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Dílna Gawain, z.s. 

Sociálně terapeutická dílna 

  

Výroční zpráva za rok 2016 

 

 

 

 

„Uzdravujícím je, 

když v zrcadle lidské duše 

tvoří se celá společnost 

a ve společnosti působí 

síla jednotlivé duše.“ 

 

Rudolf Steiner
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Úvodem… 

Vážení přátelé a příznivci dílny Gawain,  

ve výroční zprávě Vám předkládáme ohlédnutí za rokem 2016. Dá se říci, že 

v tomto roce jsme se především dále usazovali v nových prostorech v Tusarově 

ulici. Stále je co upravovat a zvelebovat, abychom se tu cítili příjemně a dobře se 

nám pracovalo. V textilní dílně nám zaměstnanec Jirka vyrobil nové dřevěné 

police a všude probíhaly drobné úpravy a opravy, ve kterých plánujeme 

pokračovat i v roce následujícím.  

Změny se udály také v pracovním týmu. Naše dosavadní vedoucí služby – 

Bc. Katka Vlčková - odešla na mateřskou dovolenou a novou vedoucí se stala 

Zuzana Paulová, DiS. V textilní dílně jsme rádi přivítali novou zaměstnankyni 

Ing. Hanku Petrů, která k nám přinesla nové nápady na výrobky a příjemně 

doplnila náš kolektiv.  

V dílnách jsme se zaměřovali především na výrobu výrobků, o které je dle 

našich zkušeností zájem při prodeji na trzích. Patří sem dekorativní předměty, 

hračky pro děti, tašky, šperky a dřevěné mísy. Dobře se dařilo i prodeji balíčků 

ovčí vlny, jejichž zpracování jsme přejali od bývalé Dílny Ignis.  

 

Kvantitativní údaje o službě za rok 2016 

Denní  kapacita nas í  socia lne  terapeuticke  dí lny je 17 mí st, z toho ma me 11 

mí st v textilní  dí lne  a 6 mí st ve dr evodí lne . 

 

Be hem roku 2016 jsme poskytli sluz bu celkem 31 uz ivatelu m sluz by. 

Pru me rny  ve k uz ivatelu  c inil 37 let. Celkem nas i zame stnanci poskytli 3634 

hodin pr í me  pra ce. 
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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 Petry 

Parkánové, ve středu zde vede Veronika Mařáková Gawain 

ansámbl 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.  
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Práce ve dřevodílně 

Dr evodí lna vznikla pr ed ví ce nez  tr emi roky a te s í  se u nas ich uz ivatelu  

velke  a sta le ve ts í  oblibe , pr estoz e je pra ce se dr evem nama hava  a zdlouhava . 

Zejme na brous ení , ktere  mu z e trvat i ne kolik ty dnu , podrobuje c love ka velke  

zkous ce trpe livosti.  

 

Od poc a tku fungova ní  dr evodí lny jsme se 

zame r ili pr edevs í m na tesa ní  mí s a dosa hli jsme 

vysoke  r emeslne  a ume lecke  kvality. Pouz í va me 

hlavne  ols i, ktera  je pone kud tvrds í  nez  lí pa a ma  

vy razne js í  kresbu.  

 

Kaz da  mí sa je jedinec ny m origina lem i 

dí ky relie fu, ktery m je ozdobeno její  dno. Na s  

za kazní k tak zí ska va  kra sny  vy robek, ktery  ho 

bude te s it a nezevs ední . 
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Hodiny skupinové arteterapie 

V letošním roce probíhaly v úterý hodiny arteterapie pro naše uživatele. Ti 

malovali pod vedením Petry Parkánové především technikou „mokrého do 

mokrého“, to znamená akvarelovými barvami na navlhčenou čtvrtku, dále se 

učili malbě suchým pastelem.  

Těmito metodami uživatelé poznávali prolínání jednotlivých barev a 

tvorbu odstínů barev od světlých po tmavé.  

V jednotlivých obrazech se objevovala témata ročních období a 

probíhajících svátků.  

Vlastní prožitek malujícího rozvíjí vnímání okolního světa, barev a 

navozuje pocit klidu a radosti z tvoření. 
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Divadlo a řeč 

Pra ce s r ec í , kterou vede paní  Nora Vockerodt, si zí skala oblibu u skupiny 

uz ivatelu , ve nují cí ch se divadlu. Dlouhodobe  pr í znive  pu sobení  cvic ení , ktera  

pravidelne  prova dí me, se projevilo v rostoucí  samostatnosti a sebedu ve r e 

jednotlivy ch uz ivatelu . Dí ky tomu Adventní  hru zahra li pouze sami uz ivatele , 

c í mz  sami sobe , ostatní m uz ivatelu m i rodic u m a pr a telu m doka zali, z e jejich 

pra ce ma  smysl a posouva  je v jejich osobní m rozvoji.  

 

 

 

 

 

 

 

Gawain ansámbl 

Hudební těleso Gawain ansámbl funguje v rámci naší sociálně terapeutické 

dílny Gawain již pátým rokem. Jeho interpreti se částečně mění, protože 

zúčastnit se může každý uživatel naší služby podle vlastního zájmu.  

Pod vedením Veroniky Mařákové nacvičujeme lidové písně vztahující se 

k právě prožívanému ročnímu období a s ním spojeným svátkům. Zpíváme i 

písně z mezinárodního repertoáru – anglické, židovské i africké.  

