
Výroční zpráva za rok 2015

Villa Vallila, z. ú.

Úvodní slovo

Předkládaná výroční zpráva zachycuje další rok života Villy Vallily.

V roce 2015 jsme se zaměřili na posílení komunity obyvatel a asistentů, přijali jsme dva nové 
obyvatele a jednu asistentku; navštívili jsme několik zahraničních komunit Archa, vyjeli jsme 
na  dva  delší  pobyty  do  komunit  v Irsku  a  v Polsku;  dvakrát  za  rok  jsme  se  setkali
s koordinátorkou  hnutí  Archa  (international  envoy)  a  několik  setkání  proběhlo  se
spřátelenými  organizacemi;  vytvořili  jsme  společně  národní  pro  Archu  (NaTA),  který
koordinuje kontakty a činnosti  organizací  a kontakt se zahraničními účastníky.  Dále jsme 
rozšířili  pracovní  programy  v sociálně  terapeutické  dílně.  Pracovali  jsme  na  legislativní 
změně organizace, vyplývající z nového občanského zákoníku a vybrali jsme možnost státi 
se  zapsaným  ústavem.  A  tak  se  nám  v říjnu  podařilo  organizaci  nově  registrovat  jako
Villa Vallila, z. ú. 

Mgr. Eva Klípová – ředitelka organizace
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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 ½ 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.
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Události roku 2015 ve Ville Valile

LEDEN

pomoc dobrovolníků z ČSOB

Tříkrálová sbírka  

někdo nám zcizil saunová kamna

komunitní víkend

respitní pobyty – odlehčovací služba

brigády dobrovolníků

asistent Tomáš odjel na 3 týdny do komunity Archa v Belfástu 

ÚNOR

vedoucí strávila týden v komunitě Archa ve Wroclawi

maškarní ples

ozdravný pobyt v Dobré Vodě na Šumavě

komunitní víkend

respitní pobyty

BŘEZEN

narodila se 2 jehňátka; máme 13 slepic

komunitní víkend

presentační akce terapeutické dílny - jarmark Rolnička Soběslav

zkušební a respitní pobyty

DUBEN

prodejní a presentační akce v Mladé Vožici

slavíme Velikonoce a křest jedné Helenky

maluje se jídelna – staví se lešení, brousí se podlahy – akce trvá celý týden

vedoucí  komunity  –  Eva  odjíždí  na  stáž  do  komunity  Szledzieowicze  u  Krakowa  –
podívat se, co vše má na starosti vedoucí komunity (community leader)

návštěvy spřátelených komunit a dobrovolníků

komunitní víkend

zahájení stavby koňské stáje s p. Černým a dobrovolníky z ČSOB (dokončena v červenci)

exkurze v Českém rozhlase

zkušební pobyty
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KVĚTEN

dobrovolnice z komunity Archa z Irska přijela na 3 týdny do Villy 

navštívila nás dcera poslední majitelky - Petra Vallila z USA

návštěva spřátelené komunity Benediktus

exkurze asistentů v domově v Horním Maxově + teambuilding

zkušební a respitní pobyty

ČERVEN

účast na festivalu Popenec - Odlochovice

nový obyvatel Michal nastoupil do CHB

pobyt na Bukové v Novohradských horách

Pepa přijal svátost biřmování 

respitní pobyty

ČERVENEC

pobytová akce organizace Ramus 

jedeme na festival do Vlčkovic

navštěvujeme sdružení Ledovec v Plzni

týdenní pobyt Apla Jižní Čechy

pracovní poměr ukončuje Martin Mareda 

respitní pobyty

SRPEN

zahradní slavnost

respitní pobyty

ZÁŘÍ

nástup asistentky Lucie Houmaniové

brigáda studentů z Anglického gymnázia

návštěva zástupců Archa Internationale – setkání se správní radou

brigáda dobrovolníků z ČEZ

svatba Martina Maredy

zkušební a respitní pobyty
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ŘÍJEN

