Výroční zpráva
občanského sdružení Villa Vallila
za rok 2014

Občanské sdružení Villa Vallila bylo založeno v roce 1996.
Od roku 2001 provozuje komunitní dům Villa Vallila.
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„Jestliže chceme lidem s mentálním postižením pomoct růst a stát se pokud možno
nezávislými, je třeba nejen pro ně ‚něco dělat‘ ale také‚ s nimi žít‘. Teprve
prostřednictvím každodenního života v komunitě a prostřednictvím lásky, jež
se v ní musí ztělesňovat, začíná pomalu člověk s postižením odhalovat svou
hodnotu, že je milován a tedy láskyhodný.“
Jean Vanier, zakladatel hnutí Archa

Úvodní slovo
Každý rok vždy znovu přemýšlím, co psát o životě ve Ville Vallile…
Tak tedy – letos je to již 14 let, kdy dům Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic
znovu ožil a od té doby je v něm stále „živo“. Život ve Ville Vallile je totiž bohatě
naplněn lidmi, událostmi, plány a jejich realizováním, rozličnými setkáními,
nekončícím sháněním potřebných peněz a vytrvalým úsilím všech, kteří se na tomto
životě podílejí.
Co si myslím, že bylo letos nejdůležitější a co bych ráda zmínila na úvod:
 Sdružení nadále poskytuje sociální služby chráněné bydlení a odlehčovací
službu. Na podzim jsme začali připravovat vytvoření nové služby – sociálně
terapeutické dílny.
 Obyvatelé domu vytvářejí spolu s asistenty a členy sdružení životaschopnou
komunitu, která se stále vyvíjí. Pravidelně se začaly konat komunitní
víkendy, které velmi posilují dané společenství v chuti žít spolu dobře
a smysluplně.
 Po dvou letech velkého úsilí a trpělivosti těch, co celou akci připravovali
i těch, co v domě bydlí a hlavně skvělého výkonu stavební firmy Status se
podařilo dokončit opravu omítky na celé vile. Akce „nová fasáda“ byla
zdárně ukončena v červenci. Podařené dílo jsme radostně oslavili při
zahradní slavnosti koncem srpna.
 Dvakrát za rok jsme se opět setkali s koordinátorkou hnutí Archa
J. Vaniera B. Pestkou, která provází naše úsilí připojit se k celosvětovému
hnutí a dává nám k tomu důležité podněty. V letošním roce komunity Archy
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ve světě oslavovaly 50 let od založení první komunity v Trosly ve Francii.
Jako specifickou oslavu v zemi, kde ještě žádná komunita Archy nevznikla,
jsme ve Ville zorganizovali víkendové setkání příznivců Archy a zástupců
zahraničních komunit. Nepřestáváme doufat v to, že nás mezinárodní
federace hnutí Archa přijme jednoho dne mezi sebe.
 Krásná zahrada kolem domu skýtá mnoho příležitostí pro práci, zábavu
i odpočinek a je vskutku terapeutická. Takže sekáme, sušíme, hrabeme,
krmíme, sázíme, plejeme, zaléváme, sklízíme, řežeme, vozíme, kopeme,
stavíme, hrajeme, saunujeme, sedíme, chodíme, povídáme…
 Tým asistentů je zdatný a dobře spolupracující pod vedením schopné
vedoucí domu. V letošním roce jej posílila nová asistentka Maruška
a na zkrácený úvazek nastoupil „staronový“ asistent Ben.
 Trvalí dobrovolníci a členové výboru sdružení pomáhají v oblasti
administrativy, správy webových stránek a vedení sdružení. Dobrovolníci se
pravidelně podílejí na komunitním životě, dobrovolnické skupiny přijíždějí
na domluvené pracovní akce a brigády.

Za uplynulý rok ve Ville Vallile vděčně děkujeme.

