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Výroční zpráva za rok 2016 

Villa Vallila, z. ú. 
 
 
                                 

                                                             
                    
 
  
 

 
                                                                                                                                                Pomalu se naloďujeme na Archu …. 
 
 

Úvodní slovo 
Před dvaceti lety vzniklo občanské sdružení Villa Vallila. Tehdy ještě bez zázemí, ale s jasnou představou 
pomáhat lidem, ke kterým osud nebyl úplně příznivý. O pět let později se již první obyvatelé stěhovali  
do Villy Vallily v Červeném Újezdě, aby se s pomocí asistentů pokusili žít normální život a nezůstali na okraji 
společnosti. Patnáct let trvání komunity je asi nejlepším důkazem, že to lze a že práce sdružení (nyní zapsaného 
ústavu), asistentů, přátel, obyvatel Červeného Újezdu, kteří Villu i s jejími obyvateli přijali, má smysl.  
Výročí jsme v roce 2016 oslavili ve Ville, na které je nejlépe poznat, co se za uplynulé roky událo. Krásný nový 
kabát zrekonstruovaného domu je vidět na první pohled. Hned na druhý je vidět především životaschopná 
komunita nabízející potřebným pomocnou ruku, zázemí, práci v malém hospodářství nebo v rozšiřujících  
se rukodělných dílnách a vedení k zodpovědnosti za své i společné věci.  
Věříme, že s pomocí lidí kolem Villy a jejích přátel se bude komunita nadále rozvíjet a pomáhat těm,  
kteří její pomoc potřebují. 
 
                                                                                                                Mgr. Vít Herynek – president Správní rady 
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Co vše jsme v roce 2016 dělali 
 

• V dubnu jsme oslavovali! Zorganizovali velikou slavnost, při které jsme slavili 15 let provozu 
komunitního domu (2001) a 20 let od založení občanského sdružení Villa Vallila (1996); bylo to 
významné vzpomínkové ohlédnutí, vděčné poděkování a krásné setkání s mnohými, kteří ve Ville 
žijí, žili a Villu Vallilu na její cestě doprovázeli. 

• Realizovali jsme drobné stavební projekty, v letošním roce se nám podařilo zrekonstruovat 
koupelnu v přízemí komunitního domu. 

• Také se podařilo (po 4 letech) dokončit celkovou venkovní omítku na domě. 
• Přijali jsme nové obyvatele do komunitního domu, kteří se stali novými členy komunity. 
• Naše ergoterapeutka Kateřina se zúčastnila formace asistentů, kterou pravidelně organizuje hnutí 

Archa – tentokrát se setkání konalo v italské Bologni. 
• Zúčastnili jsme se letního týdenního tábora v Polsku, na který nás pozvali přátelé z polských 

komunit Archy. 
• V září se konala tradiční zahradní slavnost, která opět krásně vyvedla. 
• Vedoucí Villy Vallily Eva se zúčastnila týdenního setkání vedoucích komunit Archy z východní 

Evropy a z Blízkého východu, které se konalo v městečku Ambleteusse v severní Francii. 
• V sociálně terapeutické dílně se vytvořilo několik velmi dobrých pracovních programů - např. se 

začaly renovovat staré židle, které jsou žádané a pro lidi z Villy je to velmi zajímavá a smysluplná 
práce. 

• Přijelo mnoho nových zájemců o respitní pobyty a většinou se jim ve Ville velmi líbilo. 
• I v tomto roce jsme se opět zúčastnili mnoha prezentačních a prodejních akcí. 
• Celý rok pravidelně probíhaly „komunitní víkendy“ s Markétou, během kterých se vždy 

probíralo nějaké téma posilující soužití v komunitě. 

 

JAK ŠEL ROK 2016 – kronika 

  
Leden 
Ráno Nového roku 2016… 
 

 
 
Noví obyvatelé, noví zájemci (Pavel, Bára, Přemysl) 
Tradiční tříkrálová sbírka. 
Školíme se v první pomoci. 
Vyklízíme a malujeme bytečky v domečku, kam se stěhují noví obyvatelé - Andy a Milan. 
Opět se podařilo zorganizovat krásný benefiční koncert v Praze v kostele Šimona a Judy. 
Přijeli brigádníci z ČSOB. 
První letošní měsíc zakončila ukázková zabíjačka pod vedením místního milého pana řezníka.  
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Únor 
Kateřina jela do Bologni na formaci asistentů Archy. 
Nastupují noví obyvatelé – Bára a David. 
Všichni obyvatelé odjeli na hory do Pasek nad Jizerou. 
Všichni asistenti se školí v BOZP. 
Průběžně probíhají respitní pobyty, na které přijíždějí zajímaví lidé. 
 

