odlehčovací služba  

Principy naší práce 

• individuální přístup 

• podpora  

• respekt  

• přijetí 
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Hlavní události roku 2019 
 

• Zahájili jsme proces „předávání“ Villy, který obnáší vytvoření 

mandátu komunity a následně hledání nového vedoucího organizace. 

• Pravidelné „komunitní víkendy“ se Štěpánkou, přispívaly k posile 

soužití v komunitě. 

• Uskutečnilo se několik velmi prospěšných brigád v domě i na 

pozemcích Villy, kterých se zúčastnili studenti a dobrovolníci. 

• Pravidelně jedenkrát v měsíci byli do Villy zváni přátelé a místní lidé 

z obce Červený Újezd na posezení a popovídání při čaji a kávě. 

• Všichni asistenti absolvovali dvě velmi přínosné supervize. 

• Několik týmů spřátelených organizací přijelo na stáž a vzájemné 

předávání zkušeností. 

• Byla postavena velká krbová kamna v jídelně.  

• Absolvovali jsme finanční kontrolu a kontrolu registrace sociálních 

služeb. 

• Dva asistenti ukončili pracovní poměr ve Ville a místo nich nastoupily 

2 nové asistentky, které komunitu výrazně posílily. 

• Tradiční zahradní slavnost byla letos mimořádně krásná a povedená, 

program vytvořily zajímavé kapely, divadla, rukodělné tvoření, 

prodejní stánky a k tomu výborná atmosféra a mnoho milých lidí.  

• Dvakrát nás navštívil Robin Sykes – vyslanec mezinárodní Archy a 

začal připravovat s celou komunitou proces „předávání“. 

• Při adventním koncertě zazněly nádherné zpěvy v podání ženského 

pěveckého souboru Chrpy. 

• Několik obyvatelů letos zůstalo přes vánoční svátky ve Ville – nový 

model. 
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Kronika 2019 

 
LEDEN  

Novoroční posezení v hospůdce Za pecí ve Veletíně 

Tříkrálová sbírka 

 

 
 

Návštěva pracovníků z Arpidy /stáž 

Komunitní den se Štěpánkou M. – započal tzv. Charter Process       

 

ÚNOR  

Návštěvní den – otevřeno pro sousedy 

Velká zimní akce – zabíjačka  

Dobrovolnice Jenovéfa K. 
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BŘEZEN 

Nastupuje nový člen komunity Josef M. 

Koncert skupiny Kabrňáciv z Tloskova 

Výlet do muzea v Říčanech 

Loučíme se s Jirkou K., který odchází na ubytovnu při Benešovské nemocnici, kde pracuje  

Dobrovolnice Jenovéfa K. 

Komunitní den 

Do uvolněné garsonky po Jirkovi se stěhuje dlouholetý člen komunity Roman H. 

 

DUBEN  

Studenti z Jaboku na praxi 

Návštěvní den – otevřeno pro sousedy 

Dobrovolníci z organizace Tamjdem – brigáda 

Jarní prodeje v objektu domova v Odlochovicích a na statku v Borotíně 

Komunitní den 

 

KVĚTEN 

Výlet do Vlašimi 

7.5. zemřel Jean Vanier 

Prodejní akce ve Voticích 

Studenti z Jaboku na praxi 

Návštěvní den – otevřeno pro sousedy 

Návštěva Robina Sykese z Archy – příprava na nové období Villy 

Open day – společná oslava komunit Archa po celém světě  

 

 
 

Koncert Jenovéfy K.  

Návštěva komunity Benediktus v Modletíně 

Teambuilding asistentů – výlet do rakouských Alp 

Noc kostelů proběhla i v Č. Újezdě 
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ČERVEN  

Návštěvní den – otevřeno pro sousedy 

Supervize asistentů 

Nový dobrovolník Anna H. 

Rekreační pobyt na Živohošti 

Dětský den a pouť v Č. Újezdě 

Finanční kontrola úspěšně proběhla 

Pracovní poměr ukončuje Lucie H. 

 

ČERVENEC 

Nastupuje nová asistentka Tereza V. 

Školení řidičů pro asistenty 

Brigáda z organizace Cheiron Tábor  

 

SRPEN  

Vodácký výlet na Berounku 

Návštěvní den – otevřeno pro sousedy 

Dobrovolnice Jenovéfa K. 

