
Spatřit svět v zrnku písku

   a nebe v divoké květině.

Zachytit nekonečno v dlaních

   a věčnost v jedné hodině.

                   — William Blake
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Slovo úvodem
Vážení přátelé, dárci a příznivci Dílny Gawain,
děkujeme za Váš zájem a podporu. Připravili jsme pro Vás pře-
hled důležitých událostí, které nás v minulém roce 2014 potkaly.

Přechod na spolek
Od počátku roku 2014 přešla naše organizace z  občanského 
sdružení na spolek. V souvislosti s registrováním spolku u pří-
slušného okresního soudu jsme nově zapracovali i na změnách 
v oblasti organizační struktury. Na valné hromadě tak byli nově 
zvoleni vedoucí administrativy pan Michal Mařák, který je re-
ferenční osobou v oblasti organizace dílny a jejího finančního 
zajištění a dále vedoucí sociální služby Kateřina Vlčková, která 
zastupuje oblast vedení a metodiky sociální služby.

Více jsme se také zaměřili na jasné stanovení kompetencí 
zaměstnanců v  našem pracovním týmu. Součástí změn bylo 
zamyšlení se nad některými procesy naší služby a jejich zefek-
tivnění. Práce to byla poměrně náročná a zapojili se do ní všich-
ni zaměstnanci Dílny Gawain. Zabralo to několik společných 
porad, ale s výsledkem jsme spokojeni.

Individuální plánování
Změny se týkaly také procesu individuálního plánování s uživa-
teli služby. Snažili jsme se nastavit jednotlivé kroky tak, aby byly 
lidem srozumitelné a  aby odpovídaly na jejich potřeby. Začali 
jsme také zjišťovat zpětnou vazbu v oblasti spokojenosti uživate-
lů, jejich rodin, praktikantů, dobrovolníků, ale i nás zaměstnanců 
v dílně. Došlo tak k řadě organizačních i metodických změn, které 
budeme v budoucnu testovat a dále zlepšovat a to i s vaší pomocí.

A nyní několik údajů o naší službě
Ke konci roku 2014 jsme po rozhovorech se zástupci MHMP 
rozhodli o přeregistraci naší služby ze sociální rehabilitace na 
sociálně terapeutickou dílnu, která lépe odpovídá obsahu 
a povaze naší činnosti. Změna nabude účinnosti od 1. 1. 2015.

Posláním Dílny Gawain je podporovat lidi s  postižením 
v rozvoji pracovních a sociálních návyků soběstačnosti, zodpo-
vědnosti a schopnosti žít vlastní smysluplný život.

Naše cíle jsou:
  rozvíjet pracovní schopnosti a návyky uživatelů služby během 

řemeslné práce v dílnách
  zlepšit dovednosti péče o vlastní osobu a soběstačnost osob 

během dalších činností v dílně
  zvýšit šanci uživatelů služby žít běžný život, např. zvýšit mož-

nosti získání pracovního uplatnění
  rozvíjet osobní schopnosti a vlohy uživatelů služeb

Docházejí k nám lidé s mentálním, tělesným, kombinova-
ným a  zdravotním postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří 
hůře hledají uplatnění na chráněném či otevřeném trhu práce.
Počet uživatelů naší služby činil k 31. 12. 2014 celkem 22 osob. 
Během roku 2014 jsme přijali 17 nových žádostí o zařazení do 
evidence zájemců a  přijali jsme 11 nových uživatelů služby. 
Denně docházelo do naší služby v průměru 9 osob z celkové 
denní kapacity služby 15 uživatelů. Ke konci roku se denní prů-
měr zvyšoval, což souviselo především s  postupným obsazo-
váním míst v  nově zřízené dřevodílně, díky které se kapacita 
služby navýšila o další 4 místa. V současné době nabíráme uži-
vatele na poslední volná místa.  — V roce 2014 k nám zavítalo 
5 dobrovolníků a 8 praktikantů.

Děkujeme za vaši přízeň. 
Váš rytíř Gawain

hV dílně nabízíme kromě pracovních aktivit i nácvikové čin-
nosti pro zvýšení samostatnosti uživatelů, jako jsou žehlení, 
úklid, obsluha spotřebičů, apod.)

kParsifal se setkává s Gawainem. Malba Anny Nowakové, jed-
né ze zakladatelek dílny.
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Naše dřevodílna, kterou jsme otevřeli v září roku 2013, již pěkně 
funguje. Uživatelé služby si mohou vyzkoušet celý proces vý-
roby od uříznutí fošny, jejího opracování, vydlabání, broušení 
i  konečné úpravy. Vyrábějí knoflíky, lžíce, dopisní nožíky, na-
běračky a překrásné mísy. Co dodat. Co kus, to originál. Zájem 
o  práci v  dřevodílně je veliký, a  i  když přichází především ze 
strany mužů, již máme i první dívku, která se zapojila do řeme-
slného zpracování dřeva. A nutno říci, že velmi úspěšně.

