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Výroční zpráva za rok 2021 

Villa Vallila, z. ú. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  
 

 

 

           

Motto komunitního života: 

 

„Nejdůležitější není dělat věci pro lidi v chudobě a nouzi, ale vstoupit do vztahu k nim,  

být s nimi a pomoci jim najít důvěru v sebe sama a objevit jejich vlastní dary.“ 

                                                                                                                                   Jean Vanier 
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Slovo na úvod: 

Jako celá země, prožívala i komunita ve Ville Vallile druhý pandemický rok, zatížený obavou 

o budoucnost, nedostatky kontaktů a úzkosti o zdraví. Větší společenské akce byly nadále 

omezeny, mnoho tradičních akcí se proto nemohlo konat, ale přesto se uskutečnilo několik 

pěkných setkání a zajímavých výletů. Onemocnění corona virem se tento rok nevyhnulo ani 

obyvatelům Villy, naštěstí vše proběhlo bez velkých komplikací.  

V tomto roce jsme slavili významné výročí - připomněli jsme si 20 let života Villy Vallily, 

která se v roce 2001 otevřela jako domova pro lidi se znevýhodněním. Před dvaceti lety se 

totiž do Villy nastěhovali první obyvatelé. Jeden z nich Roman, zde žije dodnes. K této 

příležitosti bylo sepsáno několik článků, které vyšly v různých periodikách a také byl natočen 

dokument do pořadu Klíč (ČT). Vše jsme patřičně s radostí oslavili. 

Zástupce L‘Arche international, Robin, nás doprovázel online formou; měli jsme setkání o 

historii Archy, o životě v komunitě a teambuilding pro asistenty. Poté Robin svoji misi 

ukončil a byl nám představen nový „international envoy“ Johan Roose. Ten se přijel 

v listopadu do Villy osobně představit.  Setkání s ním bylo velmi milé, přátelské a 

povzbuzující. Takže po dlouhé době uzavření a oslabení plánování budoucnosti se nám 

otevřely nové obzory a přišly nové síly. S ustupujícím virem se rovněž zesílilo úsilí hledání 

nového vedoucího celé komunity.   

                                                                                                        

Eva Klípová – ředitelka  

 

 

 

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 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 současné době žije v komunitě ve Ville Vallile 10 lidí s různými zdravotními nebo adaptačními 

problémy. V roce 2018 jsme byli přijati do Mezinárodní Archy a oficiálně jsme pojmenováni „Archa 

Villa Vallila, projekt v České republice“.  

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 

Poskytované sociální služby: chráněné bydlení a odlehčovací služba  

 

 

Cílová skupina: dospělí lidé se zdravotním postižením  
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Hlavní události roku 2021 prožívané ve Ville Vallile 

V lednu ukončila pobyt ve Ville Bára a přestěhovala se do pronajatého bytu v Sedlci. 

V únoru přijel na zkušební pobyt Petr. Začalo se chystat natáčení pořadu Klíč o komunitě ve 

Ville; také jedna studentka natáčela svoji absolventskou práci o životě v komunitě. Vzhledem 

k omezeným kontaktům a nedostatku společenských akcí, jsme se rozhodli zorganizovat ve 

Ville první „Vilácký ples“ 

V březnu jsme se několikrát setkali s průvodcem z Archy s Robinem prostřednictvím 

internetového spojení „zoom“ 

Obyvatelé Villy trochu unaveni uzavřením, toužili po nějakých nových akcích a tak byla 

uspořádána pěvecká soutěž „Vilácký drozd“, na které mnozí překvapili svým pěkným 

hlasovým projevem. 

Z rozhovoru s ředitelkou Villy vznikl pěkný článek do Katolického týdeníku, který pak vyšel i 

v časopise Universum. 

Často nasedla celá komunita do vozu a odjela na nějaký výlet do přírody, což bylo osvěžující. 

V dubnu jsme přikoupili nové slepice, aby snůška byla vydatná, neboť vajíčka mají všichni 

rádi. Petr nastoupil jako nový člen komunity do služby chráněného bydlení.  

Společně jsme slavili velikonoce.  

Během jednoho komunitního dne uklízeli obyvatelé Villy odpadky v okolí vesnice a sesbírali 

celých 12 pytlů.  

V rámci psychohygieny byli všichni asistenti na duchovní obnově v Kostelní Myslové. 

S Robinem proběhla on-line formace o historii Archy. 

V květnu se konala krásná oslava 20 let komunitního domu za účasti přátel a správní rady. 

V červnu vyjela celá komunita na skoro letní pobyt v Nové Živohošti na Slapech a pak na pár 

dní do Kašperských hor. 

V červenci se Villa zaplnila uživateli odlehčovací služby – během léta probíhaly pobyty 

mnoha zájemců. Letní čas plynul letně a líně. 

V srpnu se konala tradiční Zahradní slavnost a tradičně bylo trochu napínavé, zda celá 

neproprší. Nakonec byla jen trochu zima, ale vše se vydařilo a krásně oslavilo.  

