


Rok 2013  byl ve víru změn. Od začátku roku jsme 
připravovali otevření dřevodílny, které se usku
tečnilo v  září. Vznik a  idea  dřevodílny vycházel 
z potřeb našich uživatelů i zaměstnanců, kteří si 
chtěli vyzkoušet jinou práci než s textilem a vlnou. 
Z důvodu otevření dřevodílny jsme z našeho ná
zvu vypustili slovo textilní. Náš nový název je  tedy 
Dílna Gawain. 

V lednu proběhl druhý ročník benefičního vystou
pení Naše srdce nezamrzla, které pro nás připra
vila a zatancovala děvčata z Tanečního Studia Mi
rabel.

Další příjemnou změnou bylo nové místo letního 
pobytu. Pronajali jsme si  na týden horskou chatu 
na samotě u  lesa vysoko v krkonošských horách. 
Celý týden nám svítilo sluníčko a dokonce nás na
vštívil sám Krakonoš.

V roce 2013 se nám také podařilo pomoci na
šim třem uživatelům služby, kteří se dostali 
do nepříznivé životní situace a  hrozilo, že 
skončí bez střechy nad hlavou. Pomohli 
jsme jim s právním poradenstvím, s jed
náním s úřady a se zajištěním vhod
ného bydlení. Nakonec vše  

dobře dopad
lo. Dnes bydlí 
v chráněném byd  
lení a našli si pla
cenou práci.

Samotná činnost v dílnách bude více popsaná dále 
ve výroční zprávě, proto bych zmínil jenom několik 
základních údajů. Dílnu navštěvovalo v roce 2013 
celkem 18 uživatelů a průměrná denní kapacita so
ciální služby byla 8 uživatelů za den. 

  Váš rytíř Gawain

Slovo úvodem
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Posláním občanského sdružení Dílna Gawain 

je podporovat lidi s postižením v rozvoji 

pracovních a  sociálních návyků sobě

stačnosti, zodpovědnosti a schopnosti 

žít vlastní smysluplný život.

Základní činnosti námi 
poskytované služby jsou:
  Nácvik dovedností péče o vlastní osobu a dalších 
činností vedoucích ke zvyšování soběstačnosti 
osob 
  Zprostředkování kontaktu se společenským pro
středím skrze integrační a společenské aktivity 
  Výchovné, vzdělávací a  aktivizační činnosti: 
divadelní, pohybové a hudební činnosti, letní 
umělecké pobyty v přírodě, integrační výtvarný 
kroužek, předvádění řemesel a  prodej výrobků 
na trzích a  jiných akcích, návštěvy kulturních 
akcí (výstavy, divadelní představení, aj.)
  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních zále
žitostí 
 Poskytnutí stravy 

Textilní dílna
V roce 2013 jsme nadále hledali vhodné nebytové 
prostory pro naši dílnu z důvodu plánované rekon
strukce Vodárenské věže. Navštívili jsme několik 
prostor, ale rekonstrukce se prozatím neuskutečnila.

Začátkem roku jsme se s uživateli podíleli na pří
pravě benefičního představení s názvem Peřinbaba, 
které pro nás již druhým rokem připravilo Taneční 
studio Mirabel za vedení Mgr. Kristíny Pekárkové.

Ve výrobě jseme se zaměřovali na filcování Mýdel 
v  županu, výrobu drobných předmětů jako jsou 
např. hračky pro děti, botičky, vlněná bižuterie, 

ale i výroba klobouků. Na základě svých indi
viduálních plánů se uživatelé učili tkaní na 
kolíčkových stavech, na tkalcovském stavu, 
předení na kolovrátku, šití, apod. 

V zimě jsme byli poctěni návštěvou man
želů Chyle ze Švédska. S Elisabeth jsme 
se v  rámci sociální služby věnovali 
eurytmii a  s  Waltrem jsme kreslili 
formy.

