
 
 

Mandát komunity Villa Vallila na léta 2022 - 2026 

 

Vážení členové komunity Villa Vallila, 

 

jsme rádi, že Vám můžeme představit tento mandát komunity. Nejedná se o pracovní náplň pro nového 

vedoucího komunity ani o seznam úkolů. Mandát ukazuje směry pro "budoucnost Villy Vallily" a to, co by 

komunita mohla udělat, aby se této budoucnosti přiblížila. Mandát je základním dokumentem pro 

vypracování akčních plánů pro budoucnost. Pro uskutečnění těchto plánů bude rozhodující si říci, jaké jsou 

priority. 

 

Všichni víte, jak důležitá změna nás čeká v následujících měsících a letech. Změna spojená s odchodem 

zakládajícího vedoucího (vedoucích) a příchodem nového vedoucího je vždy velkou výzvou. Věříme, že 

tento mandát pomůže komunitě tento přechod – tuto změnu – dobře zvládnout. 

 

Když jsme hledali obrázek, který by vypovídal o budoucnosti Villy Vallily, o které sníte, nakreslili jsme tento 

obrázek stromu.  

Vidíme tři hlavní části stromu: kořeny, kmen a korunu. Ty tvoří tři kapitoly mandátu. Snadno si můžete 

představit, jak jsou tyto tři části jsou velmi propojené. Bez silného kmene nebude Villa schopna udržet svou 

korunu. Bez hlubokých kořenů nebudete schopni udržet komunitu takovou, jakou ji chcete mít. S hlubokými 

kořeny a silnějším kmenem bude Villa Vallila schopna dát život novým větvím a větvičkám. 

 

Kotva, kterou jsme nakreslili, zdůrazňuje, že je důležité zůstat 

zakotvený ve svých základních hodnotách. Zakotvenost dává 

důvěru a schopnost růstu. Kotva vás však také vyzývá, abyste 

jako členové a jako komunita byli otevřeni změnám.  

Stejně jako se loď zakotvená u pobřeží může stále pohybovat 

jakýmkoli směrem v závislosti na větru a proudu, i Villa Vallila 

musí být schopná se měnit a přizpůsobovat se novým 

skutečnostem venku i uvnitř komunity.  

Zůstat pevný v základech, mít důvěru a otevřenost pro 

prožívání nových zkušeností budou pro budoucnost Villy 

Vallily klíčové. Všechny vás vyzýváme, abyste byli otevření 

novému stylu vedení, otevření novým myšlenkám, otevření 

vice strukturovanému způsobu organizace, otevřeni tomu, že 

je někdy možná lepší odříznout starou větev, aby mohla vyrůst 

nová a lepší. 

 

Až budete mandát číst, budeme rádi, že čtete "já" tam, kde 

vidíte "my". 

Zveme vás, abyste řekli mandátu své ANO!, stejně tak i 

výzvám a úkolům, které jsou v něm popsané. 

Děkujeme vám za to, co Ville Vallile dáváte,  

 

Roman, Renata, Vít, Denisa & Johan  

Mandátní tým 

Březen 2022 

  



 

Kořeny 
L'Arche Villa Vallila má hluboké kořeny. Tyto "kořeny" pomáhají komunitě žít její poslání. 

Přinášejí autentickou chuť a barvu; kouzlo Villy Vallily.  

V době přechodu je důležité znát historii, základní hodnoty, tradice a rituály komunity. 

Chceme, aby se tyto hodnoty i v budoucnu uplatňovaly v tom, jak co děláme a jak 

utužujeme vztahy. 

 

Proto... 

→ Aktivně se účastníme mezinárodního procesu přípravy Charty. 

→ Vnímáme naši historii a otevřeně se hlásíme k našim hodnotám, tradicím a rituálům. 

→ Nový vedoucí komunity věnuje potřebný čas na to, aby poznal a pochopil základní hodnoty komunitního 

života ve Ville. 

→ Komunita bude pečovat o zakladatele Evu a Mirka. Spolu se s nimi domluvíme jak a vybereme lidi, kteří 

se o péči budou starat. 

→ Pozveme všechny členy, aby viděli dary, zázrak Villy. 

→ Podporujeme duchovní život komunity a jejích členů, otevřenost vůči okolnímu světu, vazby na vesnici a 

vřelé vzájemné vztahy. 

→ Slavíme a jezdíme na výlety. 

→ Pokračujeme ve společné práci – i se všemi našimi odlišnostmi – na společných cílech. 

→ Učíme se přijímat jeden druhého takové, jací jsme. 

→ Jsme tu jeden pro druhého v blízkosti a důvěře na společné cestě. 

→ Radost, kterou společně prožíváme, je důležitým ukazatelem při hodnocení naší práce. 

 

Kmen 
Kmen nese větve stromu. Čím je silnější, tím více větví a plodů dokáže nést a rozvíjet.  

V organizaci (a komunitě) představuje kmen jasné a známé struktury, postupy, systémy, rozdělení úkolů, 

odpovědnosti atd.  

Změna vedení je často doprovázena sníženou stabilitou. Organizační strukturu Villy Vallily je třeba posílit, 

aby mohla fungovat jako nyní a zároveň umožnila nový budoucí vývoj. 

 

Proto... 

