Výroční zpráva za rok 2020
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
Pandemický rok 2020 zasáhl i do života obyvatel Villy Vallily. Začátek roku se slibně
rozvíjel, nejprve nastala významná změna v sídle organizace – adresa je sloučena
s místem komunitního domu, tedy v Červeném Újezdě u Votic.
V polovině ledna pak všichni odjeli na pobyt do Kašperských hor, v únoru se někteří
zúčastnili tradičního maškarního plesu v obci. Pak začaly přicházet zprávy o šířící se
nákaze. Vzhledem k tomu se v březnu uzavřel i komunitní dům – dovnitř mohli přicházet
jen asistenti a vedení. Obyvatelé zůstávali „doma“ ve Ville, nikdo nejezdil do práce,
nepřijížděly žádné návštěvy, bylo omezeno poskytování odlehčovací služby. Tento čas
byl však zároveň časem nových příležitostí a nového přemýšlení o životě i ve Ville. Více
se vše společně prožívalo, společně se vyjíždělo na různé výlety do lesů a dlouhé
vycházky do přírody, což bylo doporučované a rovněž velmi blahodárné pro celou
komunitu. Možná i díky tomu se tento rok zřetelně upevnila týmová spolupráce asistentů
a vedení. Nicméně všichni s úzkostí sledovali zprávy o šíření virové nákazy, a to
na některé obyvatele doléhalo jako tíseň z budoucnosti, jak to bude dál.
Během léta se situace zdála být lepší, rozšířila se nabídka odlehčovacích pobytů,
o které byl velký zájem. Na konci srpna se podařilo zorganizovat skvělou zahradní
slavnost, která se stala oslavou lidského setkání, tvoření, různých performací a hlavně
radosti ze života.
Na podzim však přišla další protiepidemiologická omezení, další zákazy a s tím i další
úzkosti. Z tradičních aktivit se nemohl konat adventní koncert. Plánovaná setkání se
zástupcem Archy probíhala během celého roku jen jako pozdravy online. V listopadu
začalo ve Ville pravidelné testování pracovníků. Byl to způsob, který trochu podpořil
vzájemnou bezpečnost. Naštěstí nikdo z komunitního domu covidem neonemocněl.
Tento zvláštní a tíživý rok byl zakončen společným posezením při vánoční večeři
a oslavou vánoční naděje.

Eva Klípová – ředitelka
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Co je Villa Vallila
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 roce 2018 jsme byli přijati do Mezinárodní Archy a oficiálně jsme pojmenováni „Archa
Villa Vallila, projekt v České republice“. V současné době žije v komunitě ve Ville Vallile
10 lidí s různými zdravotními nebo adaptačními problémy.
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.

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
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Hlavní události roku 2020 prožívané ve Ville Vallile
•

Celosvětová pandemie

•

Změna sídla organizace – nová adresa „Červený Újezd u Votic č. p. 32, 257 88“

•

Pracovní poměr ukončila v březnu asistentka Tereza, nová asistentka Ilona
nastoupila v dubnu.

•

Jako účinná protipandemická terapie se ukázaly být společné výlety a vycházky
do blízkého i vzdálenějšího okolí.

•

V červnu se celá komunita zrekreovala v Nové Živohošti na Slapech.

•

V létě vyjeli asistenti a vedení na Šumavu na teambuilding.

•

Na konci srpna se podařilo zorganizovat krásnou zahradní slavnost, která byla
navzdory době a tíživému času plná energie, radosti z tvorby a z lidských
setkání.

•

Na konci září vyjela komunita na pár dní na Šumavu.

•

Mezinárodní vyslanec Archy Robin Sykes nás navštívil naposledy v únoru; další
návštěvy byly zrušeny, pozdravy probíhaly pouze on-line; tím se proces
„předávání Villy“ poněkud pozastavil

•

Ve Ville byl vyhlášen 1. ročník pěvecké soutěže „Villácký drozd“
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Lidé Villy Vallily
Obyvatelé komunitního domu (uživatelé služby chráněné bydlení)
V roce 2020 žili v komunitním domě tito lidé:
Roman, Mikuláš, David, Pavel, Tereza, Hanka, Věra, Bára, Tomáš, Pepa
Jsou to lidé se zdravotním postižením, kteří 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)

Uživatelé odlehčovací služby
Jsou lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují změnu prostředí a jejich pečující
rodiny oddech. Odlehčovací služba probíhá formou krátkodobých pobytů, během nichž
mají uživatelé možnost se zapojit do života komunity, zažít pravidelné denní činnosti
a využívat vhodné terapeutické programy.
Počet uživatelů odlehčovacích služeb za rok 2020 vzhledem k epidemiologickému
omezení: 12

Vedoucí komunity – ředitelka organizace (Eva K.). Je zodpovědná za vedení lidí,
za bezpečný provoz komunitního domu, finanční zajištění a za kvalitní fungování celé
komunity. Vedení a potřebná autorita se pojí se službou pro komunitu. Vytváří
strategické plány organizace, zastupuje organizaci na veřejnosti, pracuje jako PR
pracovník. Úzce spolupracuje s vedoucí domu a s ekonomickým pracovníkem.