V září proběhlo povinné školení řidičů, konaly se prodejní akce dílny a lůžka na odlehčovací 

službu byla stále plně obsazena. Do komunity přijely 2 dobrovolnice z Francie – Ségolen a 

Louise a zůstaly zde téměř 3 měsíce. Byly velmi kamarádské, veselé a zajímavé, takže to bylo 

vzájemně velké obohacení; a k tomu se ještě rychle učily česky a se zájemci konverzovaly ve 

francouzštině.   

V říjnu jsme se přidali ke slavení „L´Arche family day“, což je tradiční akce, která propojuje 

komunity Archa v celém světě. V každé komunitě se vytvoří nějaký projekt, vyjadřující život 
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lidí s „jinou mentalitou“ a ukazuje se, vše mohou světu nabídnout. Tyto projekty se pak přes 

internet sdílí s ostatními komunitami. 

V listopadu se přijel představit nově ustanovený international envoy (nástupce Robina), 

Johan Rose. Setkání s ním bylo velmi vřelé a plné nových očekávání. 

V prosinci byl z důvodu stále trvajících epidemiologických opatření zrušen plánovaný 

adventní koncert. Zato však se konala krásná společná vánoční večeře. Poté se část obyvatel 

rozjela ke svým příbuzným, několik jich rádo ve Ville zůstalo a spolu s asistenty doprožili rok 

2021 v míru a v pokoji.  

 

 

 

Lidé Villy Vallily 

Obyvatelé komunitního domu (uživatelé služby chráněné bydlení)  

V roce 2021 žili v komunitním domě tito lidé: 

Roman, Mikuláš, David, Pavel, Tereza, Hanka, Věra, Tomáš, Pepa, Petr, 

Jsou to lidé se zdravotním nebo adaptačními problémy, 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, jsou 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 2021 vzhledem k epidemiologickému omezení: 12  

 
Vedoucí komunity – ředitelka organizace (EvaK.). Je zodpovědná za vedení lidí, bezpečný provoz 

komunitního domu, finanční zajištění a kvalitní fungování celé komunity. Vedení a potřebná autorita  

se pojí se službou pro komunitu. Ředitelka úzce spolupracuje s vedoucí domu a s finančním 

manažerem. Vytváří strategické plány organizace, zastupuje organizaci na veřejnosti. 

Technický a ekonomický pracovník (MiroslavK.) dbá na dobrý stav objektu a přilehlých pozemků, 

zajišťuje průběžně nutné opravy a údržbu, stará se o dobrý chod služebního vozidla, připravuje práci 

na farmě a dbá na pečlivou starost o domácí zvířata. Je finančním manažerem organizace, 

vypracovává a vyúčtovává projekty, úzce spolupracuje s paní účetní (externí firma). 

Správní rada (Vít, Martina, Jindřiška, Martin, Vendula, Denisa) je poradní a dohlížející orgán. 

Správní radu vede president, 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 vyhledáváním dalších finančních zdrojů.  
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Vedoucí domu (Renata) je zodpovědná za chod celého komunitního domu, organizuje a řídí činnost 

asistentů, dbá na kvalitní týmovou práci. Vyřizuje úřední záležitosti obyvatel domu, koordinuje jejich 

pracovní aktivity, úzce spolupracuje s vedoucí komunity. 

Asistenti (v roce 2021: 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 presentaci a k 

prodeji. Dbají na dobré pracovní návyky uživatelů a motivují je k dobře vykonané práci a tím 

podporují jejich seberealizaci  

 

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 finanční dary od dárců. 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, 

Pronatura s.r.o., QTR22 group s.r.o. 

Individuální dárci:  

Blažková D., Bartošík J., Donnerstrag M., Fencl I., Herynek V., Holčák J., Kovařík P., Kovařovic D., 

Lachman J., Michal J., Mlčkovská K., Moravcová Z., Müllerová H., Prokop M., Prokopová J., Růžek 

J., Šimoníková J., Šípková I., Vlček O.  

Stálí dobrovolníci: 

Dagmar Bartáková, Zuzana Havelková, 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 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. 

 

 

 

               

http://www.vallila.cz/
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VÝSLEDOVKA ZA ROK 2021 

 

                                                                                   Výdaje (v tis.) 

Materiálové náklady 153 

DHM - vybavení domu 62 

Nákup potravin 447 

Energie 183 

Opravy a udržování 168 

Telefonní poplatky + internet 24  

Právní a ekonomické služby 68 

Ostatní služby 36 

Projekt  IROP  - Nové auto 80 

Pojištění 16 

Mzdové náklady 3000 

Zákonné sociální náklady 938 

Ostatní sociální náklady 66 

Bankovní a jiné poplatky 4 

Odpisy hmotného majetku 75 

Výdaje celkem 5 320 

  

 Příjmy (v tis.) 

Příjmy za pobyty  573 

Příspěvek na péči 432 

Příjmy za potraviny 448 

Provozní dotace státních institucí 3320 

Sponzorské dary 810 

Z toho dary převedené do fondu k použití v příštích 
obdobích 

-323 

Zúčtování fondů 81 

Příjmy celkem 5 341 

  