→ Potřebujeme posílit finanční stránku: 

o větším úsilím v získávání finančních prostředků 

o nalezením způsobu, jak zajistit financování činnosti dílny 

o rozvojem nových aktivit, které přinesou zisk  

→ Posílíme značku "Archy" tím, že se budeme více věnovat komunikaci navenek a propagaci naší činnosti. 

→ Budeme pracovat více profesionálně, aniž bychom ovšem ztratili v našem odhodlání srdce. 

o Najdeme psychologa nebo jiného odborníka, který pomůže týmu v podpoře lidí s postižením. 

o Budeme mít jasně stanovené standardy péče a systematicky budeme vyhodnocovat, zda jsme 

schopni tyto standardy plnit. 

o Definujeme potřebné role a funkce a delegujeme odpovědnosti a pravomoci na příslušné osoby. 

Rozhodneme, zda potřebujeme samostatnou osobu odpovědnou za provoz domu a jeho zázemí, dílnu, 

duchovno, dobrovolníky atd. 

o Zapojíme se do standardů ochrany Archy, vypracujeme potřebné postupy a školení, tak, aby se 

všichni cítili bezpečně. 

o Vypracujeme spravedlivou a transparentní mzdovou politiku.  

o Připravíme další předpisy, pokud zjistíme, že je to nezbytné. 

→ Vedoucí budou rozvíjet komunitu participativním způsobem, tj., lidé jsou přizváni, aby se vyjádřili a 

podíleli se na rozhodování.  



 

→ Pokud nenajdeme lepší způsob zapojení členů komunity, vytvoříme komunitní radu, 

která bude odrážet různé názory v naší komunitě. Tato rada bude radit vedoucím 

komunity při všech důležitých a zásadních rozhodnutích a pomůže komunitě zůstat věrná 

svým základním hodnotám (viz kořeny). 

→ Způsob, jakým organizujeme naši vnitřní komunikaci, pomáhá lidem, aby cítili, že 

někam patří. Se všemi našimi členy budeme komunikovat transparentním způsobem. 

→ Budeme aktivně spolupracovat s ostatními: 

o Nadále se budeme zapojovat do procesu začlenění do Archy a do vztahu s mezinárodním vyslancem. 

Rozhodneme, jak se členové mohou přiblížit k Arše a propojovat se s dalšími komunitami Archy. 

o L'Arche Benediktus je naším nejbližším partnerem. Najdeme způsoby, jak s nimi spolupracovat, 

budeme je navštěvovat a zvát je ke společným činnostem. 

o Rozšíříme naše kontakty a budeme spolupracovat s dalšími organizacemi ve Středočeském kraji, 

abychom se od nich učili, nabídli jim své zkušenosti a hledali způsob, jak odpovídat na potřeby našich 

členů s postižením (vztahy, práce, ...).  

o Přivítáme více (zahraničních) dobrovolníků. 

 

Koruna (větve, listy a plody) 
Strom se projevuje svými větvemi, listy a plody, které nese. Je třeba o ně pečovat. Řez podporuje růst 

nových výhonů a plodů. 

Líbí se nám koruna stromu, která symbolizuje Villu Vallilu! Líbí se nám náš dům a všechny činnosti. Pokud to 

bude možné, rádi bychom zachovali vše, co děláme dnes, a našli způsob, jak v budoucnu rozvíjet nové 

projekty. 

 

Proto... 

→ Během transformace upřednostňujeme vše, co je potřeba, abychom pomohli nastolit stabilitu a 

návaznost.  

→ Nový vedoucí komunity věnuje čas naslouchání, aby získal přehled a lépe porozuměl potřebám komunity 

i jednotlivých členů, z nichž mnohé jsou v tomto mandátu vyjmenovány. Společně s komunitou bude 

plánovat a rozhodovat o nových aktivitách a projektech. 

→ Uspořádáme vše tak, abychom lépe rozuměli některým individuálním potřebám lidí s mentálním 

postižením, které přijímáme, a reagovali na ně: 

o Potřeba mít vlastní pokoj. (soukromí) 

o Potřeba samostatnějšího života. (nezávislost a samostatnost) 

o Potřeba pohybu a sportu. (fyzická pohoda) 

o Potřeba žít intimní vztah.  

o Potřeba mít práci mimo komunitu. (sociální participace a status) 

o Potřeba mít možnost mluvit s důvěrníkem. 

→ Hledáme příležitosti, jak na potřeby odpovídat v kolektivu. Rozhodujeme se, zda budeme projekty 

organizovat sami, v partnerství, nebo zda naše lidi odkážeme na službu zvenčí. 

o Rozhodneme se, zda můžeme rozšířit dílnu co do prostoru a počtu přijímaných osob.  

o Rozhodneme se, zda chceme zahájit nové činnosti, například výrobu a prodej nudlí. 

o Rozhodneme se, zda můžeme založit kavárnu (sociální podnik) ve větším městě poblíž.  

o Rozhodneme se, co uděláme s penzionem. 

o Rozhodneme se, co uděláme se šroťárnou. 

o Pracujeme na vizi druhého domu. 

→ Rozhodneme se, zda jsme schopni přijmout dobrovolníky prostřednictvím programu European Solidarity 

Corps. 

→ Pokračujeme ve vylepšování villy, aby se v ní příjemněji žilo a pracovalo.  