Eva Klípová, předsedkyně sdružení
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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

Základní činnosti organizace – poskytovatel sociálních služeb
Cílová skupina: mladí lidé se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním
 poskytování sociálních služeb – chráněné bydlení a odlehčovací 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.
 vytváření komunity se děje v rámci poskytování služby chráněného bydlení
cíleným

posilování

společenství

lidí

s postižením

a

jejich

asistentů

na principech hnutí Archa J. Vaniera – tento projekt je podpořen úsilím
obyvatel a pracovníků Villy Vallily; v letošním roce jsme začali organizovat
komunitní víkendy, při kterých je dáván důraz na prohlubování společenství
a rozvoje duchovního života společenství – díky dobrovolnici Markétě, která
žila 1 rok v komunitě Archa v Bruselu.
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 příprava na začlenění Villy Vallily do mezinárodního hnutí Archa ;
pravidelně se setkáváme s mezinárodní koordinátorkou, která nás během
přípravy provází; navštěvujeme fungující komunity v zahraničí; na přípravě
se podílejí pracovníci sdružení, členové výboru sdružení, dobrovolníci
a všichni, kteří ve Ville žijí.
 pořádání osvětových, kulturních a rekreačních akcí: benefiční koncert,
adventní koncert, zahradní slavnosti, rekreační pobyty – tyto akce se daří
organizovat díky nasazení pracovníků sdružení a laskavosti jejich přátel.
 představování sdružení v rámci různých prezentačních a prodejních akcí je
součástí aktivit těch, kteří ve Ville žijí a pracují; v současné době se
na prezentaci podílí nově vzniklá sociálně terapeutická dílna.
 vyhledávání dobrovolníků, kteří pomáhají s rozličnými činnostmi a při
různých příležitostech – vyhledává, nabírá a eviduje vedoucí komunitního
domu.
 vytváření spolupráce s dalšími organizacemi, které poskytují stejné nebo
návazné sociální služby – zajišťuje předsedkyně sdružení a vedoucí
komunitního domu.
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Jak šel rok 2014 ve Ville Vallile
LEDEN
Zima je šedivá a bez sněhu.
Společně vítáme nový rok 2014.
Aktivně se účastníme Tříkrálové sbírky – jako Tři králové vyrážíme z Villy.

ÚNOR
Probíhají taneční kurzy pro obyvatele Villy pod vedením dobrovolné tanečnice.
Ve Ville se koná ukázková masopustní zabíjačka, kterou předvádí zkušený řezník.
BŘEZEN
Spolupořádáme masopustní karneval a maškarní bál. Všichni se vymaškařili
a velice si zábavy užili.
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Studenti z anglického gymnázia „English College“ přijíždějí na brigádu.
Přijímáme návštěvu z Běloruska - pracovníky v sociálních službách. Procházíme
Villou a seznamujeme je s fungováním poskytování sociálních služeb v naší zemi.
Na exkurzi přijeli žáci 1. a 2. stupně ZŠ Orbis Pictus Tábor a vydatně pomáhají
na zahradě.
Studenti z Jaboku pořádají kurz Hospodaření s penězi pro obyvatele domu v rámci
semináře vzdělávání osob s mentálním postižením.
Trávíme týdenní zimní pobyt na Šumavě, která je letos bez sněhu.

Jedeme na výlet do Chýnova po stopách F. Bílka.
Do Villy přijíždějí zástupci komunity Archa v Polsku na týdenní návštěvu –
posilujeme naše kontakty se zahraničními komunitami Archa.
DUBEN
Společně slavíme Velikonoce, o velikonoční neděli je pokřtěna Terezka.
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Prodáváme výrobky z dílny na jarních prodejích v Odlochovicích, Mladé Vožici,
v Rolničce.
Organizujeme „Víkend pro Archu“. Spolu s mnoha lidmi, kteří mají zkušenosti
z komunit Archa ve světě, oslavujeme 50. výročí založení první komunity Archa
Jeanem Vanierem.

Na setkání přijíždí i několik skupin ze zahraničí (z Francie, z Polska, z Anglie).
Vítáme přátele z Bretaně

Opakovaně přijíždí skupina studentů z anglického gymnázia „English College“.
Akce je součástí sociálních projektů školy, ve kterých se studenti seznamují
s provozem Villy Vallily a pomáhají s běžnými pracemi v okolí domu.
Prezentujeme sdružení na Dni sociálních služeb ve Voticích.
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KVĚTEN
Sázíme a plejeme a zaléváme.
Jedeme na slavnosti na hradě Šelmberk.
Účastníme se výlovu rybníka v Milhosticích a ochutnáváme výborné ryby.
Opravuje se omítka na jižní straně domu a lešení přitom vytváří zajímavé
ornamenty.

