Výroční zpráva za rok 2018

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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Úvodní slovo:
V tomto roce jsme mohli prožít velikou radost! Naše dlouhodobá snaha
poskytovat kvalitní sociální služby a zároveň formovat komunitu ve Ville
Vallile po vzoru komunit Archa se setkala s velkým úspěchem.
V květnu 2018 jsme byli přijati do mezinárodního společenství L´Arche
International jako „projekt Archy“ v České republice, což znamená jednak
ocenění naší práce a celé komunity ve Ville, ale také závazek do budoucnosti žít
a čerpat z principů, na kterých jsou komunity Archy po celém světě
vybudovány. Nadále se setkáváme se zástupci mezinárodní organizace,
kteří nás v procesu vstupu do Archy doprovázejí. Své zkušenosti sdílíme se
spolupracující organizací Benediktus, která byla rovněž do mezinárodního
společenství přijata.
Díky tomu se nám nyní otevírá nová cesta, na kterou jsme mohli společně
vykročit. Zároveň je zde i úkol posilovat a udržovat komunitu lidí s postižením,
jejich asistentů a přátel tak, aby byla místem přijetí, místem pro život.
Eva Klípová – ředitelka
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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 pracovní a společenské
Popis organizace:
Komunita Villa Vallila v ČR existuje od roku 2001. Vznikla jako domov pro
mladé lidi, kteří nemohli žít samostatně kvůli svému zdravotnímu nebo
sociálnímu znevýhodnění. Již na počátku založení komunity jsme byli
inspirováni dílem Jeana Vaniera (Archa) a snažili jsme se, aby se ve Ville
utvářelo společenství lidí s postižením a bez něj (asistenti), kde by vzájemné
vztahy a důvěra byly nosnými pilíři společného života.
V současné době žije ve Ville Vallile 10 lidí s různým stupněm adaptačních
problémů, kteří spolu s asistenty vytvářejí základní komunitu. Poskytování
sociálních služeb formou životodárné komunity považujeme za jedinečný
způsob plnohodnotného života lidí s postižením a zároveň za velmi cenou
alternativu k dosavadním formám poskytování sociálních služeb v naší zemi.
Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním
Poskytované sociální služby:
 Chráněné bydlení– služba je poskytovaná v komunitním domě Villa
Vallila formou skupinového bydlení v komunitním domě nebo
samostatného bydlení ve dvou chráněných bytech.
 Odlehčovací služba je poskytovaná rodinám, které se starají o své blízké
se zdravotním postižením. Využívají krátkodobé pobyty v komunitním
domě Villa Vallila.
 Sociálně terapeutická dílna– služba je poskytována mladým lidem se
zdravotním postižením, kteří potřebují podporu a nácvik pracovních
dovedností v rámci cílených pracovních terapeutických programů.
Principy naší práce
Při poskytování sociální služby a vytváření komunity se snažíme dávat důraz na:
 respekt a podporu práv lidí s postižením, zvláště právo na důstojné
podmínky k životu, právo na domov a právo na pracovní příležitosti.
 objevování hodnoty lidí s postižením a nacházení jedinečných osobních
darů skrze společný život v komunitě.
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Události a témata roku 2018

 Přijetí do mezinárodního společenství Archa jako projekt Archy –
Villa Vallila v České republice.
 Další úprava „šroťárny“ jako prostoru pro společenské a kulturní
akce (prostor na ping-pong, promítání filmů, divadlo pro děti...)
 Vytvoření knihárny – úprava staré zemědělské váhy, ve které vznikl
útulný prostor se spoustou knih a příjemným posezením.
 Pravidelné „komunitní víkendy“, během kterých se vždy probíralo
nějaké téma posilující soužití v komunitě.
 Uskutečnilo se několik studentských a dobrovolnických brigád
 Proběhlo několik příjemných návštěv a výměn zkušeností
s komunitou Benediktus z Chotěboře
 Byla dokončena opravy plastiky Františka Bílka „Jak čas nám ryje
vrásky“. Na opravu přispělo Ministerstvo kultury a obec Červený
Újezd.