Edita a Veronika B. - zkušební pobyt a dobrovolnictví 

Kontrola registrace soc. služeb  

Zahradní slavnost  

Pracovní poměr ukončuje Tomáš K. 
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ZÁŘÍ  

Nastupuje Markéta L. jako odborný pracovník do dílny 

Kontrola registrace soc. služeb  

Výlet do Exodu v Plzni 

Návštěva motorkářů Hells Babetts 

Supervize asistentů 

Farní odpoledne pro rodiny na zahradě Villy 

 

ŘÍJEN  

Návštěvní den – otevřeno pro sousedy 

Oslava tradičního společného dne - L´Arche Family Day  

Nastupuje nová asistentka Jarka K. 

Druhá návštěva Robina Sykese v tomto roce 

Koncert francouzských zpěvů s klavírním doprovodem v podání Jenovéfy K. a Mélusine de P.  

Na odbornou stáž přijelo 9 pracovníků z CHB Terezín  

Tomáš Č. se stěhuje k sestře - rozlučka 

 

LISTOPAD 

Tereza J. oslavila 10 let života ve Ville 

Byla postavena velká krbová kamna v jídelně 

 

 
 

Lesní brigáda - přijelo několik pomocníků dobrovolníků 

Proběhly studentské praxe studentů z Jaboku 

Školení asistentů 

Návštěvní den – otevřeno pro sousedy 

Odborná stáž z organizace Ruah – 5 lidí 

Pletení adventních věnců 
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PROSINEC 

Návštěvní den – otevřeno pro sousedy 

Oslava sv. Mikuláše spolu s nadělováním dětem 

Adventní Prodej v Táboře a Odlochovicích 

Benefiční koncert v Sedlci ve sboru Českobratrské církve evangelické  

Opětovný nástup Tomáše Č. ☺ 

Všichni z Villy hrají bowling ve Voticích 

Komunitní den 

Vánoční prodej výrobků na Jaboku 

Adventní koncert – ženský pěvecký soubor Chrpy 

 

 
 

Společná vánoční večeře pro celou komunitu 

Oslava Vánoc a společně prožitý vánoční čas – několik obyvatel zůstává ve Ville přes 

vánoční svátky a poté přijíždějí ostatní, aby spolu prožili konec roku 2019. 
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Lidé Villy Vallily 

Obyvatelé komunitního domu (uživatelé služby chráněné bydlení)  

V roce 2019 žili v komunitním domě tito lidé: 

Roman, Mikuláš, David, Pavel, Tereza, Hanka, Věra, Bára, Tomáš, Jirka (ten 

v březnu odešel a na jeho místo nastoupil Pepa)  

Jsou to lidé se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke svým adaptačním 

problémům nemohou žít zcela samostatně. Je jim poskytována služba 

chráněného bydlení v komunitním domě nebo ve dvou samostatných 

garsonkách. S cílenou podporou žijí běžným životem jako jejich vrstevníci. 

Některým se podařilo získat pracovní místo na otevřeném trhu práce. Každý je 

zapojen do pracovních programů v dílně, na zahradě a při vedení domácnosti. 

Všichni se podílejí dle svých možností a vůle. Jsou podporováni v sociálních 

dovednostech, v upevňování pracovních návyků, vedeni k dobré životosprávě a 

k osvojení zdravého životního stylu. Velká pozornost je věnována 

smysluplnému trávení volného času.  

Počet obyvatel – 10 (kapacita 10)  
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Uživatelé odlehčovací služby  

Lidé se zdravotním postižením, kteří přijíždějí na krátkodobé pobyty a během 

nich mají možnost se zapojit do života komunity, zažít pravidelné denní činnosti 

a využívat vhodných terapeutických programů.  

Počet uživatelů odlehčovacích služeb za rok: 19  

 

Vedoucí domu, asistenti a odborní pracovníci  

Asistenti (v roce 2019: Maruška, Pavel, Lucka, Lucie, Tomáš, Tereza, Jarka) 

pracují v celodenním provozu; provázejí obyvatele komunity v jejich denních 

aktivitách, pomáhají jim naplňovat jejich osobní plány, podporují je 

v pracovních dovednostech, jsou jim příkladem v životosprávě a v sociálním 

chování. Zároveň jim pomáhají při obstarávání domácnosti, při hospodaření 

s penězi, při vyřizování občanských záležitostí. Dle svých možností se zapojují 

do komunitního života a aktivně se účastní různých slavností a událostí. 

Vedoucí domu (Renata) organizuje a řídí činnost asistentů, je zodpovědná za 

dobrý chod celého komunitního domu, dbá na kvalitní týmovou práci. Vyřizuje 

úřední záležitosti obyvatel domu, koordinuje pracovní aktivity a lékařské 

prohlídky. 