Jako sociální služba jsme se na
dále věnovali tvorbě a úpravám 
standardů kvality poskytované 
služby. Účastnili jsme se kur
zu Plánování zaměřené na 
člověka, které chceme vyu
žívat v mapování potřeb 
a  individuálním pláno
vání s  uživateli naší 

služby. 

Hlavní cíle naší organizace:
  Rozvíjet  pracovní schopnosti a návyky uživate
lů služby během řemeslné práce v textilní dílně 
a dřevodílně..

   Zlepšit dovednosti péče o  vlastní osobu 
a soběstačnost osob během dalších činností 
v dílně.

 Zvýšit šanci uživatelů služby žít běžný 
život ve své komunitě jako ostatní lidé.

Cílová skupina:
Lidé s mentálním, tělesným, kombinovaným 
a zdravotním postižením ve věku od 16 do 
64 let. Dílna není zaměřena na práci s lid
mi s duševními poruchami a s těžkým slu
chovým handicapem.
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Dřevodílna
Na konci září začal provoz nové Dřevodílny. Vznikla 
souběhem několika  situací. Především bylo v naší služ
bě několik lidí, kteří dlouhodobě neuspěli při hledání 

práce na pracovním trhu a práce s vlnou jim již nepři
nášela uspokojení. Dalším podnětem byla řada nových 
zájemců o  naši dílnu, pro něž jsme neměli kapacitu. 
V neposlední řadě i mezi zaměstnanci dílny bylo něko
lik lidí, které taková možnost zaujala.

Před otevřením Dřevodílny si mohl každý zájemce z řad stá
vajících uživatelů na týden nezávazně vyzkoušet, co obnáší 
práce se dřevem. Díky tomu vznikla skupina 3 vážných zá

jemců, kteří nyní ve Dřevodílně pracují.  Důležité pro ote
vření Dřevodílny také bylo, že jsme obdrželi finanční dar 
od Nadace VINCI a od Reiffeisenbank a. s., za který jsme 
pořídili potřebné vybavení do dílny (dláta, nářadí, stroje).

Protože nikdo zatím se dřevem nepracoval, začali jsme 
se seznamovat s materiálem, jeho vlastnostmi, způsoby 
opracování a  velkou pozornost věnujeme bezpečnosti 
při práci (rozdíl mezi vlnou a dřevem je markantní např. 
při pádu na nohu, rovněž nástroje jsou povětšinou hru
bé a ostré). Sortiment našich produktů je zatím skromný 
– jedná se o knoflíky, nože (na máslo, na dopisy), lžíce 
(i v dětském provedení), misky a další drobné kuchyňské 

náčiní. Vedle toho pozvolna přijímáme i menší trhuhlář
ské zakázky. 

Práce ve Dřevodílně přináší všem uživatelům velkou ra
dost. Jsou to (zatím) samí muži a práce je to chlapská, 
takže se při ní cítí dobře. Vyžaduje stálou pozornost a jis
tou zručnost, ale vše se lze s trochou trpělivosti naučit, 
proto se snažíme každému práci přizpůsobit.

Gawain
ansámbl

V lednu 2013 hrál náš hudební soubor 
s názvem „Gawain ansámbl“ při benefičním 

tanečním vystoupení „Peřinbaba“ v Salesiánském 
divadle. Benefiční vystoupení pro nás připravilo 
Taneční studio Mirabel a my jsme přidali k dobru 
7 písní, které zazněly mezi jednotlivými obrazy 

Peřinbaby a z nichž některé složili Vendula a Aleš 
Brožovi. 

Gawain ansámbl je hudební těleso, jehož se může 
účastnit každý uživatel služby Dílny Gawain. Pra
videlně 1x týdně jsme se pod vedením Veroniky 
Mařákové věnovali nacvičování písní na vy
stoupení. Každé setkání bylo zahájeno roze
zpíváním a vzájemným naladěním. Do písní 
jsme zapojili své hlasy, ale i nástroje, např. 

kytaru, lyru, violoncello, dřívka, chras
tidla a kovové zvony,... 