Uživatelé doprovázejí zpěv na různorodé hudební nástroje, jako jsou 

ozvučná dřívka, chrastidla, tamburíny, drhlo, žaltář, bubínek. Provádíme 

rytmická cvičení a zapojujeme i formu improvizace, kdy každý člen souboru 

hraje na svůj hudební nástroj dle své nátury a citu. Ti zdatnější připojují i zpěv. 
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Vzniká tak postupně originální a zpravidla velice pěkná skladba k radosti všech 

zúčastněných.  

Pravidelně před zahájením zkoušky trénujeme a zlepšujeme naše hlasivky 

pomocí metody WERBECK. Některé písně doplňujeme i kruhovými tanci. Naši 

tvorbu jsme předvedli na společné akci setkání spřátelených dílen, které se 

pravidelně zúčastňujeme.  

 

 

Vánoční představení 

V úterý 20. 12. 2016 od 15:30 proběhlo v prostorech dílny krátké 

divadelní představení, které si připravili uživatelé služby se zaměstnanci, kteří 

se účastní pátečního programu Řeč a divadlo.  

Tato vánoční hra je v naší dílně už tradicí, 

která nám pomáhá lépe se naladit na atmosféru 

vánočních svátků a přiblížit si okamžik narození 

Ježíše Krista. Rádi jsme na ní přivítali rodiče 

našich uživatelů a přátele. 
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Integrační kroužek 

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

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.  

Setkání 4 dílen 

V červnu dne 9. 6. 2016 proběhlo třetí setkání spřátelených dílen - sociálně 

terapeutické Dílny Gawain, Dílny Eliáš a chráněné dílny Lemniskáta v Základní a 

střední škole waldorfské na Opatově.  

Stejně jako v minulých letech si každá dílna připravila zajímavý kulturní 

program, a tak jsme se těšili z divadla a z písniček. Naši uživatelé zazpívali 3 

lidové písně, které si nacvičili na hodinách Gawain ansámblu. 

Příjemné odpoledne jsme zakončili opékáním buřtů a pohoštěním. 

Trhy, prodej, exkurze, společenské akce 

9. 3. a 17. 3. 2016 Exkurze německých studentů v Dílně Gawain spojené 

s přednáškou lektorky Nory Vockerodt  

13. 3. 2016 Velikonoční jarmark v Základní škole waldorfské v Jinonicích 

19. 3.2016 Velikonoční jarmark ve Waldorfské mateřské škole v Koněvově ulici 

na Praze 3  

16. 3. 2016 Trh ve Škodově paláci v objektu Magistrátu hl. m. Prahy 

17. 9.2016 Prodej a předení na kolovrátku v rámci akce „Zažít město jinak“ před 

BIO OKEM na Praze 7 

26. 11. 2016 Prodej a předení na kolovrátku na vánočních trzích v Základní škole 

waldorfské v Jinonicích 
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30. 11. 2016 Vánoční spirála spojená se zpěvem koled – akce pro uživatele 

služby v prostorách dílny 

10. 12. 2016 Adventní trhy v Obci křesťanů  

10. 12. 2016 Vánoční trh ve Waldorfské mateřské škole v Koněvově ulici na 

Praze 3  

14. 12. 2016 Trh ve Škodově paláci v objektu Magistrátu hl. m. Prahy  

20. 12. 2016 Vánoční představení uživatelů dílny  

21. 12. 2016 Vánoční besídka v prostorách dílny  

Dárci 2016 

V letošním roce nás podpořili: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

, 

Magistrát hlavního města Prahy 

, 

Městská část Prahy 7 

, 
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Městská část Prahy 6 

, 

společnost Raiffeisenbank 

, 

Konto Bariéry 

, 

VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ 

, 

společnost AVAST Software 

, 

MUDr. Jarmila Kutinová, 

Ing. Petr Palas, 

Alena Linhartová, 

Kamil Vaněk, 

Jiří Kadlec, 

Josef Paul.  
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Hospodaření sociální služby v roce 2016 

NÁKLADY V ROCE 2016 (Kč) 

Osobní náklady   

Mzdové náklady 2069392 

Provozní náklady   

Kancelářské potřeby 18306 

DDHM do 40 tis. Kč 48162 

Ostatní materiál 22713 

Energie 83172 

Telefon 18043,88 

Nájemné 103544 
Školení a kurzy 41597 

Jiné ostatní služby 11397,96 

Daně a poplatky 300 

Hygienické potřeby 9644 

Výrobní materiál: ovčí vlna 31046,75 

Poštovné 4381 

Pojištění zodpovědnosti 3580 

Tiskové služby 10335 

Bankovní poplatky 1059 

Stravné 189117 

Celkem 2665790,59 

  VÝNOSY V ROCE 2016 (Kč) 

Dotační řízení HMP 1646000 

Grantové řízení HMP 561000 

Městská část Prahy 7 50000 

Městská část Prahy 6 17300 

Sponzorské dary 75500 

Příjmy z prodeje výrobků a služeb 84327 

Stravné  194406 

Kladné úroky 39,38 

Kumulované výnosy 2016 52055 

Celkem 2680627,38 

  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 14836,79 
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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 

E-mail: gawain@centrum.cz 

Číslo účtu: 181027527/0300 

www.gawain.cz 

  

mailto:gawain@centrum.cz
http://www.gawain.cz/