 
 
Březen 
Klavíristka Jenovéfa zapůjčuje do Villy své krásné klavírní křídlo, na které bude jezdit hrát 
Přijíždí mnoho zájemců na exkurze z různých obdobných zařízení. 
Dobrovolníci zde organizují pracovně-rekreační setkání – teambuilding. 
Začínají jarní prodejní trhy v Soběslavi a v Borotíně. 
Na zkoušku přichází nová dobrovolnice Lucie Adámková, která podpoří tým asistentů. 
Společně slavíme Velikonoce. 
Tomáš dokončil kurz stavění kamen a na zahradě Villy postavil venkovní pec na pečení chleba, pizzy a koláčů. 
 

 
 
Duben 
Přijíždí velmi milá a pracovitá dobrovolnice Katarzyna, česko-polská studentka, která má zkušenosti z polských 
komunit Archy, což je pro nás velkým obohacením. 
V polovině měsíce, ještě za trochu syrového počasí, oslavujeme výročí 15. let provozu komunitního domu 
Villa Vallila a 20. let od založení o.s. Villa Vallila. 
Místní ochotníci s lidmi z Villy k této příležitosti nacvičili krásné divadlo, 
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na které se přijelo podívat mnoho diváků. 
Na tradiční brigádu přijeli studenti z Anglického gymnázia. 
Hlásí se další zájemci na respitní pobyty. 
 
Květen 
Jedna šikovná učitelka MŠ se rozhodla oslavit své 40. narozeniny ve Ville, které při této příležitosti se svými 
kamarády věnovala 40 hodin dobrovolné práce. 
Výrobky z dílny ve Ville se prodávají v Praze na Vyšehradě. 
Přijeli studenti z AVU a pomohli vymalovat část interiéru domu a také vytvořili pěkné nápisy na omítce 
terapeutické dílny. 
Proběhla supervize celého týmu asistentů. 
Dobrovolníci z organizace Tamjdem přijeli a nabídli pomocné ruce. 
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Červen 
Ve Ville se setkala skupina turistů ze Sedlce. 
Obyvatelé Villy vyjeli do Prahy do divadla Na Fidlovačce shlédnout muzikál Jeptišky. 
Téměř letní pobyt na Slapech na Nové Živohošti – koupání, grilování, užívání léta. 
Zúčastňujeme se slavností Vítka z Prčice.  
Organizace Mental Power oslavuje 10 let činnosti – pozvaní jsou Milan a Roman, kteří účinkovali 
v nezapomenutelném filmu „Bylo nás pět“ – oslava je velkolepá, pro kluky přímo úchvatná. 
Ve Ville proběhla formace asistentů, které se zúčastnili asistenti z Villy i ze spřátelené organizace Benediktus. 
Katka vyjela s některými „Viláky“ na vandr do Česko-Saského Švýcarska. 
Koncem června se konala ve Ville svatba Petra Bratinky, syna jednoho ze zakladatelů. 
Přijíždějí další zájemci o respitní pobyty. 
 

 
 
Červenec 
Sdružení RAMUS přijelo do Villy během svého putování po kraji a společně strávili několik pěkných dní.  
Michal se stěhuje do Rolničky do chráněného bytu. 
Proběhlo proškolení řidičů, kteří užívají komunitní auto. 
Navštívili jsme komunitu Benediktus při příležitosti svatoanenské pouti v Modletíně. 
Začínáme pronajímat domeček, který je nyní upraven na penziónek. 
Studenti AVU přijeli na letní workshop a při té příležitosti vytvořili pěkné nápisy na fasádě dílny, kde se teď 
vyrábějí krásné židle. 
Slavnostně byla dokončena omítka komunitního domu i s podezdívkou. 
Již tradičně uspořádala organizace APLA Jižní Čechy ve Ville týdenní pobyt pro své klienty. 
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Srpen 
Bývalý asistent Tomáš Trojan uspořádal výstavu svých fotografií ze Španělska v podkroví Villy. 
Lidé z Villy se v Polsku zúčastnili letního tábora organizovaného polskou Vírou a Světlem z Brzegu. 
V Brně v kostele sv. Augustýna zorganizovali dobročinný jarmark ve prospěch Villy – byla to moc pěkná a 
nečekaně vstřícná akce, které se zúčastnili Andrea a Milan. 
 
