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Výroční zpráva za rok 2018

Z ducha povstalo všechno bytí –

V duchu má kořeny všechen život –

K duchu směřují všechny bytosti.

Rudolf Steiner



Milí příznivci Dílny Gawain, 

předkládáme Vám tuto výroční zprávu jako 
ohlédnutí za minulým rokem 2018. 

Určité změny se odehrály v našem pracovním 
týmu, odešla zakladatelka dílny Veronika 
Mařáková a ještě jedna zaměstnankyně. Průběžně 
jsme přijaly tři nové, takže nás bylo 
8 zaměstnanců. Soustředili jsme se na zaučování 
nových posil týmu v oblasti individuálního 
plánování s uživateli a následnou spolupráci 
v dané oblasti. Došlo také ke zjednodušení 
vizualizace individuálních plánů jednotlivých 
uživatelů na nástěnce v textilní dílně. Na podzim 
roku 2018 jsme započali spolupráci s novým 
supervizorem. Týmové a organizační supervize 
vnímáme jako důležitou součást péče 
o zaměstnance a pracovní klima. 

V průběhu týdne byly uživatelům služby nabízeny 
různorodé terapeutické činnosti. V úterý probíhaly 
hodiny skupinové arteterapie s Petrou 
Parkánovou. Vzhledem k nárůstu počtu zájemců 
muselo dojít k rozdělení skupiny uživatelů na dvě 
půlky, které se střídají po týdnu. Arteterapeutka 
tak pracuje vždy se skupinou cca 5 lidí. Dále 
dochází k individuální terapeutické arteterapii 

v odpoledních hodinách.

Ve čtvrtek probíhal Gawain ansámbl, v průběhu 
roku přejmenovaný na „Vlnění“, kde uživatelé pod 
vedením Zuzany a Lucie nacvičovali lidové písně 
a někdy je doprovázeli i tancem. Ansámbl 
vystoupil na již tradičním jarním setkání dílen 
Gawain, Jinan, Lemniskáta a Eliáš. 

Pátečního programu Divadlo a řeč se po Noře 
Vockerodt ujal vedoucí dřevodílny a zároveň Nořin 
student Jiří Paul. Společně s uživateli připravoval 
od podzimu 2018 Tříkrálovou hru, což vzhledem 
k velkému počtu uživatelů, kteří se programu 
účastní, nebylo úplně jednoduché. Petra s Jiřím 
vytvořili i nové kostýmy a doplňky. Samotné 
představení pro rodiče a asistenty proběhlo 
v lednu 2019 a moc se povedlo. 

O všech našich terapeutických aktivitách si můžete 
přečíst bližší informace dále ve výroční zprávě.

Integrační kroužek, kde mohou uživatelé služby 
a zájemci z řad veřejnosti vyrábět podle svých 
nápadů a chuti, probíhal dočasně v pondělí 
odpoledne.
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Úvodem…



Denně docházelo do naší služby v průměru 
13 osob z celkové denní kapacity služby 
17 uživatelů. Nižší průměrná obsazenost byla dána 
dlouhodobou nemocí, úrazem a pobytem 

v lázních několika uživatelů služby.

K 29. 1. 2019 máme pouze 2 volná místa. 
Obsazenost služby je tedy 98%.
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Obsazenost služby a docházka:
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Kvantitativní údaje o službě

za rok 2018

Uživatelé

Denní kapacita

17
míst

11 míst v textilní dílně

6 míst ve dřevodílně

Během roku 2018 jsme obdrželi 3 nové žádosti 
o službu a ukončili jsme Smlouvu o poskytování 
služby se 2 uživateli služby. Celkem jsme poskytli 
službu 28 uživatelům.
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Práce v textilní dílně

Textilní dílna je místem, kde dochází k tréninku 
pracovních dovedností v oblasti výroby 
�lcovaných předmětů – míčků, mýdel v županu, 
vlněných komponentů na výrobu šperků, 
dekorativních či užitkových předmětů (podložky, 
tašky). Někteří uživatelé se věnují  tkaní látek na 
tkalcovském a kolíčkovém stavu, tkaní šál 
a návleků na kulatých stávcích. Uživatelé služby se 
tu trénují i ve vyšívání látek a šití tašek a polštářků. 

Část vlny pro výrobu si sami myjeme, ručně 

češeme na speciálních kartáčích – kramplích 
a poté na bubnové česačce. Plstíme buď na sucho 
�lcovací jehlou nebo na mokro s použitím mýdla 
a teplé vody.

V rámci nácviku soběstačnosti probíhá ve čtvrtek 
úklid všech společných prostor dílny, dále se 
uživatelé trénují v péči o pokojové rostliny, v praní, 
věšení a žehlení prádla. Cvičí se i v práci v kuchyni 
při přípravě jednoduchých studených pokrmů.