ČERVEN
Spolupořádáme Svatovítské slavnosti s pivovarem Vítek z Prčice.
Prezentujeme sdružení a prodáváme výrobky z dílny na Veletrhu sociálních služeb
Praha 3.
Kupujeme ojeté devítimístné auto, abychom mohli vyrážet na různé společné výlety.
V Polsku (Góra sw. Anny) se účastníme oslav výročí založení Archy.
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ČERVENEC
Nastupuje nová asistentka Marie.
Na víkendovou návštěvu přijíždí 15 lidí ze sdružení Ramus.
Prezentujeme Villu Vallilu na Festivalu řemesel v Malé Hraštici.
Jedeme na Annenskou pouť do Modletína, kterou tradičně pořádá sdružení
Benediktus.
Obyvatelé Villy odjíždějí na týdenní „prázdniny“ a uvolněnou Villu zapůjčujeme
organizaci APLA Jižní Čechy pro pobyt dětí s autismem.
SRPEN
Na týdenní návštěvu přijíždí 9 lidí z komunity Archy - Sledziejowice z Polska.

Přijíždí další návštěva z Polska – tentokrát ze společenství „Wiara i swiatlo“. Hosté
s námi prožívají dny naplněné povídáním, sdílením zkušeností a různými
zajímavými akcemi jako je bowling ve Voticích.
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Probíhá další „den dobrovolníků“ tentokrát s pracovníky z firmy T-Mobile.
Villa Vallila má krásnou novou omítku – z podařeného díla máme velikou radost.

Koná se tradiční Zahradní slavnost, která je tentokrát spojena s oslavou dokončení
omítky na celé Ville Vallile. Přijeli zabubnovat i indiáni.

ZÁŘÍ
Probíhá již III. ročník Šachového memoriálu Matěje Blaha.
Opakovaně vydatně pomáhají studenti z anglického gymnázia, tentokrát jich je 24.
Koná se další velmi užitečná brigáda dobrovolníků z ČSOB.

11

ŘÍJEN
Na začátku října opět přijíždí koordinátorka hnutí Archa Baška Pestka na setkání
s komunitou Villy a zástupci sdružení.

Letos je hojná úroda jablek – nastolujeme „pravidla moštárny“ a moštujeme
ostošest.

Začínají pravidelné komunitní víkendy s Markétou, které se budou konat vždy
poslední víkend v měsíci.
LISTOPAD
Organizujeme dobrovolnou akci pro obec - společný úklid návsi.
Ve Ville probíhá tradiční pletení adventních věnců a další komunitní víkend.
Začínají podzimní a adventní koncerty pro Villu Vallilu:
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První letošní koncert pro Villu se konal v Praze v Helichově ulici; na tomto krásném
komorním koncertě vystoupili otec a syn – Martin a Jakub Škampovi a skvěle spolu
zahráli.

PROSINEC
Tradiční, v pořadí již 6. benefiční koncert, uspořádala Filharmonie Hradec Králové
v kostele Šimona a Judy Praze.
Adventní koncert se konal opět ve Ville – pěvecký soubor Domino z Tábora
přednesl krásné adventní a vánoční zpěvy.
Na slavnosti „Vánoční hvězda“ na VOŠ Jabok prodáváme výrobky z čerstvě
fungující sociálně terapeutické dílny a představujeme sdružení.
Pořádáme krásnou vánoční večeři spolu s tradiční nadílkou pro obyvatele domu
a asistenty; poté se všichni obyvatelé rozjíždějí slavit Vánoce k příbuzným,
přátelům, nebo do spřátelených organizací.