Září 
Zahradní slavnost byla radostná, nápaditá, pestrá, jako vždy to bylo krásné setkání lidí Villy a přátel. 
Někteří jeli na pouť na Svatou Horu. 
 

 
 
Probíhají zkušební a respitní pobyty, o které je velký zájem. Stálí obyvatelé Villy se učí být vstřícní a trpěliví. 
Další setkání na téma Archa se konalo ve spřátelené organizaci v Benediktu v Modletíně. 
Asistenti se dali do malování vnitřních prostor Villy – vymalovali schodiště a předsíň. 
 
Říjen 
Probíhají měsíční zkušební pobyty a k tomu různé oslavy narozenin a svátků 
 

 
 
Listopad 
Do komunity Villy nastupují noví obyvatelé – Jirka a Vendula. 
Na brigádu přijeli dobrovolníci z ČSOB. 
V obci byl organizování velký úklid před zimou, kterého se lidé z Villy aktivně zúčastnili.  
Začíná advent a pleteme adventní věnce. 
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Prosinec 
Druhý adventní víkend se konal tradiční Adventní koncert, na kterém krásně zazpívali učitelé z waldorfských 
škol z Písku a pěvecký soubor ŽaS z Tábora. 
 

 
 
Společně s farností slavíme sv. Mikuláše na mikulášské nadílce na faře v Sedlci. 
Prodáváme na různých vánočních trzích – v Odlochovicích, v Soběslavi (Rolnička), v Borotíně, v Praze  
na Jaboku. 
Společný rok ukončila vánoční večeře, poté se „Viláci“ rozjeli do rodin, k přátelům a známým na vánoční dny. 
Do konce roku 2016 Villa ztichla, aby se znovu rozezněla v roce 2017…. 
 
 

Zpráva z oslavy ve Ville Vallile (uvedena na webových stránkách organizace) 
 
Dne 16. 4. 2016 (na svátek svaté Bernadetty Soubirous) se v komunitním domě Villa Vallila v Červeném 
Újezdě u Votic sešlo několik desítek lidí, aby spolu s obyvateli, pracovníky a zakladateli oslavili 20 let existence 
této organizace.  
 
V roce 1996 byla Villa Vallila založena jako občanské sdružení s posláním: 
„Umožnit lidem s postižením žít plnohodnotným životem v přirozených podmínkách lidského společenství a za 
tímto účelem provozovat komunitní dům Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic. Poskytovat jim potřebnou 
podporu při začlenění do běžného prostředí v oblasti pracovní i společenské.“ 
 
Po mnoha letech jsme si připomenuli, že prvotní poslání o. s. Villa Vallila je stále platné a že je v průběhu let 
naplňováno až překvapivým způsobem.  
Zároveň bylo v sobotu oslavováno 15 let fungování komunitního domu (provoz byl spuštěn na jaře 2001).  Při 
této příležitosti se zde představila současná dobře fungující komunita, tvořená mladými lidmi s různým typem 
znevýhodnění a asistenty, kteří s nimi pracují a žijí.  
 
V rámci oslavy vystoupily dvě zajímavé hudební kapely – Benebend ze spřátelené komunity Benediktus z 
Chotěboře a školní kapela R.A.Dost tvořená žáky a pedagogy ze školy Rooseveltova z Prahy. 
Vynikající divadelní představení, které nacvičili bývalí asistenti Villy spolu s ochotníky divadelního souboru a 
současnými obyvateli Villy dle povídek A.P. Čechova, jakoby připomínalo rozmanité životní osudy lidí, kteří 
Villou za ta léta prošli – osudy bolestné a těžké, ale i radostné a často obdivuhodné a plné životní síly … 
Když se obloha zatáhla a déšť všechny zahnal dovnitř domu, zazněl uvnitř krásný klavírní koncert. 
 