Práce v dřevodílně

Denní kapacita dřevodílny je šest uživatelů. Tato 
kapacita bývá plně využívána. O dřevodílnu je 
z řad uživatelů veliký zájem a noví uživatelé, kteří 
mají o dřevodílnu zájem, musí dlouho čekat, než 
se pro ně uvolní místo. Hlavní činností dřevodílny 
je řezání, dlabání a broušení misek různých tvarů 
a velikostí. Uvnitř větších misek bývají často 
vyřezány pěkné reliéfy ve tvaru spirál, lemniskát 
a jiných tvarů. Uživatelé jsou na svou práci právem 
hrdí a zajímají se, kdo se stal majitelem právě té 

jejich misky. Na trzích, při exkurzích škol v dílně, či 
na veřejných akcích uživatelé rádi vyprávějí 
o procesu vzniku mísy. Každá miska má svůj 
jedinečný příběh.
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Skupinové malování

Při úterním malování s Petrou Parkánovou se 
skupina zaměřila na cyklus líhnutí kuřátka 
z vajíčka, jeho osamostatnění a vykročení do světa. 
Tento téměř pohádkový příběh odvážného 
kuřátka je obrazem přechodu člověka z období 
dospívání do stavu dospělého. Technika malování 
byla stejná jako v předchozích letech, tj. nanášení 
prášku pastelu a jeho roztírání prsty nebo 
tampony. Na konci roku nastala změna nejen 
v technice, ale i v námětu malování. Petra zvolila 
akvarel, techniku nanášení tekutých barev na 
mokrou čtvrtku papíru (technika mokré do 
mokrého). Námětem se staly cykly dne od 
poledne, přes stmívání do noci. Na pokračování 

k rozednívání se mohou uživatelé těšit v dalším 
roce. Technika práce s akvarelem se ukázala být 
dobrým prostředkem pro uvolnění, rozproudění 
zatuhlého (v těle i v myšlení) a harmonizaci 
nádechu a výdechu. Uživatelé mají malování 
s Petrou velmi rádi a nadšeně se jej účastní. Na 
konci každého setkání následuje výstava obrazů 
a povídání o tom, jak se malovalo, např. co bylo 
těžké, nebo co při malování lidé prožili. Obrazy 
jsou vystavené v dílně, kde si je každý může 
prohlédnout, což působí příznivě na sebevědomí 
autorů. Celý soubor obrazů věnovaných jednomu 
tématu si na konci tématu uživatelé mají možnost 
vzít domů.

Divadlo a řeč

V tomto roce se změnil vedoucí programu Divadlo 
a řeč. Za paní Noru Vockerodt začal skupinu vést 
Jiří Paul, student Nory Vockerodt (studijní 
program: Slovo, řeč). Skupina se soustředila na 
správné tvoření jednotlivých slov a procvičování 
výslovnosti přednesem vybraných básní. 
Výslovnost, gestikulace a pohyb byl dále 
zušlechťován pomocí řeckého pětiboje, tj. běhu, 
skoku, hodu diskem a oštěpem a zápasem. 
Zejména hod oštěpem, který byl praktikován 
v přírodě poblíž řeky, a zápas se stal oblíbenou 
disciplínou našich uživatelů. Procvičování 
výslovnosti slavilo úspěch. Matka jedné naší 
uživatelky si povšimla, že se její dcera lépe 
vyjadřuje od té doby, co navštěvuje Dílnu Gawain. 
Za každý, byť malý pokrok jsme velice rádi, neboť 
vidíme, že má naše práce smysl.
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Integrační kroužek

Ve čtvrtečním zpívání nastaly v roce 2018 změny. 
Dlouholetá vedoucí kroužku zpěvu a hry na 
nástroje Veronika Mařáková odešla z týmu Dílny 
Gawain. Vedení kroužku tedy převzala Zuzana 
Paulová s Lucií Žákovou. Obě vedoucí propojily své 
vlohy a vytvořily zajímavý prostor pro setkání 
s vlastním hlasem, rytmem a lidovou písní. Lucie 
přinesla jednoduchá a vtipná hlasová cvičení, 
Zuzana se zaměřila na rytmická cvičení 
a na sociálně terapeutickou práci za pomoci 
metalofonu, kantel a žaltářů. Od března 2018 se 
stalo nosným tématem nacvičování lidových písní 

na setkání čtyř dílen. Písně byly doprovázeny 
různými rytmickými nástroji a byly obohaceny 
o dramatické provedení, které vycházelo z textu 
písní.

Původní ideou integračního kroužku bylo zajistit 
propojení lidí v naší dílně s veřejností skrze 
1,5 hodiny trvající kroužek zaměřený na plstění 
z ovčí vlny. Letos byl kruh spíše uzavřený, 
docházeli do něho především zájemci z řad 
klientů, kteří tu mají prostor vyrobit si věci podle 

vlastních nápadů a dále jeden dobrovolník. 
Do budoucna bychom se rádi více zaměřili 
na zvýšení povědomí o našem kroužku v okruhu 
Městské části Prahy 7 a více podpořili myšlenku 
vzájemného setkávání a komunikace s lidmi 
z řad veřejnosti.

