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„Na soutoku dvou řek v úrodné krajině postižené svou minulostí
vytváříme fyzický i duchovní domov pro společenství lidí. Zde je prostor
pro smysluplnou tvůrčí práci, biodynamické hospodaření, setkávání i
rozvoj lidí a myšlenek. Toto společenství léčí člověka a Zemi a svým
konáním navazuje na práci Rudolfa Steinera a Karla Königa."

Nejvýznamnějším dnem v roce bylo 22.2., kdy byly
po požáru (z 29. 8. 2017) úspěšně zkolaudovány všechny naše
prostory a camphillský život se mohl plně vrátit do svých kolejí.
Hodně jsme pokročili v oblasti zušlechťování našich prostor. Sál dostal
nový strop, podlahu, topení, výmalbu vnitřních stěn, fasády a vybavili jsme
ho novými lavicemi a stoly. Podkroví má opravená okna v průčelí a obezděná
kamna v obýváku. Dílny novou fasádu a celý dům novou venkovní dlažbu.
Dokončili jsme podbití a půdu nad skladem zeleniny.
V domě “paní Mamulové” jsme vylepšili sklad osobních věcí dlažbou a novými
policemi, vznikla tu opravárenská dílna a celý objekt dostal omítku i s částečnou
opravou střechy.
V tomto roce jsme se začali více společně věnovat péči o zvířata  pravidelně tak
chodíme čistit stáje, sprchovat prasátka, naskladňovat seno či třeba na procházku
s naší kobylkou Sympatií. Pracovali jsme také na zahradě i na poli, kde jsme sázeli,
pleli, zalévali, okopávali a sklízeli, a později v kuchyni také vařili a jedli zeleninu.
Oblíbenou činností se stal sběr malin, kterých letos byla opravdu hojnost. Hodně
pomocných rukou bylo třeba právě při zpracování výpěstků a dělání zimních zásob
kečupů, pest, povidel, přesnídávek či džemů. V práci jsme se tedy soustředili
nejvíce na statek.
Další důležitou činností pak zůstává výroba svící
ze včelího vosku v rámci svíčkařské dílny
Camphillská svíce. Zde nás navštívily i děti
z místní školy a školky, aby se blíže seznámili
se životem včel a prací ve svíčkařské dílně.
Produkty své práce jsme pak společně prodávali
na jarmarcích.
Práci v textilní dílně jsme v tomto roce ukončili.
Naši uživatelé s námi prožili svátky celého roku – Novoroční oslavy a tříkrálové
období, Masopust, vynášení Morany, Květná neděle, Velikonoce, Svatojánská oslava,
Díkůvzdání, Svatomartinská slavnost, advent a Vánoční svátky. Důležitou součástí
zůstaly narozeninové oslavy. Nacvičili jsme jánskou eurytmii pro naše pole a
vánoční hru pro naše duše. Společně jsme se zúčastnili různých akcí, koncertů,
vernisáží… Navštěvovali jsme naše bývalé spolupracovníky, naše přátele, kteří už k
nám nechodí za aktivitami a naše hospitalizované přátele v Beřkovicích, kde jsme v
období tříkrálovém předvedli eurytmické a hudební vystoupení.
Podpořili jsme svou účastí akce ve waldorfské škole v Třebušíně a vystoupení
waldorfských lyceánů. Také aktivity naší obce a blízkých měst. Ve volném čase jsme
zpívali, cvičili eurytmii, četli si, masírovali jsme se, malovali, kreslili, pletli,
muzicírovali, sledovali ﬁlmy... Chodili jsme do přírody, na houby, bylinky, koupat
se, bruslit. Příchodem canisterapeutických psů se výrazně zlepšila chuť chodit na
procházky a celková pohoda při jejich pobytu v domě.
Dále byli naši uživatelé na dovolených a na táboře.