V textilní dílně jsme se v minulém 
roce nejvíce věnovali cupování 
ovčí vlny, filcování barevných míč-
ků a  mýdel v  županu, dále tkaní 
nových typů podsedáků na kolíč-
kovém stavu, výrobě tkaniny na 
velkém stavu, ručnímu vyšívání 
a šití na stroji. Přivítali jsme mnoho 
nových uživatelů služby, takže bylo 
nutné zaučit je v  základních čin-
nostech zpracování ovčí vlny.

kMartin otesává fošnu a Lukáš dlabe mísu…

NPříprava na filcování 
barevného plátu, který 
je možné použít na 
výrobu tašky, obrazu 
nebo podložky

KMísa, vidlička, naběračka … K… knoflíky, lžíce a nožíky na dopisy
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Letní umělecko-odpočin-
kový pobyt v Jánské boudě
Na hřebenu Jánské hory stojí 
horská chata, kam jsme přijeli 
již druhým rokem odpočívat 
a tvořit. Pod námi ležela zvlně-
ná krajina Krkonoš a nad námi 
se v  noci rozevírala hvězdná 
obloha. Hvězdy a Řecké báje 
a pověsti byly tématem našeho pobytu. Vyprávěli jsme si pří-
běh Persea a Andromedy a divadelně jsme ho ztvárnili. Na výlet 
jsme šli na Černou horu až k rašeliništím. Právě dozrávaly mali-
ny, takže nám cesta ubíhala sladce.

Gawain ansámbl probíhá 
i nadále jednu hodinu týd-
ně. Pod vedením Veroniky 
Mařákové nabízí možnost 
zapojit se do zpěvu nebo 
hraní na hudební nástroje 
všem uživatelům služby 
podle jejich chuti a vůle.

Na začátku hodiny se 
vždy společně rozezpívává-
me, poté si rozdělíme nástroje a učíme se a opakujeme písničky 
podle ročních období, nebo podle momentální nálady.

Ale nezpíváme si jen pro sebe. Gawain ansámbl vystupoval na 
benefičním vystoupení „Naše srdce nezamrzla“ a také na setká-
ní tří dílen – Gawainu, Eliáše a Lemniskáty. Bylo to první setká-
ní, na kterém všechny tři dílny představily něco ze své tvorby 
a také připravily kulturní zážitek – ochutnávku z eurytmie, mu-
zikoterapie a improvizovaného tance :-). Doufáme, že si setkání 
v příštích letech zopakujeme.

Třetí ročník velkolepého benefičního projetu „Naše srdce ne-
zamrzla“ pro naši dílnu nesl název „Tajemství zlaté harfy“. Malé 
tanečnice z  Tanečního studia Mirabel vymyslely pohádkový 
příběh, navrhly choreografii, scénografii a  připravily rekvizity 
a kostýmy. S podporou Mgr. Kristíny Pekárkové připravily ta-
neční představení ve stylu irských tanců. Salesiánské divadlo, 
kde se představení odehrávalo, bylo naplněné a v publiku vlád-
la dobrá nálada.

Výtěžek byl použit na provoz naší Dílny Gawain. Taneční-
mu studiu Mirabel tímto velmi děkujeme za podporu.

KVýlet na rašeliništěl KUkázka našich nástrojů KPředstavení Gawain ansámblu

kVeronika doprovází zpěv 
hrou na lyru
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Eurytmie – z řečtiny „krásný pohyb“ je zviditelněním řeči či  
hudby. Pomáhá jedinci načerpat životní síly, přináší uklidnění 
a pomáhá rozvíjet vůli a duševní síly člověka.

Jednoduchá eurytmická cvičení zařazujeme do ranních za-
hájení, abychom se v pracovní skupině na sebe vzájemně dobře 
naladili.

Každé pondělí prodlužujeme zahájení o  další eurytmická 
cvičení, kde pracujeme s dřevěnými a měděnými hůlkami a za 
zvuku a rytmu jednoduchých říkadel se pokoušíme zharmoni-
zovat pohyb v jednoduchých i složitějších skupinových sesta-
vách. Vždy máme radost, když nám cvičení pěkně plyne.

Pod vedením Nory Vockerodt, německé lektorky Tvořivé řeči 
(Sprachgestaltung), která pracuje dle Dramatického kursu 
Rudolfa Steinera a jeho impulsu obnovy řeči, jsme nadále po-
kračovali v programu Řeč a divadlo. V  jednotlivých řečových 
i pohybových cvičeních se projevuje rostoucí sebedůvěra, sa-
mostatnost a obratnost uživatelů. Pomyslným vrcholem bylo 
házení diskem a  oštěpem, jemuž se věnujeme během května 
a června v blízkém letenském parku.

