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Chceš-li poznávat sebe sám,  

pohlédni ve světě do všech stran,  

chceš-li však poznat zase svět,  

pohleď do vlastních hlubin zpět. 

Rudolf Steiner  



 

Úvodem…  
V letošním roce jsme oslavili patnáctileté výročí existence Dílny Gawain. Slavilo se 

v našich prostorech v Tusarově ulici. Pozvali jsme uživatele služby, jejich rodiny, bývalé 

zaměstnance i přátele. Zaměstnanci si pro hosty připravili několik písní, poté přijela kapela 

z Nové Vsi a my se za zvuků harmoniky, basy a kytary mohli zapojit do kruhových tanců. 

Nálada byla veselá, jedlo se, pilo a hodovalo. 

A co se dělo v našich dílnách v průběhu roku? V rámci individuálního plánování jsme 
pracovali na zlepšení vizualizace individuálních plánů na nástěnce dílny, což ulehčilo 
orientaci a přehled zaměstnanců i uživatelů. V úterý probíhaly hodiny skupinové arteterapie 
s naší zaměstnankyní Petrou. Jednalo se o tvořivý proces plný barev a témat souvisejících s 
ročními obdobími. Výsledné obrázky zdobí nástěnku v textilní dílně. 

Ve středu probíhal pro zájemce nácvik s Gawain ansámblem pod vedením Veroniky. 
Ansámbl vystoupil na již tradičním jarním Setkání dílen Gawain, Jinan, Lemniskáta a Eliáš. 

V pátek byl prostor pro program Řeč a divadlo, který až do jara vedla externí lektorka 
paní Nora. V dobrém počasí jsme moc rádi chodili cvičit řecký pětiboj na břeh Vltavy a 
využívali jsme pomůcek zakoupených díky nadaci Konta Bariéry. Od října program vede 
zaměstnanec dílny Jiří. Vánoční hru jsme nacvičili již pod jeho vedením a moc jsme si ji užili. 

Čtvrtek odpoledne je vyčleněn prostor na integrační kroužek, kde mohou uživatelé 
služby a zájemci z řad veřejnosti vyrábět podle svých nápadů a chuti. 

Došlo také k úpravám prostor dílny – díky podpoře nadace společnosti ČEZ jsme mohli 
zútulnit prostor konferenčního sálu, kam jsme umístili novou rozkládací sedačku, židle a 
skříně na ukládání pracovních a výtvarných pomůcek, do dílny jsme umístili nové židle a 
police. S výsledkem jsme moc spokojeni. Dále jsme z grantu od Konta Bariéry pořídili 
eurytmické hole a disky na program Řeč a divadlo. 

 

Kvantitativní údaje o službě za rok 2017  
Denní kapacita naší sociálně terapeutické dílny je 17 míst, z toho máme 11 míst v 

textilní dílně a 6 míst ve dřevodílně. 

Uživatelé 

Počet uživatelů naší služby činil k 31. 12. 2017 28 osob.  

K 31. 12. 2016 bylo 27 uživatelů s uzavřenými smlouvami. Během roku 2017 jsme 
obdrželi 5 nových přihlášek do služby, byli přijati 4 noví uživatelé služby. Naše služba 
ukončila Smlouvu o poskytování služby se 3 uživateli služby. 

Během roku 2017 jsme poskytli službu celkem 31 uživatelům. Průměrný věk uživatelů 
činil 37 let.  



Obsazenost služby byla k 15. 1. 2018 98%.  

Dílna Gawain poskytla v průběhu roku celkem 3 387 hodin přímé práce uživatelům 
služby. 

 

Práce v textilní dílně  
Textilní dílna je místem, kde dochází k tréninku pracovních dovedností v oblasti 

výroby filcovaných předmětů – míčků, mýdel v županu, vlněných komponentů na výrobů 

šperků a dekorativních předmětů, vlněných podložek, 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.  

Kromě pracovní terapie se v prostorách textilní dílny konají i terapeutické aktivity, 

které mají svůj pravidelný rytmus. V úterý probíhá arteterapie pod vedením naší 

zaměstnankyně Petry, ve středu je zkouška Gawain ansámblu a v pátek se zájemci účastní 

programu Divadlo a řeč, který je zaměřen na pohybové a dramatické aktivity. 

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.  