Individuální
plánování 
Individuální plánování je důležitý 

proces nastavení služby v co největším 
zájmu uživatele. Díky individuálnímu plánová

ní se zapojili uživatelé do procesu plánování služ
by, rozhodovali o nastavení služby a svých osobních 
cílech. Metoda plánování byla blízká humanistickému 
směru C. Rogerse. V tzv. Přístupu zaměřeném na člově
ka je podstatný celostní přístup a důvěra v růstový po
tenciál uživatele. Dalším východiskem byla antroposo
fická sociální terapie, jejímž základem je vědomí toho, 
že každý člověk je nenahraditelnou bytostí a svou jedi
nečností obohacuje lidské společenství. 

Pro mapování jsme (mimo jiné) používali mentální 
mapy, díky kterým mohly být osobní cíle uživatelů 
zaznamenány přehledně a kreativně. Mapy jsou plné 
obrázků a mohou se podle potřeby doplňovat.
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Benefiční vystoupení 
„Naše srdce nezamrzla“
Jednou z  nejvýraznějších akcí ledna 2013 byl již 
druhý ročník benefičního představení „Naše srdce 
nezamrzla“, které připravilo Taneční studio Mirabel, 
pod vedením Mgr. Kristíny Pekárkové spolu s  Díl
nou Gawain. Taneční studio Mirabel tvoří 45 dětí, 
od čtyř do osmnácti a více let. Tancem je provází 
irská hudba. Děti se aktivně podílely na přípravě 
celého představení – choreografie, scénografie, 
příprava kulis, rekvizit a kostýmů. Studio Mirabel 
a  Dílna Gawain spolupracují na rovině umělecké. 
Uživatelé a zaměstnanci Dílny Gawain se zapojili do 
tvorby kulis, rekvizit a na jevišti přispěli divadelním 

a hudebním doprovodem. Výtě
žek z představení v hodnotě 
60 000,– Kč byl věnován na 

provoz Dílny Gawain. Foto
grafie z představení jsou 
k  vidění na stránkách 
Tanečního studia Mira
bel v sekci fotografie. 
www.tsmirabel.cz

Řeč
a divadlo
Pod vedením Nory 
Vockerodt, německé 
lektorky Tvořivé řeči 
(Sprachgesta l tung) , 
která pracuje dle Drama
tického kursu R. Steinera 
a  jeho impulsu obnovy řeči, 
pokračovala práce s řečí. V jednotlivých řečových 
i  pohybových cvičeních se projevuje rostoucí se
bedůvěra, samostatnost a obratnost uživatelů. Po
myslným vrcholem bylo házení diskem a oštěpem, 
které jsme prožili během května a června v blíz
kém letenském parku. 

Integrační 
výtvarný kroužek

Textilní dílna Gawain nabízela v průběhu roku 2013 
integrační výtvarný kroužek, který je zaměřen na 
zpracování ovčí vlny – filcování mokrou a suchou 
metodou. Kroužek využívali pravidelně 1x týdně 
ve čtvrtek od 14–15.30 hodin uživatelé naší dílny 
a  lidé z  veřejnosti, děti a  dospělí. Uživatelé naší 
sociální služby mají kroužek zdarma v rámci služ
by a pro veřejnost je 1 lekce = 1,5 hod za 100,– Kč 
(včetně materiálu), při zaplacení 10 lekcí se platí 
výhodná cena 800,– Kč (včetně materiálu). 

Výtvarná tvorba probíhala individuálně, takže si 
každý účastník navrhl svůj výrobek, který si vytvořil 
za asistence Petry Parkánové a Veroniky Mařákové.

Lidé si na kroužku ufilcovali z ovčí vlny např. filco
vanou šitou tašku, nástěnný obraz, mýdlo v župa
nu, filcovaná zvířátka, náušnice, bederní pás, apod.

