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„A nesouží ho právě tak

jako mě láska bez mezí

jež nad rozumem vítězí?“

pravil si Gawain, upřel oči

na něj, kam to své zraky točí.

A zjistiv pravdu, přikryl sníh,

zkrvělý po třech krůpějích,

svým syrským pláštěm, ano, jím,

sametem žlutě podšitým.



Vážení přátelé Dílny Gawain, 
děkujeme, že nám zachováváte svou přízeň. Zde je přehled 
nejdůležitějších událostí a činností, které proběhly v roce 2015.

Přechod ze sociální rehabilitace na sociálně terapeu-
tickou dílnu
Naše služba sociální rehabilitace byla v  roce 2014 ukončena 
a od začátku roku 2015 jsme přeregistrováni na sociálně tera
peutickou dílnu. Tento druh služby lépe odpovídá povaze naše
ho zařízení, takže jsme nebyli nuceni provádět výrazné změny. 

Se všemi uživateli služby mapujeme a individuálně plánuje
me podle nové metodiky, došlo k ujasnění rolí při individuálním 
plánování – konkrétně: mapování potřeb uživatelů služby provádí 
naše sociální pracovnice a při tvorbě individuálního plánu a jeho 
hodnocení spolupracují s uživateli jejich klíčoví pracovníci. 

Během roku 2015 probíhal kromě rozvoje pracovních doved
ností v rámci textilní dílny a dřevodílny také nácvik sebe obsluž

ných činností (př. obsluha rychlovarné konvice, žehlení, úklid, 
mytí nádobí, …). Nově se mohli uživatelé zúčastnit vzdělávání 
v  oblasti základů společenského chování, které připravila naše 
sociální pracovnice Zuzana Paulová a také hodin individuální arte
terapie pod vedením naší zaměstnankyně Petry Parkánové.

Stěhování dílny
V období červen až červenec 2015 proběhlo stěhování naší díl
ny na novou adresu v Tusarově ulici na Praze 7, kterou nám 
nabídla Městská část Prahy 7. Opět jsme v podnájmu Domu 
dětí a mládeže Prahy 7.

Kvůli stěhování bylo potřeba zajistit dostatek finančních 
prostředků na opravu a  vybavení nových prostor. Podařilo se 
nám získat pomoc od několika soukromých subjektů a nadací. 
Konkrétní jména všech společností, které nás podpořily, ať už 
finančně, či svojí prací, jsou představena na konci této výroční 
zprávy. Všem dárcům moc děkujeme. S  jejich podporou jsme 
mohli prostory přizpůsobit potřebám dílny. Děkujeme také třem 
uživatelům, Zdeňkovi Kahovcovi, Pavlu Laušmanovi a Jaroslavu 
Liškovi, kteří nám při stěhování dobrovolně pomáhali.

Nové prostory poskytují dostatek místa pro provoz textilní 
i dřevařské dílny a  jsou bezbariérové. V zázemí je k dispozici 
šatna, konferenční místnost pro rozhovory s uživateli, dále ku
chyňka a 3 toalety, z nichž jedna je bezbariérová. Kancelář dílny 
je dostupná přes dvorek.

 
Kvantitativní údaje o naší službě
Denní kapacita naší služby je 17 míst, z toho je 11 míst v textilní díl
ně a 6 ve dřevodílně. Počet uživatelů naší služby činil k 31. 12. 2015 
celkem 26 osob s mentálním či fyzickým postižením. Během roku 
2015 jsme poskytli službu celkem třiceti lidem. Bylo přijato 8 no
vých uživatelů služby a 4 uživatelé ukončili službu, z toho 3 odešli 
z důvodu nalezení pracovního uplatnění na trhu práce. V roce 2015 
k nám zavítalo 25 praktikantů a 2 dobrovolníci.

Textilní dílna před nastěhováním...
...a po úpravách

Slavnostní zahájení provozu v nové dílně
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Slovo úvodem



Ve dřevodílně došlo k zásadnímu zlepšení pracovních podmí
nek díky přestěhování dílny do nových prostor. Máme k dis
pozici bezbariérový vstup do dřevodílny a větší místnost na 
práci. 

Práce se dřevem je velmi oblíbená především u pánské 
části uživatelů, a tak se kapacita dřevodílny velmi rychle za
plnila. Uživatelé zde pracují především na výrobě zajímavých 
dřevěných mís, které zpracovávají od samotného počátku od 
uříznutí dřevěné fošny, až po ruční dlabání a broušení, kte
rým ji dovedou do konečné hladké podoby. Práce vyžaduje 
velikou trpělivost, ale výsledek stojí za to.