Kromě zakladatelů sdružení (nyní zapsaného ústavu), kteří to vše vymysleli a komunitní dům založili, přijeli 
členové správní rady, kteří Ville pomáhají od jejího založení, dále pak sponzoři a dobrovolníci, kteří projekt 
v průběhu let podporují. Všem těmto patří stálé a veliké díky.  
Slavnosti se zúčastnili i zástupci obce Červený Újezd, která tento odvážný projekt ve své obci před lety velmi 
vstřícně přijala. Díky tomu se mohou obyvatelé komunitního domu cítit v Červeném Újezdě jako doma! 
S vděčností děkujeme za všechny roky, které jsme mohli s Villou a ve Ville prožít s nadějí,  
že tento smysluplný projekt bude dále realizován ve prospěch potřebných.  
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Naším velkým cílem a přáním je připojit komunitu Villy Vallily k hnutí Archa Jeana Vaniera. Pravidelně se 
již 5 let setkáváme s koordinátorkou Archy, pravidelně probíhají formace asistentů, pravidelně probíhají 
komunitní víkendy s tématy, které jsou klíčové pro obyvatele v komunitách Archy.  
V rámci širšího projektu spolu s dalšími organizacemi usilujeme o vznik těchto komunit Archy  
J. Vaniera v České republice. 
 

 

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 

 
 
Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním 
   
Poskytované sociální služby:  

Chráněné bydlení (číslo registrace: 9467457) – služba je poskytovaná v komunitním domě Villa Vallila formou 
skupinového bydlení v komunitním domě nebo samostatného bydlení ve dvou chráněných bytech.  

Služba chráněné bydlení byla v tomto roce podpořena ze státního rozpočtu; přidělené finanční 
prostředky pokryjí cca 2/3 celoročních nákladů.  

Odlehčovací služba (číslo registrace: 9428197) – služba je poskytovaná rodinám, které se starají o své blízké se 
zdravotním postižením. Využívají krátkodobé pobyty v komunitním domě Villa Vallila. 

Odlehčovací služba nebyla již několik let za sebou finančně podpořena ze státního rozpočtu; služba je 
financována výhradně ze sponzorských darů.   

Sociálně terapeutická dílna (číslo registrace: 3254611) – služba je poskytována mladým lidem se zdravotním 
postižením, kteří potřebují podporu a nácvik pracovních dovedností v rámci cílených pracovních terapeutických 
programů. 

 

Lidé Villy Vallily 

Obyvatelé komunitního domu (uživatelé služby chráněné bydlení)  

V  roce 2016 žili v komunitním domě tito lidé: 

Roman, Milan, Mikuláš, David, Tereza, Hanka, Pavel, Andrea, Michal (odešel v polovině roku) 

Noví obyvatelé, kteří roku v průběhu přišli: Bára, Jirka, Vendula 

Ve Ville žijí lidé se zdravotním nebo mentálním postižením, kteří vzhledem ke svým adaptačním problémům 
nemohou žít zcela samostatně. Je jim poskytována služba chráněného bydlení v komunitním domě nebo v 2 
samostatných garsonkách. S cílenou podporou žijí běžným životem jako jejich vrstevníci. Každý je zapojen do 
pracovního programu v rámci sociálně terapeutické dílny nebo do pracovně terapeutických programů 
(obstarávání zvířat na farmě, práce na zeleninové zahradě a ve skleníku, údržba okolí domu, údržba zahrady, 
práce se dřevem). Některým se podařilo získat pracovní úvazek na otevřeném trhu práce a získat trvalý pracovní 
poměr. Všichni se podílejí (dle svých možností a vůle) na obstarávání domácnosti. Jsou podporováni v 
upevňování pracovních návyků, vedeni k dobré životosprávy a k osvojení zdravého životního stylu. Velká 
pozornost je věnována smysluplnému trávení volného času.  

Počet obyvatel – 10 (kapacita 10)  
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Komunita  

Poskytování služby chráněného bydlení podporuje vytváření komunity obyvatel a jejich asistentů. Lidé 
z komunity spolu prožívají 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. Každý je podporován v tom, aby 
uměl vyjádřit svůj názor a učil se naslouchat druhým, aby dovedl hledat řešení osobních i společných problémů. 
Všichni dohromady se učí objevovat a využívat své schopnosti a dovednosti, navzájem se oceňovat a 
uvědomovat si vlastní hodnotu.  

 

Uživatelé odlehčovací služby  

Jsou to převážně mladí lidé, často se složitým zdravotním postižením, kteří ve Ville využívají hlavně relaxační a 
rekondiční programy. Během pobytu mají možnost zapojit se do života komunity, zažít pravidelné denní činnosti 
a zapojit se do vhodných terapeutických programů. Tito lidé přicházejí do komunity se svými příběhy a 
obyvatelé Villy s nimi mohou určitý čas sdílet jejich osudy. Během této doby se většinou podaří navázat 
otevřené vzájemné vztahy, a tak se kromě účasti na běžných činnostech mohou i v krátké době navzájem velmi 
obohatit. Mnozí z nich se do Villy v rámci odlehčovacích pobytů často vracejí. 