Letní uměleckorekreační 
pobyt v Jánské boudě
Letos poprvé jsme strávili letní pobyt v Jánské bou
dě v krásné krajině Krkonoš poblíž Jánských lázní. 
Počasí nám až neuvěřitelně přálo a tak jsme zažili 
slunečný týden plný nejrůznějších aktivit. Malovali 
jsme na hedvábí, vyráběli si šály a kravaty a věno
vali jsme se umělecké dramatické tvorbě dle krko
nošské pohádky o vodní víle Linduši. Byl to nezapo
menutelný zážitek prožít si tento příběh plný živlů 
v malebné okolní přírodě. Absolvovali jsme také vy
datný celodenní výlet na Černou horu do místních 
rašelinišť a vzhledem k velkému vedru nás potěšilo 
malé místní koupaliště v blízkosti lázní. Večer bylo 
možné pozorovat hvězdy nebo hrát kulečník a ping
pong ve společenském sále. Čekala na nás 
i večerní  krkonošská týmová „bojovka“ 
s  mnoha úkoly a  překvapeními 
na závěr. Zkrátka v Jánské 
boudě bylo nádherně, 
všem se nám tam líbilo 
a doufáme, že si pobyt ješ
tě v budoucnu zopakujeme.
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Trhy, prodej, exkurze
23. 1.  Peřinbaba – Naše srdce nezamrzla – bene

fiční představení
21. 3.   Prodej na velikonočních trzích Bona
23. 3.   Velikonoční jarmark v Základní škole wal

dorfské v Jinonicích
26. 3.  Prodej na trzích Čez
11. 4.   Velikonoční slavnost + divadelní předsta

vení v dílně
16. 4.  Exkurze dětí ze Základní školy z Čimic
21. 4.  Workshop pro děti v Obci křesťanů
14. 9.  Babí léto v Bohnicích – prodej výrobků
14. 9.  Bleší trh na náplavce – benefiční prodej
22. 10.  Workshop pro děti v ZŠ v Lysolajích
25. 10.  Exkurze v chráněné dílně Salet
7. 11.  Exkurze dětí z MŠ (předvádění řemesla)
12. 11.  Workshop pro děti v ZŠ v Lysolajích
23. 11.   Předvánoční prodej výrobků ve Waldorf

ské mateřské školce
30. 11.   Předvánoční prodej výrobků v ZŠW v Jino

nicích
1. 12.   Předvánoční prodej výrobků v Camphillu 

České Kopisty
3. 12.  Vánoční spirála v dílně
7. 12.   Předvánoční prodej výrobků ve Společen

ství Dobromysl
14. 12.  Předvánoční prodej výrobků v Obci křes

ťanů
20. 12.   Vánoční slavnost + divadelní před

stavení v dílně

NÁKLADY v roce 2013

Mzdové náklady 1 565 720,00

Materiálové náklady 20 001,21

Kancelářské potřeby 8 582,86

Energie 74 371,00

Cestovné 3 127,00

Spoje (telefon, internet, pošta) 28 778,32

Nájemné 123 921,00

Právní a ekonomické služby 28 239,00

Školení a kurzy 8 850,00

Jiné ostatní služby 36 903,00

Bankovní poplatky 2 864,00

Ostatní spotřební zboží 4 666,00

Hygienické potřeby 10 227,00

Prodané zboží 7 006,00

Stravné 149 098,00

Výrobní materiál 9 435,00

CELKEM 2 081 789,39

PŘÍJMY v roce 2013

Grant MHMP  456 800,00

MPSV 1 290 000,00

Nadace VINCI * 80 000,00

Reiffeisenbank * 10 000,00

Dary 65 500,00

Tržby z prodeje výrobků a služeb 113 596,00

Stravné 149 567,00

Kladné úroky 214,71

CELKEM 2 165 677,71

* kumulované příjmy na rok 2014
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Kde n
ás n

ajdete

Dílna Gawain, z. 
s.

Na Výšin
ách 1/1000, 170 00, Praha 7

tel.: 7
74 918 886, 233 372 708

e-mail: g
awain@cen

tru
m.cz

IČO: 26604655

čísl
o účtu

: 181027527/0300

www.gawain.cz