Odborní pracovníci (Kateřina, Markéta) v terapeutické dílně připravují 

rozmanité pracovní programy, přiměřené různým pracovním schopnostem 

uživatelů. Zároveň rozpracovávají metodiku výroby drobných předmětů, které 

jsou určeny k prodeji a na jejichž výrobě se všichni podílejí. Dbají na dobré 

pracovní návyky a spoluprožívají s uživateli radost z dobře vykonané práce.  

5,5 úvazku 

 

Vedení:  

Organizaci řídí ředitelka - vedoucí komunity (Eva). Vedení lidí a potřebná 

autorita se pojí se službou pro komunitu. Ředitelka je zodpovědná za finanční 

zajištění provozu komunitního domu a za dobré fungování komunity. Dbá na 

dobré pracovní podmínky, inspiruje dlouhodobé plány organizace. 

Technický pracovník (Mirek, Míra a Jenda) a pomocní pracovní asistenti 

zajišťují a udržují nemovitosti v dobrém stavu, zajišťují průběžně nutné opravy, 

pečují o přilehlé pozemky a lesy, starají se o dobrý chod služebního vozidla a    

o zařízení farmy pro domácí zvířata. 

Správní rada (Vít, Martina, Jindřiška, Martin, Vendula, Denisa) se setkává 

pravidelně 1x za 2 měsíce. Členové sledují činnost organizace, podílejí se na 
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plánování, kontrolují hospodaření organizace, jsou oporou při zásadních 

rozhodováních o dalším nasměrování činnosti organizace, účastní se 

prezentačních akcí (koncerty, slavnosti), jsou součástí dárcovského fóra a 

pomáhají s fundraisingem.  

 

 

Komunita: 

Společenství ve Ville Vallile prošlo za roky své existence velkým vývojem – od 

chráněného bydlení lidí vyloučených ze společnosti po vytváření komunity lidí 

s postižením a jejich asistentů, kteří vnímají vzájemné obdarování, snaží se žít 

v otevřenosti a v angažovanosti v konkrétním sociálním a kulturním prostředí. 

V letošním roce zemřel zakladatel Archy Jean Vanier, který také nás velmi 

inspiroval. Nyní jsme součástí velké rodiny L´Arche international a lidé 

v komunitě se učí, jak spolu prožívat denní starosti i radosti, učí se vzájemné 

pomoci, respektu, úctě, trpělivosti, řešení problémů a přiměřeným interakcím. 

Společně objevují důležité životní hodnoty a individuální obdarování. Většina 

z nich však musí stále překonávat základní nepřízeň osudu, neboť jejich 

psychická i fyzická zranění jsou veliká a hluboká a v mnohém jim znesnadňují 

žít plně a radostně. Součástí života v komunitě jsou pravidelná komunitní 

sezení, individuální rozhovory, asistenční dny a komunitní víkendy.  
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Prostorové podmínky: 

Sociální služby jsou poskytovány ve velké vile se 3 podlažími, ve které je 8 

lůžek pro klienty chráněného bydlení, 3 lůžka pro odlehčovací pobyty, pokoje 

pro asistenty, podkrovní prostor pro setkávání a přespávání, výtvarná dílna, 

velká jídelna, kuchyň a technické zázemí. Vila je obklopena rozlehlou zahradou, 

která má funkci hospodářskou, okrasnou i relaxační. Na kraji pozemku je menší 

objekt (dříve hospodářské stavení), ve kterém jsou dvě samostatné garsonky (2 

lůžka pro klienty chráněného bydlení), terapeutická dílna a apartmán 

pronajímaný k rekreačním účelům. Se souhlasem majitele využíváme 

v sousedství starou kovárnu a šroťárnu (původně prostor ke šrotování obilí), ve 

které se letos uskutečnily kulturní a sportovní aktivity (divadla, koncerty, letní 

kino, ping-pong). 

 

Kontroly: 

• Finanční kontrola z Finančního úřadu – kontrola proběhla v pořádku, 

žádné nedostatky nebyly shledány. 

• Kontrola registrace sociálních služeb (MHMP). Kontrola zjistila 

nedostatečné personální zajištění služby. Odlehčovací služba byla 

krajským úřadem (MHMP) dlouhodobě finančně nepodporována! Služba 

byla vždy financována pouze z darů a personálně zajištěna pracovníky 

pracujícími na DPP. Na základě kontrolního šetření byla odebrána 

registrace odlehčovací služby.  