Počet uživatelů odlehčovacích služeb:  17 (v domě jsou 3 stálá lůžka pro odlehčovací službu; mnozí přijíždějí na 
respitní pobyty opakovaně několikrát za rok).  

 

Asistenti (pracovníci v sociálních službách) 

Asistenti pracují v celoročním a celodenním provozu; provázejí klienty 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. Asistenti jsou s klienty v denním kontaktu, motivují je ke smysluplnému prožívání času, 
pomáhají jim řešit jejich životní problémy a provázejí je v jejich vlastním rozhodování. Vyhledávají a nabízejí 
různé zájmové či pracovní programy, udržují dobrou atmosféru v domě a povzbuzují k dobromyslnosti. Sami se 
co nejvíce zapojují do komunitního života, účastní se různých slavností a událostí i mimo rámec své pracovní 
doby. 

5,5 úvazků 

 

Správní rada 
Členové správní rady se setkávají pravidelně 1x za 2 měsíce v kanceláři v Praze. Podílejí se na plánování a 
rozborech činnosti a hospodaření sdružení, jsou oporou při zásadních rozhodováních a dalším nasměrování 
činnosti organizace, podporují rozvojové programy pro sociální služby, účastní se prezentačních akcí (koncerty, 
slavnosti), vypomáhají v oblasti správy webových stránek, PR a fundraisingu.  
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Základní údaje o organizaci - legislativní změny 
 
Zakladatelé Villy Vallily,  z. ú.: 
Ing Miroslav Klípa 
Ing Pavel Bratinka 
PhDr Jan Klípa, Ph.D. 
Mgr. Šimon Hradilek 
 
Sídlo ústavu:             Praha 3, Přemyslovská 23, 130 00 
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, 
Revizor:              Mgr. Jitka Zimová 
 
 

Finance 
Poskytování sociálních služeb, provoz komunitního domu, a další nutné náklady finančně podporují: 
 
Instituce: 
MPSV, Středočeský kraj, Úřad práce Benešov, Úřad práce Tábor, Obecní úřad Červený Újezd 
 
Organizace:  
Arcidiecézní charita Praha, IMMUNIA spol s.r.o., Nadace Jistota KB, Nadace Petry a Petra Petrlíkových, Oční 
ordinace Kladno, Raiffeisen Bank 
 
Individuální dárci:  
Blažková D., Benda F., Bratinka P., Coufal R., Čiháková H., Čížková B., Douša J., Fencl, I., Herynek V., Holčák 
J., Houdková K., Hradilek Š., Jirák D., Kovařovic D., Lachman J., Michal J., Mlčkovská K., Moravcová Z., 
Müller J., Prokop M., Prokopová J., Ramzi E., Růžek J., Scheinerová K., Šeferna V., Škárová M., Švejdová J., 
Vlček O. 
 
Dobrovolnické dny organizací:  
ČSOB, T-Mobile, gymnázium „English College“ 
 
Dlouhodobí dobrovolníci: 
Lucie Adámková, Dagmar Bartáková, Jiřina Krčková, Stanislav Mareš, Štěpánka Míchalová, Tamara Nerudová, 
Tereza Nováková, Markéta Štromerová, 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. 

http://www.vallila.cz/
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 Výdaje (v tis.)  

Materiálové náklady 136  

DHM - vybavení domu 85  

Nákup potravin 371  

Energie 154  

Opravy a udržování 334  

Telefonní poplatky + internet 21   

Právní a ekonomické služby 47  

Ostatní služby 49  

Pojištění 16  

Mzdové náklady 1235  

Odvody 394  

Daně a poplatky 5  

Bankovní poplatky 4  

Odpisy nehmotného a hmotného majetku 58  

Výdaje celkem 2909  

   
 Příjmy (v tis.)  

Příjmy za pobyty  768  

Příjmy za potraviny 371  

Příjmy z pronájmu  38  

Nadace a nadační fondy 90  

Sponzorské dary 856  

Dotace 895  

Příjmy celkem 3018  

   

 
 

 
 

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

 

VÝSLEDOVKA ZA ROK 2016 