Trhy, prodej, exkurze,

společenské akce 2018

13. září

20. března
21. března
24. března
25. března
11. dubna
16. května
26. května
31. května
30. srpna

25. listopadu
1. prosince
4. prosince
12. prosince
15. prosince
19. prosince
21. prosince

Nadace Brücke – návštěva německých studentů v naší dílně

Velikonoční trhy v ZŠ waldorfské v Jinonicích
Velikonoční trhy ve Waldorfské mateřské škole v Koněvově ulici na Praze 3
NGO market – prezentace Dílny Gawain na veletrhu neziskových organizací
Exkurze dětí ze ZŠ waldorfské v Jinonicích

Setkání dílen
Setkání členů spolku Dílna Gawain, z.s.

Adventní trhy ve Waldorfské mateřské škole v Koněvově ulici na Praze 3
Vánoční trhy v ZŠ waldorfské v Jinonicích
Adventní spirála spojená se zpěvem koled pro uživatele služby v prostorách dílny
Trhy ve Škodově paláci v objektu Magistrátu hl. m. Prahy
Adventní jarmark v Obci křesťanů na Praze 7
Prodejní trhy v Akademii sociálního umění v Praze při příležitosti bene�čního koncertu
Vánoční besídka v prostorách dílny

Velikonoční jarmark ve Škodově paláci – v budově Magistrátu hlavního města Prahy

Exkurze německých studentů v Dílně Gawain

Bowling Radava na Kamenické – společenská akce pro uživatele dílny v rámci oslavy 
jedné z uživatelek dílny

Gawain ansámbl
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Setkání čtyř dílen

Ve čtvrtek 31. května se uskutečnilo již 5. setkání 
čtyř dílen, tradičně v prostorách Základní a střední 
školy waldorfské na Opatově. Setkání se účastnila 
sociálně terapeutická dílna Gawain, dílna Eliáš, 
dílna Jinan a chráněná dílna Lemniskáta. Každá 
z dílen si připravila kulturní program, který se 
tentokrát nekonal pod širým nebem, jako tomu 
bylo doposud, ale vzhledem k vysokým teplotám 
se vystoupení odehrálo v sálu školy. Dílna Jinan 
nastudovala divadelní představení, ve kterém 
zaznělo množství písní, na jejichž vzniku se 
podíleli protagonisté dílny. Dílna Eliáš pozvala na 

pódium své bývalé kolegy a zakladatele dílny. 
Společně s publikem zazpívali několik známých 
lidových písní. Dílna Lemniskáta představila 
nacvičený repertoár známých �lmových písní za 
doprovodu houslí. Naše dílna představila nově 
vzniklou skupinu Vlnění, která pod vedením 
Zuzany Paulové a Lucie Žákové připravila tři lidové 
písně s dramatickým a rytmickým doprovodem. 
Po kulturním programu následovalo občerstvení 
v podobě rautu a opékání buřtů u ohně. Setkání se 
velice vydařilo a přispělo ke vzájemnému sdílení 
podobně pracujících zařízení.

Trhy, prodej, exkurze,

NÁKLADY V ROCE 2018 (Kč)

Mzdové náklady 2 604 615

Kancelářské potřeby 13 053

Energie 85 600

DHM do 40 tis. 101 196

Spoje (telefon, internet, pošta) 21 826,60

Nájemné 119 228

Školení a kurzy 51 480

Jiné ostatní služby 16 248

Daně a poplatky 1 660

Hygienické potřeby 10 517

Stravné uživatelů služby 204 328

Revize spotřebičů 2 616

Opravy a údržba 1 950

Výrobní materiál 17 918

Ostatní materiál 11 048

Potraviny 1 883

Celkem 3 265 166,60

VÝNOSY V ROCE 2018 (Kč)

Ministerstvo práce a soc. věcí 2 006 000

Magistrát hl. m. Prahy 824 000

Dotace od městských částí 74 657

Sponzorské dary 13 600

Nadace 80 000

Kladné úroky 49,64

Úhrady uživatelů služby

za odebrané obědy 197 195

Prodej výrobků a služeb 72 488

Celkem 3 267 989,64

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2 823,04
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Dárci 2018

V letošním roce nás podpořili: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Magistrát hlavního města Prahy Městská část Praha 7 Městská část Praha 6

Městská část Praha 5 Městská část Praha 3 Městská část Praha 13

Česká spořitelna (aplikace Melinda) Společnost Rai�eisenbank

Konto Bariéry Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Nadační fond AVAST Groupe SEB ČR, s. r. o.

Společnost WEBNODE

Společnost REKORD, s.r.o.

Nadace Martina Romana Společnost ALZA.CZ a.s.

Alena Linhartová MUDr. Jarmila Kutinová Zdeňka Krejčíková

Karel Ibehej Ing. Jiří Kadlec



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

E-mail: gawain@centrum.cz
Číslo účtu: 181027527/0300

www.gawain.cz