4

Kronika 2018
Leden
5. - 7. 1. Účast na Tříkrálové sbírce, koledníci obcházeli 3 dny
8. 1. Společný den pro komunitu
20. - 27. 1. Zkušební pobyt nové zájemkyně o chráněné bydlení
Únor
10. 2. Masopustní oslava a spoluorganizování plesu pro místní obyvatele
11. 2. Návštěva přátel z komunity Archy v Belfastu
16. 2. Společný den pro komunitu
22. - 24. 2. Návštěva zástupců Archy
Březen
1. 3. Nastupuje nový asistent
16. - 18. 3. Formace asistentů (Villa + Benediktus) pod vedením zástupce Archy
22. 3. Školení asistentů v Praze
Duben
16. 4. Společný den pro komunitu – návštěva kovárny v Moravči
20. - 21. 4. Další část formace asistentů
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Květen
Oznámení o přijetí naší komunity a komunity Benediktus v Modletíně jako
projekty Archy v České republiky do mezinárodní Federace komunit Archa
Jeana Vaniera
17. 5. Brigáda žáků ze ZŠ Orbis Pictus
25. 5. - 3. 6. Výlet do Itálie Bibione
Červen
5. 6. Nástup nové obyvatelky do komunity
16. 6. Zahradní slavnost, kterou spolu s Villou organizovali přátelé
z nakladatelství Baobab z Tábora
Červenec
9. 7. Vodácký výlet na Lužnici
18. 7. Školení řidičů
21. 7. Prodej na festivalu Cihlafest organizace Portus – Slapy
29. 7. výlet do Modletína na pouť sv. Anny
Srpen
30. - 31. 8. Asistenti vyjeli na teambuilding
Září
2. 9. Farní den v zahradě Villy Vallily
Probíhají zkušební pobyty zájemců o službu chráněného bydlení
22. 9. Obec slavila 100 let republiky – vystoupení a presentace Villy Vallily
jako místní sociální projekt
Říjen
3. - 5. 10. restaurátorka dokončuje opravu plastiky
10. - 15. 10. Návštěva lidí z komunity Archy v Belfastu
16. - 18. 10. Návštěva zástupce Archy
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Listopad
9. 11. Setkání asistentů Villy a Benediktu spolu s oslavou přijetí do Archy
28. 11. Pletení adventních věnců
Prosinec
7. 12. Nástup nového obyvatele
7. 12. Výlet do Modletína na divadlo Víti Marčíka
15.12. Adventní koncert pěveckého souboru Domino Tábor
20.12. Společná vánoční večeře
Lidé Villy Vallily
Obyvatelé komunitního domu (uživatelé služby chráněné bydlení)
V roce 2018 žili v komunitním domě tito lidé:
Roman, Mikuláš, David, Pavel, Tereza, Hanka, Věra, Bára, Jirka, Tomáš
Převážně mladí lidé s mentálním 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.
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 místo na otevřeném trhu
práce. Všichni se podílejí dle svých možností a vůle na obstarávání domácnosti.
Jsou podporováni 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)
Uživatelé odlehčovací služby
Lidé se zdravotním postižením, kteří mají možnost se během pobytu zapojit do
života komunity, zažít pravidelné denní činnosti a využívat 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 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 za rok: 15 (v domě jsou 3 stálá lůžka pro
odlehčovací službu; mnozí přijíždějí na respitní pobyty opakovaně během roku).
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Asistenti (pracovníci v sociálních službách)
Asistenti 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. Asistenti motivují obyvatele
ke smysluplnému prožívání času, pomáhají jim řešit jejich životní problémy a
podporují 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. Tým asistentů
vede vedoucí komunitního domu.
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.
Vedení:
V čele celé organizace je ředitelka (vedoucí komunity). Vedení a potřebná
autorita se pojí se službou pro komunitu. Ředitelka je zodpovědná za finanční
zajištění provozu komunitního domu a fungování komunity. Je zodpovědná za
vedení lidí a dbá na dobré pracovní podmínky pro zajištění dlouhodobého
působení asistentů. V oblasti plánování rozvoje organizace a růstu komunity
úzce spolupracuje s vedoucí domu, s týmem asistentů a s jádrovými členy
komunity.
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.
Původní inspirace Archou J. Vaniera a touha připojit se k tomuto hnutí dostala v
tomto roce konkrétní podobu. Lidé v komunitě 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
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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.
Prostorové podmínky:
Prostorové dispozice: hlavní budova je velká vila se 3 podlažími umístěná
v rozlehlé zahradě. K vile patří hospodářské budovy, ve kterých byly
vybudovány dva samostatné byty, sociálně-terapeutická dílna a jeden byt, který
je v současné době pronajímaný. Se souhlasem majitele využíváme dlouhodobě
starou kovárnu a v letošním roce nově vyklizenou šroťárnu (původně prostor ke
šrotování obilí), která skýtá velké možnosti využití do budoucna.
Kulturní zapojení:
Komunita se aktivně podílí na rozvoji kulturního života v místě, kde žije. Ve
Ville Vallile jsou pravidelně pořádány koncerty, divadla a zahradní slavnosti.
Kulturních akcí se v hojné míře zúčastňují příznivci Villy i místní lidé z vesnice
i z okolí. Propojení života komunity s životem běžných lidí na venkově je
oboustranně velmi obohacující a posiluje přirozené sousedské vztahy, které jsou
pro obyvatele Villy velmi důležité. Díky tomuto propojení mohou být specifické
hodnoty Archy (citlivost k druhým, otevřenost, objevování osobních darů,
vzájemné porozumění) skrze Villu Vallilu šířeny do společnosti.
Každý člen přináší do komunity rovněž svoji vlastní historii – svůj osobní
příběh. Snažíme se vzájemně porozumět různému kulturnímu a sociálnímu
prostředí, ze kterého lidé přicházejí a jejich kulturu a pozitivní životní
zkušenosti zapojit do života komunity.
Podpora a zdroje:
Villa Vallila má bohaté zdroje podpory a inspirace. Někteří bývalí asistenti, kteří
ve Ville pracovali, žijí nyní v okolí. Často udržují přátelské vztahy s obyvateli,
zúčastňují se různých oslav a slavností a příležitostně pomáhají jako
dobrovolníci. Komunita má velmi dobré vztahy s místní obcí a s místní farností.
Díky tomu se může rozšiřovat povědomí o hnutí Archa i mezi lidmi z obce a
okolí, kteří se z oživení Villy Vallily upřímně těší. Někteří přátelé byli od
počátku v blízkosti se zakladateli a s vedoucí komunity. Tito lidé nezištně
podpořili vznikající dílo různým hmotným i nehmotným způsobem.
V současné době potkáváme mnoho mladých lidí, kteří mají osobní zkušenost
z komunit Archa ve světě a přijíždějí své zkušenosti sdílet, nabízejí svoji pomoc
a stávají se tak přáteli komunity.
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Finance:
Organizace Villa Vallila je financována ze státního rozpočtu z části určené pro
neziskové organizace; dotace je poskytována na základě žádosti vždy na jeden
kalendářní rok výhradně na sociální službu chráněné bydlení. Důležitá část
zajištění financování závisí na fundraisingu organizace. Oslovujeme nadace a
nadační fondy s žádostí o příspěvek pro dofinancování rozpočtu nebo o účelově
vázanou dotaci, která je poskytována na konkrétní menší projekty. Velkou část
ročního rozpočtu pomáhají vyrovnávat sponzoři a donátoři svými finančními
dary. Díky těmto sponzorům, kteří jsou zároveň příznivci a podporovatelé Villy
Vallily je financování organizace i v tomto roce dostatečně zajištěno.
Poskytování sociálních služeb, provoz komunitního domu, a další nutné
náklady na rozvoj organizace finančně podporují:
Instituce:
MPSV, 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,
Individuální dárci:
Blažková D., Böhmová J., Fencl, I., Herynek V., Holčák J., Houdková K.,
Kovařovic D., Lachman J., Michal J., Mlčkovská K., Moravcová Z., Müllerová
H., Prokop M., Prokopová J., Růžek J., Šeferna V., Vlček O., Žůrková E.
Dobrovolnické dny organizací:
ČSOB, T-Mobile, gymnázium „English College“
Dlouhodobí dobrovolníci:
Dagmar Bartáková, Stanislav Mareš, Štěpánka Míchalová, Tamara Nerudová,
Markéta Štromerová – 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:
IČ:
e-mail:
web:
bankovní spojení:
Komunitní dům
vedoucí domu:
Orgány ústavu:
Ředitelka:
Správní rada:

Revizorka:

Praha 3, Přemyslovská 23, 130 00
67778399
villa@vallila.cz
www.vallila.cz
KB Praha 2 – Náměstí Míru,
č. ú.: 27-3563450287/0100
Villa Vallila Červený Újezd u Votic 32, 257 88
Renata Kocourková
Mgr. Eva Klípová
Mgr. Vít Herynek, Ph.D. (předseda)
Mgr. Václava Bratinková, Mgr. Martina Herynková,
Ing. Jindřiška Prokopová, Ing. Martin Prokop,
MUDr Denisa Blažková,
Mgr. Jitka Zimová
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VÝSLEDOVKA ZA ROK 2018
Výdaje (v tis. Kč)
Materiálové náklady

104

DHM – vybavení domu

100

Nákup potravin

376

Energie

143

Opravy a údržba

312

Telefonní poplatky + internet

20

Právní a ekonomické služby

52

Ostatní služby

57

Pojištění

15

Mzdové náklady

1713

Zákonné sociální náklady

535

Ostatní sociální náklady

34

Cestovní náklady

18

Odpisy hmotného majetku

77

Výdaje celkem

3 556
Příjmy (v tis. Kč)
452

Příjmy za pobyty
Příspěvek na péči

360

Příjmy za potraviny

378

Provozní dotace státních institucí

1643

Sponzorské dary

753

Zúčtování fondů

58

Příjmy celkem

3 644

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