Dřevodílna Textilní dílna

Přechod výrobků 
chráněné dílny Ignis 
do Gawainu

V letošním roce jsme navíc rozšířili náš sortiment o výrobu 
balíčků vlny podle postupů chráněné dílny Ignis, která v roce 
2015 ukončila svoji výrobu. Vedoucí Ignisu, manželé Šilarovi, 
byli tak laskaví, že naší Dílně předali svoje zkušenosti z výro
by. Pokud jste tedy byli zvyklí chodit nakupovat vlnu do Dílny 
Ignis, můžete tak nyní činit u nás.

V textilní dílně se uživatelé věnují všem výrobním činnostem 
od ručního praní vlny, až po její cupování, česání, filcování 
mokrou a suchou metodou a spřádání na kolovrátku. Dále je 
možné se zaučit ve tkaní na  kolíčkovém a tkalcovském stavu, 
šití, vyšívání, háčkování, pletení, apod. Práce je zde velmi roz
manitá.
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V rámci Gawain ansámblu nacvičujeme zpravidla jednu ho
dinu týdně zpěv lidových písní za doprovodu rytmických ná
strojů (bubnů, dřívek, tamburín), lyry a violoncella. S našimi 
písněmi jsme vystoupili na setkání dílen v  Obci křesťanů 
a  také na vernisáži naší výstavy na Městské části Prahy 7, 
kterou slavnostně uvedl starosta Mgr. Jan Čižinský.

Každý pátek pracujeme pod vedením německé lektorky Tvo
řivé řeči (Sprachgestaltung) Nory Vockerodt v programu Řeč 
a  divadlo, jehož základem jsou disciplíny řeckého pětiboje 
– běh, skok, zápas, házení diskem a oštěpem. Věnujeme se 
také řečovým cvičením a  dramatické tvorbě, jejímž vyústě
ním je již tradiční velikonoční a vánoční představení uživatelů 
služby, které je určeno jejich rodinám a také všem přátelům. 
Tato představení jsou v  naší dílně již určitou tradicí, která 
provází náš pracovní rok.

Každý čtvrtek byl v odpoledních hodinách od 14:00 do 15:30 
otevřen integrační výtvarný kroužek, kde měli uživatelé služby 
možnost vyrábět výrobky podle svého individuálního přání a pro 
své osobní potřeby. Stejně tak se mohli přidat i zájemci z veřej
nosti – děti i dospělí. Pro uživatele služby je kroužek zdarma.
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Gawain 
ansámbl

Integrační  
kroužek

Program Řeč  
a divadlo

Naši uživatelé si letos 
mohli poprvé vyzkoušet 
hodiny malování s  naší 
zaměstnankyní Petrou 
Parkánovou, která do
končila studium artete

rapie a v současné době se věnuje mj. individuální umělecké 
tvorbě se zájemci. V rámci individuální práce přizpůsobujeme 
tvorbu momentálním potřebám uživatele. Terapeutické malo
vání napomáhá člověku nacházet vlastní střed a harmonizovat 
případnou vnitřní nerovnováhu.

Malování
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V  tomto roce proběhlo celkem 
čtrnáct setkání v rámci vzdělává
ní v  oblasti společenského cho
vání, které vždy navštívilo v prů
měru 7 uživatelů služby. Naši 
uživatelé měli možnost procvičit 
si v jednoduchých scénkách, kdy 
je vhodné tykat, kdy vykat, jak 
oslovit neznámého člověka, když 
potřebujeme pomoc, na co ne
zapomenout při přijímacím po

hovoru, jak se chovat v tramvaji, ve vlaku, v restauraci, v di
vadle, v tanečních, apod. Dále jsme probírali, jak se zachovat, 
pokud nějaký člověk potřebuje zdravotní pomoc a také jsme 
nacvičovali způsoby řešení případných sporů, nedorozumění 
a hádek. Všem se hodiny společenského chování moc líbili 
a přáli si setkávání zopakovat. 

Čtvrtý ročník velkolepého benefičního projektu „Naše srdce 
nezamrzla“ nesl název „Ledový drak“. Představení proběhlo 
pod záštitou patrona Ondry Vodného, moderátora rádia 
Evropa 2. Předlohu k pohádce tentokrát napsaly tři tanečnice 
Dominika Šilerová, Zuzana Dluhošová a Karolína Štádlerová. 
Z jejich pohádek pak všechny děti vytvořily jedinou pohádko
vou předlohu, kterou upravily pro tanec a pilně nastudovaly.
Výtěžek představení byl použit na podporu naší Dílny Gawain 
a spřátelené Dílny Eliáš. 