 

Finance:               

Organizace Villa Vallila, z. ú. je financována ze státního rozpočtu z části určené 

pro neziskové organizace; dotace je poskytována vždy na jeden kalendářní rok 

výhradně na sociální službu chráněné bydlení. Odlehčovací služba není 

dlouhodobě ze státního rozpočtu financována. Velkou pomocí do ročního 

rozpočtu jsou sponzorské finanční dary. Díky laskavým sponzorům, kteří jsou 

zároveň příznivci a podporovatelé Villy Vallily je financování organizace i 

v tomto roce dostatečně zajištěno.  Na konkrétní jednorázové projekty 

oslovujeme nadace a nadační fondy. 

Poskytování sociálních služeb, provoz komunitního domu, a další nutné náklady 

na rozvoj organizace finančně podporují: 

 

Instituce: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Středočeský kraj, Ministerstvo kultury 

ČR, Úřad práce Benešov, Úřad práce Tábor, Obec Červený Újezd 

Organizace:  

AK Havel + Partners, Arcidiecézní charita Praha, IMMUNIA spol s.r.o., Oční 

ordinace Kladno, Raiffeisen Bank,  
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Individuální dárci:  

Blažková D., Bratinkovi, Dvořáková M., Fencl, I., Herynek V., Holčák J., 

Kovaříkovi, Kovařovic D., Lachman J., Michal J., Mlčkovská K., Moravcová 

Z., Müllerová H., Pečenková M., Prokop M., Prokopová J., Růžek J., Vlček O.  

Dobrovolnické dny organizací:  

ČSOB, T-Mobile, gymnázium „English College“ 

Stálí dobrovolníci: 

Dagmar Bartáková, Anna Herbenová, Jenovéfa Kučerová, Stanislav Mareš, 

Štěpánka Míchalová, Tamara Nerudová, Miroslav Novák, Markéta 

Holubníčková, Jitka Zimová 

 

 

 

 

 

Všem dárcům a příznivcům děkujeme za podporu finanční i morální, 

dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc. 

Každého daru si hluboce vážíme, každá pomoc je pro nás velkou posilou. 

Rádi bychom, aby naši milí dárci a dobrovolníci stále věděli, 

že zcela konkrétně podporují slabé a často zapomenuté lidi, kteří díky jejich 

podpoře mohou svůj život žít v důstojných podmínkách,  

učit se mít z něj radost a věřit, že i jejich život má smysl. 

Díky Vám. 
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Základní údaje o organizaci 

Zakladatelé Villy Vallily, z. ú.: 

Ing Miroslav Klípa 

Ing Pavel Bratinka 

PhDr Jan Klípa, Ph.D. 

Mgr. Šimon Hradilek 

 

Sídlo ústavu: Červený Újezd u Votic 32, 257 88 

IČ:  67778399 

e-mail: villa@vallila.cz 

web: www.vallila.cz 

bankovní spojení:  KB Praha 2 – Náměstí Míru,  

 č. ú.: 27-3563450287/0100 

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

vedoucí domu: Renata Kocourková 

Orgány ústavu: 

Ředitelka:  Mgr. Eva Klípová 

Správní rada: Mgr. Vít Herynek, Ph.D. (předseda) 

 Mgr. Václava Bratinková, Mgr. Martina Herynková, 

 Ing. Jindřiška Prokopová, Ing. Martin Prokop,  

 MUDr Denisa Blažková, 

Revizorka:  Mgr. Jitka Zimová 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Eva Klípová – ředitelka Villy Vallily, z.ú. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vallila.cz/


16 

 

 

  

   

 Výdaje (v tis. Kč)  

Materiálové náklady 127  

DHM – vybavení domu 73  

Nákup potravin 451  

Energie 137  

Opravy a údržba 121  

Telefonní poplatky + internet 30  

Právní a ekonomické služby 71  

Ostatní služby 260  

Pojištění 15  

Mzdové náklady 1947  

Zákonné sociální náklady 593  

Ostatní sociální náklady 35  

Bankovní a jiné poplatky 10  

Odpisy hmotného majetku 80  

Výdaje celkem 3 950  

   

 Příjmy (v tis. Kč)  

Příjmy za pobyty  517  

Příspěvek na péči 374  

Příjmy za potraviny 432  

Provozní dotace státních institucí 1815  

Sponzorské dary 736  

Zúčtování fondů 75  

Příjmy celkem 3 949  

 

  
 