Vzdělávali jsme se v oblasti zlepšení fungování
organizace víkendovým seminářem s Yehudou Tagarem,
kde jsme se seznámili se sedmi podmínkami duchovního vývoje,
které nám k tomu mohou napomoci. Z této akce vzešla skupina lidí,
kteří se setkávali na toto téma během roku.
Měli jsme dva semináře s Walterem Krückem. S ním jsme se snažili získat
hlubší povědomí o práci v Camphillu.
S Relou Chábovou jsme pracovali na tématu individuálního plánování na základě
životního příběhu.
S Michaelou Švejdovou jsme rozvinuli hlubší spolupráci na ozdravení vztahů
seminářem o pravidlech a celoroční spolupráci na řešení konﬂiktů přímo v praxi.
Někteří naši spolupracovníci absolvovali týdenní vzdělávání K pramenům zdraví
IPMT. Tři noví spolupracovníci si doplnili vzdělání pracovníka v sociálních službách.
Rozloučili jsme se s Danielou, která přešla do domova
důchodců, a přijali jsme Lucii, která se tak stala novou
spolubydlící Anny, Dany, Ilony, Evy, Mirka a Vojty.
S opatrovníky proběhly individuální rozhovory
na téma jejich představ a našich plánů, kde mohlo
dojít ke skloubení a to vedlo k lepší spolupráci
během roku.
Spolupráci s námi ukončila Lucie Šišková, Kristýna Brabcová a Monika Čapková.
Nově nastoupili Kateřina Králová do pozice sociálního pracovníka v CDS a Renata
Jandová a Jiří Hřivna do ChB jako pracovníci v sociálních službách.

Žaneta Lenhartová se po devíti letech dobrovolnické práce stala spolupracovnicí.
Stálými spolupracovníky dále jsou: Peter Veselý, Alena Klčová, Kateřina Šimková,
Katarína Králiková, Tomáš Hurych, Hana Weinerová, Jaroslav Lenhart, Pavla
Soukupová, Jana Čapková a Michal Svoboda. Do července u nás pracoval
dobrovolník Simon z Německa.
Členy Kruhu nositelů zůstali Peter Veselý (statutární zástupce), Žaneta
Lenhartová, Kristýna Brabcová, Kateřina Šimková a Alena Klčová.
Skončila činnost orgánu Kruh dohlížejících podporovatelů a s prací
na změně Stanov už nebyla obnovena.

Mimořádnou událostí tohoto roku bylo jarní CamphillFórum  setkání zástupců
ze středoevropských Camphillů, jehož organizátorem byl právě náš Camphill.

Budeme hledat oblasti propojenosti práce Centra
denních služeb a Chráněného bydlení. Jako vysoko perspektivní
se jeví práce v oblasti individuálního plánování. Bude se pokračovat
ve směřování Camphillu k zemědělským aktivitám a zpracování jejich
výpěstků. Tomu se přizpůsobí i budování a rekonstrukce.
Je potřebné dokončit proces práce na stanovách spolku a začít nanovo utvářet
vnitřní rozhodování na nových základech.
Potřebujeme více dostat na zem naši vizi, to znamená rozpracovat strategické cíle
jednotlivých oblastí provozu a našeho života.
Plánujeme výstavbu kapličky ve tvarech prvního Goetheana ve spolupráci s
Německou iniciativou v čele s panem farářem Weberem.

Děkujeme všem spolupracovníkům za jejich práci a podporu
camphillské myšlenky.
Děkujeme všem sponzorům za jejich ﬁnanční pomoc.
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Projekt „Camphill a sociální služby“
V roce 2018 byla obsahem projektu rekonstrukce objektu sálu, která vytvořila kvalitnější podmínky pro poskytování
sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny stávajích služeb, dále bylo pořízeno osobní auto, což
umožnilo snadnější práci s cílovými skupinami. Projekt byl zaměřen na infrastrukturu sociálních služeb
Camphillu na soutoku, z.s. a to Chráněné bydlení a Centrum denních služeb.