Na úplném konci roku 2014 se někteří obyvatelé vracejí na společnou oslavu
Silvestra; při té příležitosti společně děkujeme za celý uplynulý rok 2014 ve Ville
Vallile.
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Lidé Villy Vallily
Obyvatelé komunitního domu (uživatelé služby chráněné bydlení)
jsou lidé s lehkou formou mentálního postižením, 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.
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.
Počet obyvatel – 9 (kapacita 10)
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
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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 kromě účasti na běžných činnostech se mohou i v krátké době
navzájem velmi obohatit. Mnozí z nich se do Villy v rámci odlehčovacích pobytů často
vracejí.
Počet uživatelů odlehčovacích služeb: 35 (v domě jsou 3 stálá lůžka pro odlehčovací
službu; mnozí přijíždějí na respitní pobyty opakovaně několikrát za rok).
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.
Pravidelná setkávání
komunitní sezení klientů a asistentů se koná 1x týdně, týmové porady pracovníků
Villy se konají 1x za měsíc
Výbor sdružení – revizní komise – valná hromada
Členové výboru sdružení a revizní komise se v rámci pravidelných rozborů činnosti
a hospodaření sdružení podílejí na vedení 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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Setkání výboru sdružení a revizní komise v kanceláři v Praze se koná pravidelně
1x za 2 měsíce.
Všichni členové výboru a revizní komise sdružení vykonávají svoji práci jako
dobrovolníci.
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Základní údaje o občanském sdružení
Sídlo sdružení:

Praha 3, Přemyslovská 23, 130 00

IČ:

67778399

tel:

724 219 334, 604 352 686

e-mail:

villa@vallila.cz

číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)
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

tel:

317 802 106

Orgány sdružení:
Předsedkyně:

Mgr. Eva Klípová

Jednatel:

Ing. Miroslav Klípa

Výbor sdružení:

Ing. Martin Prokop, Ing. Miroslav Klípa,Mgr. Vít Herynek,
Ph.D.

Revizní komise:

Mgr. Václava Bratinková, Mgr. Martina Herynková,
Ing. Jindřiška Prokopová
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FINANCE
Poskytování sociálních služeb, provoz komunitního domu, opravu omítky
a další nutné náklady v různé míře finančně podporují:
Instituce:
MPSV, Středočeský kraj, Úřad práce Benešov, Úřad práce Tábor, obec Červený
Újezd
Organizace:
Nadační fond AVAST, obec Červený Újezd, IMMUNIA spol s.r.o., Oční ordinace
Kladno, ED systém, Raiffeisen Bank, Arcidiecézní charita Praha
Individuální dárci:
Barabáš A., Benda F., Bezděk V., Blažková D., Bobela V., Böhmová J., Burešová
B., Čížková B., Dvořáková H., Herynek V., Holčák J., Jirák D., Kasík H., Kovařovic
D., Křenek M., Kuvert J., Lachman J., Michal J., Mlčkovská K., Moravcová Z.,
Müllerová H., Niklová H., Nikodém P., Prokop M., Prokopová J., Rabiňáková D.,
Růžek J., Stočesová I., Šoural M., Švejdová J., Tintěra J., Valach J., Vodičková K.,
Zajíc T., Žůrek J., Žůrková E.
Dobrovolnické dny organizací:
ČSOB, T-Mobile, gymnázium „English College“
Vytrvalí dobrovolníci:
Dagmar Bartáková, Lucie Houmaniová, Jiřina Krčková, 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 roku 2014
Příjmy

Příjmy (v tisících Kč)

Celkem (v tisících Kč)

Platby za pobyty včetně stravy

996

996

Nadace a nadační fondy

50

50

Sponzorské dary

513

513

Dotace

1055

1055

Příjmy celkem

2614

2614

Výdaje

Výdaje (v tisících Kč)

Celkem (v tisících Kč)

Materiál včetně potravin

528

DHM - vybavení domu

34

Celkem
Energie

562
130

Celkem
Opravy a udržování

130
542

Celkem

542

Telefonní poplatky + internet

26

Účetní služby

38

Ostatní služby

113

Pojištění

20

Celkem

197

Mzdové náklady

945

Odvody

295

Celkem

1240

Daně a poplatky

2

Bankovní poplatky

4

Celkem
Odpisy nehmotného a hmot. majetku

6
46

Celkem
Výdaje celkem

46
2723
19

2723
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