Tanečnímu studiu Mirabel a Mgr. Kristíně Pekárkové tím
to velmi děkujeme za podporu.

Dne 4. 6. 2015 proběhlo druhé setkání tentokrát 4 spřátele
ných dílen – sociálně terapeutické Dílny Gawain, Dílny Eliáš, 
Dílny Jinan a  chráněné dílny Lemniskáta, a  to opět v Obci 
křesťanů na Špejcharu na Praze 7. Stejně jako minulý rok si 
každá z dílen připravila krátké vystoupení pro potěšení všech 
zúčastněných, poté byl prostor pro rozhovor a občerstvení.

Setkání 
čtyř dílen

Základy  
společenského 
chování
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Benefiční vystoupení 
„Naše srdce nezamrzla“ 
Tanečního studia Mirabel



21. 1.   Naše srdce nezamrzla – benefiční představení 
s názvem „Ledový drak“

26.1.   Návštěva velvyslance Andrewa Schapira a dal
ších zaměstnanců americké ambasády u  nás 
v dílně

23. 3.   Prodej našich výrobků na velikonočních trzích 
v MŠ waldorfské na Praze 3

28. 3.   Prodej na velikonočních trzích v ZŠ waldorfské 
v Jinonicích

4. 6.   Setkání čtyř spřátelených dílen – Dílny Gawain, 
Dílny Eliáš, Dílny Jinan a  Dílny Lemniskáta 
v Obci křesťanů na Špejcharu

10. 6.   Vernisáž na Městské části Prahy 7 – výstava 
Dílny Gawain trvala do 11. 9. 2015

22. 6.–31. 7.   probíhalo stěhování Dílny Gawain na novou 
adresu v Tusarově ulici na Praze 7

3. 9.  Workshop Palata – filcování klíčenek s dětmi
30. 9.   Slavnostní zahájení provozu v nových prosto

rách dílny
21. 11.   Prodej na vánočních trzích v MŠ waldorfské na 

Praze 3
28. 11.   Prodej na vánočních trzích v  ZŠ waldorfské 

v Jinonicích
2. 12.  Adventní spirála v Dílně Gawain
12. 12.  Prodej na vánočních trzích v Obci křesťanů
17. 12.  Vánoční besídka v Dílně Gawain

Děkujeme všem, kteří naší činnost finančně,  
materiálně či jinak podpořili, zejména:
Ministerstvu práce a sociálních věcí
Magistrátu hlavního města Prahy 
Městské části Prahy 7
Fondu pomoci společnosti Siemens
Společnosti Johnson Controls
Nadaci České spořitelny
Společnosti RaiffeisenBANK
Nadaci Jistota od Komerční banky
Kontu Bariéry
MUDr. Jarmile Kutinové
Tanečnímu studiu Mirabel
Ing. Petru Palasovi
Elisabeth a Walterovi Chyle
Ondřejovi Vodnému
Aleně Linhartové
Kamilu Vaňkovi
Mgr. Kristíně Pekárkové
Danuši Mařákové
Janu Mařákovi
Jiřímu Kadlecovi
Josefu Paulovi
Zuzaně Ešpandrové
Ivaně Klikové
manželům Valáškovým
Mateji Minarovičovi
Janovi Bašemu
Antonínu Cendelínovi
Zdeňkovi Kahovcovi
Pavlovi Laušmanovi
rodině Liškových

VÝNOSY
Dotace MPSV 1733000

Grant MHMP 442000

Dotace od MČP7 20000

Nadace Jistota od Komerční Banky 100000

Nadace České Spořitelny 70000

Johnson Controls 23729

Reiffeisenbank 20000

Fond pomoci společnosti Siemens 35000

Dary 32315

Tržby z prodeje výrobků a služeb 91845

Obědy, úroky, ostatní... 192254,32

CELKEM 2760143,32

NÁKLADY
Mzdové náklady 1974257

Materiálové náklady 136099,2

Kancelářské potřeby 9138

Energie 81183

DHM 14584

Opravy a údržba 35208

Spoje (telefon, internet, pošta) 23320,18

Nájemné 88914

Školení a kurzy 26550

Ostatní služby 106863,54

Obědy a reprezentace 198058

Jiné ostatní náklady 7714,29

CELKEM 2701889,21

Trhy,  
prodej, 
exkurze, 
společenské 
akce Dárci 2015
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Účetní zpráva
za rok 2015
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Dílna Gawain, z.s.

Tusarova 1216/49, Praha 7, 170 00

Telefon do kanceláře.: 774 918 886

Telefon do dílen: 702 195 122

IČO: 26604655

Email: gawain@centrum.cz

Číslo účtu: 181027527/0300

www.gawain.cz