Technický a ekonomický pracovník (Miroslav K.) dbá na dobrý stav objektu
a přilehlých pozemků, zajišťuje průběžně nutné opravy a údržbu, udržuje chod
služebního vozidla, připravuje práci na farmě a podporuje obyvatele v pečlivé starosti
o domácí zvířata. Je hlavním ekonomem organizace, vypracovává a vyúčtovává
projekty, úzce spolupracuje s paní účetní (externí firma).
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Správní rada (Vít, Martina, Jindřiška, Martin, Vendula, Denisa) je poradní a dohlížející
orgán. Správní radu vede předseda, který úzce spolupracuje s vedením organizace.
Členové se podílejí na 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.

Vedoucí domu (Renata) je zodpovědná za provoz celého komunitního domu,
organizuje a řídí činnost asistentů, podporuje týmovou spolupráci. Vyřizuje úřední
záležitosti obyvatel domu, koordinuje jejich pracovní aktivity, úzce spolupracuje
s vedoucí komunity.

Asistenti (v roce 2020: Maruška, Pavel, Lucka, Ilona, Jarka) pracují v celodenním
provozu; provázejí obyvatele komunity v jejich denních aktivitách, pomáhají jim
naplňovat jejich osobní plány, podporují je v pracovních dovednostech, připravují
volnočasové aktivity, dbají na dobrou životosprávu a sociální dovednosti uživatelů.
Spolu s nimi obstarávají domácnost komunitního domu, pomáhají jim při hospodaření
s penězi, při vyřizování občanských záležitostí. Dle svých možností se zapojují
do komunitního života a aktivně se účastní různých slavností a událostí.

Odborní pracovníci - arteterapeuti (Kateřina, Markéta) v terapeutické dílně připravují
rozmanité pracovní programy, přiměřené různým pracovním schopnostem uživatelů.
Vedou nácviky pracovních dovedností, rozpracovávají metodiku výroby drobných
předmětů, které jsou určeny k prezentaci a k prodeji. Soustavně trénují potřebné
pracovní návyky uživatelů, motivují je k dobře vykonané práci a tím podporují jejich
seberealizaci.
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Finance
Organizace Villa Vallila, z. ú. je financována ze státního rozpočtu z části určené
pro neziskové organizace; dotace na sociální služby je poskytována vždy na jeden
kalendářní rok.
Velkou část ročního rozpočtu vytvářejí 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:
MPSV, Středočeský kraj, Obec Červený Újezd
Organizace:
AK Havel + Partners, Arcidiecézní charita Praha, IMMUNIA spol s.r.o., Oční ordinace
Kladno, Portus Praha, z. ú.
Individuální dárci:
Blažková D., Diblík J., Donnerstrag M., Dvořáková M., Fencl I., Herynek V., Holčák J.,
Kovařovic D., Lachman J., Michal J., Mlčkovská K., Moravcová Z., Müllerová H., Prokop
M., Prokopová J., Růžek J., Vlček O.
Stálí dobrovolníci:
Dagmar Bartáková, Anna Herbenová, Jenovéfa Kučerová, Stanislav Mareš, Štěpánka
Míchalová, Tamara Nerudová, Miroslav Novák, Jitka Zimová

Všem dárcům a příznivcům děkujeme za podporu, 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, č. p. 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.
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Výsledovka za rok 2020
Výdaje (v tis. Kč)
Materiálové náklady

134

DHM – vybavení domu

103

Nákup potravin

455

Energie

162

Opravy a údržba

227

Telefonní poplatky + internet

23

Právní a ekonomické služby

61

Ostatní služby

41

Pojištění

15

Mzdové náklady

2613

Zákonné sociální náklady

806

Ostatní sociální náklady

33

Bankovní a jiné poplatky

5

Odpisy hmotného majetku

77

Výdaje celkem

4755
Příjmy (v tis. Kč)

Příjmy za pobyty

579

Příspěvek na péči

376

Příjmy za potraviny

455

Provozní dotace státních institucí

2433

Sponzorské dary

847

Zúčtování fondů

66

Příjmy celkem

4756
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