kurz plstění

návštěva divadla Víti Marčíka v Táboře

dobrovolnická organizace Tamjdem přijela na víkendovou brigádu

výlov rybníku v Odlochovicích

návštěva v Benediktu v Modletíně

brigáda pracovníků ČSOB 

benefiční akce v Sudoměřicích

brigáda studentů z Anglického gymnázia

LISTOPAD

společný úklid návsi

prodej výrobků z dílny na Hračkobraní

brigáda studentů z Anglického gymnázia

klavírní koncert v Miličíně

zástupci KB předávají finanční dar, který je určen na vybudování bezbariérové koupelny

pletení adventních věnců

supervize pro pracovníky 

prodejní akce v Borotíně

Helena ukončila pobyt ve Ville

PROSINEC

Benefiční večer v klášteře u Kapucínů v Praze

prodejní a presentační akce – Soběslav, Jabok, Borotín

adventní koncert ve Ville

vánoční večeře

Josef ukončil pobyt ve Ville
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Lidé Villy Vallily

Obyvatelé komunitního domu (uživatelé služby chráněné bydlení) 

jsou  lidé  s  lehkou  formou  mentálního  postižení,  kteří  vzhledem  ke  svým  adaptačním 
problémům nemohou žít  zcela  samostatně.  Ve  Ville  je  jim  nabízena  služba  chráněného 
bydlení komunitního typu nebo v 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  jsou 
zaměstnáni  na  trvalý  pracovní  poměr.  Všichni  se  podílejí  (dle  svých  možností  a  vůle)
na obstarávání domácnosti.  Jsou podporováni v upevňování  pracovních návyků a vedeni 
k osvojení  správné životosprávy a zdravého životního stylu.  Velká pozornost je věnována 
smysluplnému trávení volného času. 

Počet obyvatel – 10 (kapacita 10) 

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, trpělivosti,  řešení problémů a přiměřeným interakcím. Společně objevují důležité 
životní hodnoty a individuální  obdarování  a učí  se vzájemnému respektu a úctě.  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 nebo společných problémů. Všichni 
dohromady se učí objevovat a využívat své schopnosti a dovednosti, navzájem se oceňovat 
a věřit ve vlastní hodnotu. 

Uživatelé odlehčovací služby 

jsou  převážně  mladí  lidé,  často  se  složitým  zdravotním  postižením  (po  autohaváriích, 
úrazech a v průběhu dlouhodobých nemocí). 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 v určený 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: 19 (v domě jsou 3 stálá lůžka pro odlehčovací službu; 
mnozí přijíždějí na respitní pobyty opakovaně několikrát za rok). 
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Asistenti (pracovníci v sociálních službách)

pracují  v celoročním a  celodenním provozu;  provázejí  klienty  v  jejich  denních  aktivitách, 
v jejich  osobních  plánech,  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, podporují  je v dobré životosprávě, motivují  k smysluplnému prožívání času, jsou 
jim oporou v různých životních problémech a rozhodováních. 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 plných úvazků

Správní rada

Členové správní rady se setkává pravidelně 1x za 2 měsíce v kanceláři v Praze. Podílejí se 
na  plánování  a  rozborech  činnosti  a  hospodaření  sdružení,  jsou  oporou  při  zásadních 
rozhodování  a  dalším  nasměrování  činnosti  sdružení,  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  

Od  ledna  2014  bylo  dle  nového  Občanského  zákoníku  občanské  sdružení  Villa  Vallila 
přeměněno na spolek Villa Vallila. 

Od října 2015 byla  organizace zaregistrována u Městského soudu v Praze pod názvem: 
„Villa Vallila, zapsaný ústav“. 

Dle nové legislativy je hlavním dokumentem opravňujícím založení ústavu „zakládací listina“ 
(viz Notářský zápis).

Zakladatelé Villy Vallily, z. ú.:

Ing Miroslav Klípa

Ing Pavel Bratinka

PhDr Jan Klípa, Ph.D.