 

Práce ve dřevodílně  
Dřevodílna vznikla před pěti lety a těší se u našich uživatelů velké a stále větší oblibě, 

přestože je práce se dřevem namáhavá a zdlouhavá. Zejména broušení, které může trvat i 

několik týdnů, podrobuje člověka velké zkoušce trpělivosti.  

Od počátku fungování dřevodílny jsme se zaměřili především na tesání mís a dosáhli 

jsme vysoké řemeslné a umělecké kvality. Používáme hlavně olši, která je poněkud tvrdší než 

lípa a má výraznější kresbu.  

Každá mísa je jedinečným originálem i díky reliéfu, kterým je ozdobeno její dno. Náš 

zákazník tak získává krásný výrobek, který ho bude těšit a nezevšední. 

 
Skupinové malování 

V tomto roce jsme opět malovali s Petrou. Na čtvrtku papíru jsme nanášeli prášek 

pastelu a roztírali ho prsty po celé ploše. Učili jsme se zejména plynulému prolínání barev a 

vytvoření konkrétního obrysu. Společně se nám podařilo prožít dobu od sv. Martina až po 



Tři krále a zažít proměnu rostliny, od semínka přes růst kořínků, stonků, listů, až po květ. A 

opět proces uvadání k návratu semínka do země. Tento plynule se stupňující proces tvorby 

a práce samotnými prsty pomáhal našim uživatelům uvědomit si své tělo a prožít obnovující 

síly přírody.  

 

Divadlo a řeč 
Na přání uživatelů, kteří se účastní pravidelné páteční divadelní a řečové skupiny, 

jsme v jarním bloku s paní Norou nahradili tradiční velikonoční představení recitací básní. 

Byl to odvážný krok - posun od dosavadního skupinového charakteru práce na výhradně 

individuální. Tématem byl Běh ročních období a každý dostal k nastudování báseň podle 

vlastního výběru. Nácvik probíhal jak v páteční hodině, tak částečně samostatně doma. 

V samostatném přednesu se projevila sebedůvěra získaná dlouhodobou prací s řečí. Celé 

pásmo jsme s úspěchem předvedli na již tradičním Setkání dílen. 

Po tomto vystoupení následovala událost smutná – rozloučení s paní Norou 

Vockerodt, která ukončila své působení v naší dílně a vrátila se domů. Doprovázela nás 

dlouhých 8 let. Zažili jsme s ní mnoho zajímavých věcí, díky její podpoře dosáhli naši 

uživatelé výrazný rozvoj a budeme se snažit o jeho pokračování. 

Hned od září jsme k tomu měli příležitost. Začali jsme již samostatně nacvičovat Hru o 

Marii, kterou hrajeme již několik let. 

 

Gawain ansámbl 
Pod vedením Veroniky jsme pokračovali na cestě krajinou společného muzicírování, 

vnímání melodie a rytmu. Hráli jsme, mimo bicích nástrojů také na méně známé nástroje 

jako je kantela a žaltář. Neseni proudem roku jsme zpívali lidové písně. Na plánované 

Setkání dílen jsme se odvážili s novou věcí, totiž že jsme k zpěvu a hře na hudební nástroje 

přidali ještě kruhový tanec. A tak jsme společně nacvičili několik písní různých národů. 

Tanec je bezesporu nejsvobodnější lidský projev, který přináší uspokojení a radost a tak 

nám můžete věřit, že jsme při nacvičování na vystoupení zažili opravdu hodně radosti. 

 

Integrační kroužek  
Integrační kroužek probíhá vždy ve čtvrtek odpoledne od 14:30 do 16:00 a byl 

zaměřen na výrobu vlněných nebo textilních výrobků. Dochází sem několik uživatelů naší 



služby a lidé z veřejnosti. Kroužek dává prostor pro výrobu předmětů podle vlastního přání 

a pro vlastní potřebu.  

 

Trhy, prodej, exkurze, společenské akce  

8. dubna 2017 Velikonoční jarmark v Základní škole waldorfské v Jinonicích 

5. dubna 2017 Trhy ve Škodově paláci v objektu Magistrátu hl. m. Praha 

1. dubna 2017 Velikonoční jarmark ve Waldorfské mateřské škole v Koněvově ulici na Praze 
3 

23. března - Výstava obrazů v Obci Křesťanů – společenská akce pro uživatele dílny 

6. června 2017 Setkání dílen v prostorách Základní a střední školy waldorfské na Opatově 

29. června 2017 Svatojánská slavnost pro uživatele dílny – procházka ve Stromovce, 
petanque, básně na jednotlivé živly 