Součástí programu jsou již tradiční velikonoční a vánoční 
představení pro přátele dílny a rodiny uživatelů, která každým 
rokem prohlubujeme a obohacujeme o nové obrazy. Staly se 
tradicí, což posiluje jistotu naší práce, neboť pravidelné událos-
ti jsou nosné a působí na člověka léčivě.

Nedílnou součástí našich služeb pro uživatele a  veřejnost je 
i nadále čtvrteční odpolední výtvarný kroužek. Koná se v čase 
od 14:00 do 15:30 a nabízí možnost individuální tvorby v ob-
lasti zpracování ovčí vlny. Uživatelé zde mají prostor rozvíjet 
i další pracovní techniky a vyrábět takové výrobky, které si sami 
vymyslí, nebo navrhnou. Vždy je příjemné, když k nám přichá-
zejí i lidé z řad veřejnosti a můžeme se navzájem obohacovat.
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NMožná se to nezdá, ale 
hodit oštěp tak, aby letěl 
do oblouku a  zapíchl se 
špičkou přímo do země, 
není vůbec jednoduché :-)



PŘÍJMY v roce 2014
Dotace od MPSV 1 746 000,-

Dotace od obcí 40 000,-

Jiné zdroje – NADACE ČEZ 30 000,-

Jiné zdroje – NADACE VINCI * 80 000,-

Jiné zdroje – NADACE DIVOKÉ HUSY 60 000,-

Jiné zdroje – DARY 66 000,-

Jiné zdroje – TRŽBY z prodeje výrobků a služeb 107 829,-

Jiné zdroje – OSTATNÍ – stravné, letní pobyt 206 240,-

PŘÍJMY CelkeM  2 336 069,-

NÁklADY v roce 2014
Mzdové náklady 1 655 749,-

Materiálové náklady 24 836,-

Kancelářské potřeby 35 862,-

Energie 77 352,-

DHIM 85 927,-

Spoje (telefon, internet, pošta) 24 389,-

Nájemné 94 831,-

Právní a ekonomické služby 1 000,-

Školení a kurzy 28 140,-

Jiné ostatní služby 44 392,-

Bankovní poplatky 2 947,-

Hygienické potřeby 8 306,-

Prodané zboží 11 164,-

Stravné 170 240,-

Výrobní materiál 53 328,-

NÁklADY CelkeM  2 318 463,-

22. 1.   Naše srdce nezamrzla – benefiční představení Tajem-
ství zlaté harfy

13. 1.  Workshop pro děti ze Zeměkvítku
28. 3.  Kurz filcování pro tanečnice z TS Mirabel
5. 4.  Prodej na velikonočních trzích ve WMŠ Koněvova
12. 4.  Velikonoční jarmark v Jinonicích
25. 4.  NGO market – prezentace Dílny Gawain
29. 4.  Workshop filcování a předení pro děti ze ZŠ Lysolaje
6. 5.  Velikonoční slavnost Dílny Gawain
9. 5.  Projížďka na terapeutických koních
20. 5.  Představení Tajemství zlaté harfy pro děti ze ZŠ (Mlejn)
14. 6.  Prodej na slavnosti v Lesní školce Šárynka
9.-16. 8.  Letní pobyt v Jánské boudě
29. 11.  Adventní trh ve Waldorfské ZŠ Jinonice
4. 12.  Adventní spirála
6. 12.  Pečení pro Dílnu Gawain s Kontem Bariéry v Myslbeku
13. 12.  Adventní trh v Obci křesťanů – prodej výrobků
22. 12.  Vánoční slavnost 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,
MUDr. Jarmile Kutinové,
Ing. Petru Kutinovi CSc.  
    (SMALL Immobilienservice s.r.o.),
Tanečnímu studiu Mirabel,
Ing. Petru Palasovi,
Elysabeth a Walterovi Chyle,
Ondřejovi Vodnému,
Aleně Linhartové,
Kamilu Vaňkovi,
Mgr. Kristíně Pekárkové,
Danuši Mařákové,
Janu Mařákovi,
Jiřímu Kadlecovi,
Josefu Paulovi,
Nadaci VINCI,
Nadaci ČEZ

Všem moc děkujeme !

* Kumulované příjmy z roku 2013

11



Dílna Gawain, z.s.

Tusarova 1216/49

170 00  Praha 7 – Holešovice

Tel.: 774 918 886, 233 372 708

IČO: 26604655

E-mail: gawain@centrum.cz

Číslo účtu: 181027527/0300

www.gawain.cz