Mgr. Šimon Hradilek

Sídlo sdružení: 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 sdružení:

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
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Finance

Poskytování sociálních služeb, provoz komunitního domu, a další  nutné náklady finančně 
podporují:

Instituce:

MPSV, Středočeský kraj, Úřad práce Benešov, Úřad práce Tábor

Organizace: 

Arcidiecézní charita Praha, Eurooffice, IMMUNIA spol s.r.o., Nadace KB , Nadace Jistota KB, 
Nadační fond AVAST, Oční ordinace Kladno, Raiffeisen Bank, Řízení letového provozu, 

Individuální dárci: 

Blažková D.,  Bohuslav J.,  Bratinka P.,  Čížková B.,  Douša J.,  Dvořáková H.,  Herynek V., 
Holčák J., Houdková K., Jirák D., Hrdinová D., Klípa O., Kovařovic D., Lachman J., Michal J., 
Mlčkovská K., Moravcová Z., Müllerová H., Prokop M., Prokopová J., Růžek J., Stočesová I., 
Šeferna V., Švejdová J., Žůrek J.

Dobrovolnické dny organizací: 

ČSOB, ČEZ, T-Mobil, gymnázium „English College“

Dlouhodobí dobrovolníci:

Dagmar  Bartáková,  Jiřina  Krčková,  Tamara  Nerudová,  Stanislav  Mareš,  Štěpánka 
Míchalová, 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, potřebné a často zapomenuté lidi, kteří díky této 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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VÝSLEDOVKA ZA ROK 2015

        Výdaje (v tis.)

Materiál včetně potravin    534

DHM - vybavení domu     61

Celkem   595

Energie   142

Celkem   142

Opravy a udržování   172

Celkem   172

Telefonní poplatky + internet     22

Účetní služby     64

Ostatní služby     83

Pojištění     25

Celkem   194

Mzdové náklady 1153

Odvody   369

Celkem 1522

Daně a poplatky       3

Bankovní poplatky       4

Celkem       7

Odpisy nehmotného a hmotného majetku     49

Celkem     49 

Výdaje celkem 2681

         Příjmy (v tis.)

Platby za pobyty včetně stravy   950

Nadace a nadační fondy   100

Sponzorské dary    571

Dotace    1085

Příjmy celkem  2706
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Krátká reportáž formou rozhovoru pro Votické noviny

Můžete připomenout, proč sdružení vzniklo a co se za téměř dvě desítky let podařilo?

Občanské  sdružení  Villa  Vallila  vzniklo  v roce  1996  s cílem  zakoupit  zchátralý  dům
v   Červeném  Újezdě  u  Votic,  opravit  jej  a  vybudovat  v něm  domov  pro  mladé  lidi
s  postižením.  Za ta léta se podařilokrásnou secesní  villu  zrekonstruovat,  zahradu kolem
zušlechtit  a uvnitř domu vytvořit  prostor pro komunitní bydlení.  A tak stará opuštěná villa
začala žít novým životem a stala se domovem pro mladé lidi bez domova nebo s různými 
zdravotními problémy.

Od začátku poskytujeme ve Ville Vallile sociální služby. První sociální službou bylo chráněné 
bydlení,  které jsme nabídli  jako alternativu k ústavní péči  nebo životu v nefunkční rodině. 
V rámci této služby pomáháme lidem s postižením rozvíjet a využívat své přirozené možnosti 
a schopnosti a zapojit se co nejvíce do běžného života.

V příštím roce to bude 15 let, co začal fungovat komunitní dům. Pro koho je takové 
bydlení, kolik obyvatel již domem prošlo? A co tito lidé ve Ville dělají?

V komunitním  domě  v roce  2015  žije  10  lidí,  pro  které  je  služba  chráněného  bydlení
nabídkou  k řešení  jejich  složité  životní  situace.  Za  dobu  existence  prošlo  domem kolem
30 mladých lidí  s různými problémy a potřebami. Někteří  po nějaké době odešli,  posíleni
ve svých schopnostech a dovednostech a snaží se žít  co nejvíce samostatným životem. 
Stávající komunitu ve Ville tvoří lidé se zdravotním postižením – obyvatelé Villy Vallily, dále 
jejich asistenti a dobrovolníci.