13. července 2017 Exkurze německých studentů v Dílně Gawain spojené s přednáškou 
lektorky Nory Vockerodt 

14. září 2017 trhy na Náměstí Míru 

21. září 2017 Bowling Radava na Kamenické – společenská akce pro uživatele dílny v rámci 
oslavy jedné z uživatelek dílny 

14. října 2017 Oslava k 15. výročí od založení dílny pro uživatele, zaměstnance a přátele 
v prostorách Dílny Gawain 

24. října 2017 Exkurze uživatelů z OS Martin  

25. října 2017 Exkurze dětí ze Základní školy waldorfské na Dědině 

25. listopadu 2017 Adventní trhy ve Waldorfské mateřské škole v Koněvově ulici na Praze 3 

2. prosince 2017 Adventní jarmark v Základní škole waldorfské v Jinonicích 

5. prosince 2017 Vánoční spirála spojená se zpěvem koled pro uživatele služby v prostorách 
dílny 

13. prosince 2017 Trhy ve Škodově paláci v objektu Magistrátu hl. m. Praha 

16. prosince 2017 Adventní trhy v Obci Křesťanů 

20. prosince 2017 Vánoční besídka v prostorách dílny 

 

Setkání čtyř dílen 
6. června 2017 Jsme uskutečnili již čtvrté Setkání dílen. Sešli jsme se v prostorách 

Základní a střední školy waldorfské na Opatově, spolu se sociálně terapeutickou Dílnou 

Eliáš, Jinan a tentokrát i s chráněnou dílnou Lemniskáta. Jako každý rok si každá dílna 



připravila nějaký program. Dílna Jinan nastudovala velice vtipnou pohádku, Dílna Eliáš 

zazpívala pěkné lidové písně, některé se její protagonisté odvážili zazpívat dokonce sólově, 

což vyvolalo velký aplaus. Dílna Lemniskáta vystoupila s několika lidovými písněmi a naše 

Dílna předvedla tentokrát tanec český, židovský a africký.  

Několik odvážných účastníků pátečního divadla vystoupilo se sólovým přednesem 

básně, což bylo odměněno potleskem. Po vlastním kulturním programu následovala 

neformální část, setkávání a povídání občerstvení. Nechyběl ani táborový oheň. 

 

Dárci 2017  
V letošním roce nás podpořili: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Magistrát hlavního města Prahy 

 

Městská část Prahy 7 

 

Městská část Prahy 6 

 

  



 

Městská část Prahy 5 

 

Městská část Prahy 13 

 

Česká spořitelna (aplikace Melinda) 

 

 

Společnost Raiffeisenbank 

 

Nadace ČEZ 

 

  



Konto Bariéry 

 

VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ 

 

Nadační fond AVAST 

 

Společnost WEBNODE 

 

Společnost REKORD, s.r.o. 

 

Nadace Martina Romana 

 

 



Společnost ALZA.CZ a.s. 

 

Alena Linhartová 

MUDr. Jarmila Kutinová 

Zdeňka Krejčíková 

Spolek waldorfské školy v Jinonicích 

  



Hospodaření sociální služby v roce 2017  
NÁKLADY V ROCE 2017 (Kč) 

Mzdové náklady 2 162 252,- 

Materiálové náklady 15 384,- 

Kancelářské potřeby 7 212,- 

Energie 84 127,- 

DHIM 68 240,- 

Spoje (telefon, internet, pošta) 21 790,- 

Nájemné 117 002,- 

Školení a kurzy 36 550,- 

Jiné ostatní služby 26 862,- 

Bankovní poplatky 1 204,- 

Hygienické potřeby 8 424,- 

Stravné  190 324,- 

Výrobní materiál 56 435,- 

Celkem 2 795 806,- 

VÝNOSY V ROCE 2017 (Kč) 
Magistrát hl. města Prahy ( MPSV) 1 731 000,- 

Magistrát hl. města Prahy  617 000,- 

Dotace od obcí  80 000,- 

NADACE ČEZ 50 400,- 

VEŘEJNÉ SBÍRKY 13 602,- 

DARY 51 600,- 

TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB 79 602,- 

KLADNÉ ÚROKY 40,- 

Jiné zdroje -  STRAVNÉ 186 104,- 

Celkem 2 809 348,- 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 13 542,- 

 
 

  



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 

 

 

http://www.gawain.cz/