Běžný den je rozdělen na čas pracovní a času odpočinku. Někteří obyvatelé Villy pracují 
v běžném pracovním prostředí, ostatní jsou zapojeni do pracovních programů nebo pracují 
v sociálně  terapeutické  dílně.  Volný  čas  je  naplněn  odpočinkovými  nebo  zájmovými
aktivitami. V podvečer se všichni v domě scházejí ke společné večeří. Sdělují si, co během 
dne prožili a plánují další společné dny. 

Pro některé z nich se Villa stala skutečným domovem - místem, kam patří, kde nacházejí 
přátele, kde zažívají přijetí a uznání a kde se mohou sdílet své radosti a bolesti.

Sdružení pracuje na principech Archy. Můžete tyto principy představit? A jak se je daří  
přenášet do praxe?

Myšlenkami hnutí Archa jsme byli ovlivněni již při zakládání našeho sdružení. Oslovuje nás 
způsob žití  i  myšlení  lidí,  kteří  žijí  jinak,  ať už to jsou lidé s postižením, nebo bez něho.
Inspiruje nás jejich  pohled na lidi  s postižením a to,  co v nich lze vidět,  když  se člověk 
správně dívá. Několik komunit jsme navštívili i v cizích zemích (Irsko, Anglie, Francie, Itálie, 
Polsko, Slovinsko, Ukrajina).

Hnutí Archa je federace společenství, ve kterém žijí lidé s postižením a ti, kteří s nimi pracují 
a chtějí žít. Společenství založené na vzájemných vztazích lidí s postižením a jejich asistenty 
nacházíme  v  „rodinných“  domech,  dílnách,  školách  a  denních  stacionářích.  Archa  byla
založena Jeanem Vanierem v roce 1964. Dnes jsou komunity Archa rozšířeny ve 33 zemích 
po  celém  světě.  Posláním  jednotlivých  komunit  je  doprovázení  svých  členů  v  osobním, 
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duchovním  a  profesionálním  rozvoji.  Komunity  Archy  se  snaží  být  v  dnešním  světě
znamením naděje, solidarity, víry a pokoje. 

V  České  Republice  zatím  žádné  společenství  Archa  nevzniklo,  byť  jsou  jí  inspirována
některá komunitní bydlení a organizace. Naše dlouhodobá vize je přiblížit se v naší práci co 
nejvíce myšlenkám Archy a zapojit  se do tohoto světového hnutí.  Jsme přesvědčeni,  že 
skrze vztahy ve společenství může každý člověk nacházet svoji jedinečnost a tak může žít 
svůj život v plnosti.

Z čeho občanské sdružení žije? A jak se daří shánět finance na provoz komunitního  
domu?

Villa Vallila žije díky úsilí a odvaze všech pracovníků a dobrovolníků, kteří se na jejím fungo-
vání podílejí. Potřebné finance na provoz získáváme z dotací ze státního rozpočtu, které jsou 
přidělované  Středočeským  krajem.  Dále  jsou  to  platby  od  obyvatel  (klientů),  kteří  platí
ubytování a stravu a v neposlední řadě přispívají laskaví sponzoři svými finančními dary. Tím 
výrazně finančně podporují naši činnost. Na konkrétní aktivity oslovujeme nadace a firemní 
dárce.  V tomto  roce  se  nám  díky  podpoře  dvou  nadací  podařilo  postavit  stáj  pro  koně
a vybavit sociálně terapeutickou dílnu…

Villa  Vallila  je  i  zajímavým architektonickým  objektem.  V posledních  letech  se  její  
„vizáž“ hodně změnila k lepšímu. Je stále ještě co opravovat? Co by bylo třeba opravit  
nebo zrekonstruovat?

Villa je unikátní objekt s cennými originálními plastikami od sochaře Františka Bílka. Už proto 
bylo úžasné, že se tento dům podařilo zachránit a že může dále sloužit a být ozdobou pro 
místní obec i širší krajinu. Villa byla opravována ve třech etapách: první etapa proběhla ihned 
po zakoupení objektu, který byl ve velmi špatném stavu; tehdy se opravovala celá střecha, 
vybudovaly se veškeré vnitřní instalace, toalety a koupelny a upravovaly se obytné místnosti. 

Ve druhé etapě se budovalo podkroví domu včetně dalších pokojů a koupelen. Ve třetí etapě 
probíhala oprava vnější omítky domu, která trvala 2 roky. Toto velké dílo se podařilo dokončit 
v létě 2014. V současné době žádnou větší opravu neplánujeme, ale příští rok se chystáme 
na přestavbu koupelny a WC v přízemí na plně bezbariérový prostor.

Villa Vallila je poskytovatel sociálních služeb. Jaké služby v současné době poskytuje-
te?

Poskytujeme tři sociální služby: chráněné bydlení, odlehčovací službu a sociálněterapeutickou 
dílnu. 

O všechny tři služby je stále velký zájem a jejich kapacita je v současné době naplněna.
Finanční  podporu od státu však získáváme pouze na službu chráněného bydlení,  ostatní
2 služby nejsou v registru kraje…

Dále pořádáme osvětové, kulturní a rekreační akce: benefiční koncerty,  adventní koncert,
zahradní slavnosti,  rekreační pobyty.  Některé tyto aktivity vznikají  rovněž v rámci činnosti
sociálně terapeutické dílny.
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Práce asistenta není určitě jednoduchá. V čem spočívá? Máte v současné době dosta-
tek asistentů, případně dobrovolníků?

Práce  asistentů  je  velmi  rozmanitá,  tvůrčí  a  hlavně  smysluplná.  Asistent  –  pracovník
v sociálních službách – je vlastně takový průvodce, který provází a povzbuzuje mladé lidi,
žijící ve Ville, ve zvládání jejich každodenních činností, dle potřeby jim pomáhá v různých 
konkrétních úkonech a podporuje je ve zdravém životním stylu. Vytváří a nabízí smysluplný 
denní program a pomáhá jim s organizací času a práce v rámci denního režimu.

Přitom  všem  dbá  na  rozvoj  osobnostních,  pracovních  i  morálních  schopností  obyvatel
a posiluje jejich dovednosti. Každý obyvatel má svého klíčového asistenta, se kterým plánuje 
své dny, sdílí své zážitky, řeší problémy, může se na něj kdykoli obrátit v nesnázích. Asistent 
se mu tak stává přítelem a rádcem.

A dobrovolníky sháníme stále – jsou to lidé, kteří mohou být účinnými pomocníky ve všech 
poskytovaných službách a kterých není nikdy dost.

Jak se uživatelům daří uplatnit se na volném trhu práce?

Někteří obyvatelé mají dobré pracovní schopnosti a návyky, a tak se jim snažíme shánět
práci  v běžném  pracovním  prostředí.  Dva  mladí  muži  již  několik  let  spolehlivě  pracují
na  otevřeném  trhu  práce.  Jeden  v Nemocnici  v Benešově,  druhý  v čalounické  dílně 
společnosti  Aksamite  v Liderovicích.  Jeden  muž  pomáhá  v truhlářské  dílně,  jedna  žena
pomáhá v několika domácnostech s úklidem, další má sjednanou úklidovou práci v Agentuře 
Rytmus,  která  rovněž  poskytuje  pracovní  tréninky.  Ostatní  trénují  své  pracovní  návyky
a  dovednosti  při  činnostech,  které  se  nabízejí  v domě  a  okolí;  je  to  především  práce
na farmě, práce v lese, vaření v kuchyni a úklid domácnosti. Pokud nemají práci mimo Villu, 
docházejí pravidelně do sociálně terapeutické dílny, kde je práce rozmanitá - od drobné ruční 
práce u stolu až po opravu nábytku.
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