
 

Dílna Gawain, z.s. 

Sociálně terapeutická dílna 

Výroční zpráva za rok 2020 

 

 

 

 

Pevně  stavím se do bytí, 

jistě  kráčím cestou života, 

lásku chovám v bytostném svém jádru, 

důvě ru pěstuji při všem konání, 

nadě ji vtiskuji do všeho myšlení. 

Těch pě t dalo mně  mé bytí, těch pě t dovede mne k cíli. 

 

(Rudolf Steiner)   



 

 

Úvodem…  

Milí příznivci Dílny Gawain,  

předkládáme Vám tuto výroční zprávu jako ohlédnutí za minulým rokem.  

Rok 2020 byl pro nás  zatěžkávající zkouškou z důvodu pandemie COVID19.  

Informace, které jsme o této nemoci dostávali, byli často protichůdné a  bylo obtížné odolávat 

strachu, který se hrnul ze všech stran. 

Od 18. 3. do 25. 5. byla dílna z důvodu nařízení vlády uzavřená. Po tuto dobu jsme šili roušky 

pro Městskou část Prahy 7,  pro naše uživatele a pro sebe. S našimi uživateli jsme byli 

v kontaktu telefonicky a nabízeli jim pomoc s nákupy. Po znovu otevření služby docházelo do 

dílny méně uživatelů, protože někteří se obávali o své zdraví, nebo o zdraví svých blízkých. 

Do konce roku jsme službu zavírat nemuseli a v průměru chodilo do dílny 10 uživatelů.  

Náš pracovní tým se rozrostl na 10 zaměstnanců. V březnu jsme přijali novou arteterapeutku a 

od září jednoho zaměstnance na výpomoc v dřevodílně, který byl placen z Úřadu práce. 

Vzhledem k tomu, že všechny obchody a jarmarky byli zrušeny nebo zavřeny, neměli jsme 

příležitost  prodávat naše výrobky. Ke konci roku jsme díky O2 a Obci Křesťanů měli 

možnost prodávat online, ale i přesto jsme měli poloviční tržby než v roce 2019. 

V průběhu roku jsme poskytli odbornou praxi dvěma studentkám   a  s dokončováním 

výrobků nám průběžně pomáhali tři dobrovolníci.  

Kapacita dílny zůstala 100% naplněná a k 31. 12. 2020 jsme evidovali 3 uchazeče o službu, 

kteří jsou  zařazeny do pořadníku. 

Také se nám koncem roku podařilo zrekonstruovat šatnu za finanční pomoci Nadace Vinci a 

Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.  

Supervize probíhala po celý rok pod vedením supervizora Mgr. Davida Odstrčila, s kterým 

spolupracujeme již třetím rokem. Týmová supervize je pro nás důležitá a jsme s ní spokojení. 

Pomáhá nám mimo jiné utužovat vztahy našeho pracovního týmu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kvantitativní údaje o službě za rok 2020 

Denní kapacita: Dílna Gawain nabízí 17 míst, z toho 11 míst v textilní dílně a 6 míst ve 

dřevodílně. 

 

Uživatelé 

 

Během roku 2020 jsme obdrželi 3 nové žádosti o službu. Se 2 uživateli služby jsme ukončili 

Smlouvu o poskytování služby. Celkem jsme poskytli službu 29 uživatelům.  

 

 

Obsazenost služby a docházka: 

Denně docházelo do naší služby v průměru 10 osob z celkové denní kapacity služby 17 

uživatelů, tzn., že průměrně bylo přítomno 59 % uživatelů služby. Průměrná docházka byla 

tentokrát ovlivněna přerušením provozu Dílny Gawain a následným omezením provozu 

z důvodů nařízení Vlády České republiky. Dále absencí uživatelů z důvodu nemoci, úrazů a 

pobytů uživatelů služby v lázních.   

 

K 31. 12. 2020 byla denní kapacita služby 100% naplněna. 

 

 

Práce v textilní dílně  

V dílně vážeme svou činnost na umělecké řemeslo. Tím vracíme na své místo hodnotu ruční 

práce. Smysluplnou krásnou uměleckou činností, jako je práce s ovčí vlnou vytváříme 

protiváhu k intelektuální, technické a materiální době. Možností projít celý proces od 

nezpracované ovčí vlny, ze které postupně vzniká krásný výrobek, pomáhá našim uživatelům 

v znovuobjevení souvislostí mezi zdrojem a výrobkem. Možnost umělecky se projevit a tvořit 

krásné estetické výrobky mají významný terapeutický vliv.  

 

Dbáme o to, aby byli naši uživatelé obklopeni příjemným a uvolňujícím prostorem. Proto je 

naše dílna zařízena tak, aby v jejím interiéru zásadně převažoval prvek přírodní a prostor 

působil světle, teple a klidně, aby nebyl přeplněn a každá věc měla své místo.  

 

Řemeslná činnost se týká především ovčí vlny a jejího zpracování od prvotního čištění, přes 

česání, mokré a suché plstění a dokončování šitím, vyšíváním a začišťováním. Dále 

umožňujeme tkaní na tkalcovských stavech: od malých kolíkových stavů, z kterých vznikají 

pod-sedáky a rohožky, přes větší stavy, určené k tkaní prostírání a látek z kterých šijeme 



tašky, až po velký stav, na kterém vznikají krásné koberce. Dále nabízíme svým uživatelům 

další textilní techniky, jako je šití, vyšívání, háčkování, pletení a předení na kolovrátku. 

Každý náš výrobek je originálem, který má svůj vlastní příběh.  

 

V roce 2020 jsme se soustředili na výrobu dekorativních výrobků: různobarevných míčů, 

mýdel v županu, závěsných kolotočů, panenek a figurek, míčů na žonglování a soviček, dále 

užitkových předmětů: plstěných i tkaných prostírání, podložek pod konvici, obalů na knihy, 

pouzder na flétny a módních doplňků, zejména náhrdelníků a náramků. Mezi naše výrobky 

patří také různé plstící sady, včetně vážené přírodní i barevné vlny.  

 

 

 

 

Práce ve dřevodílně 

V dřevodílně se soustřeďujeme na zhotovení misek různých velikostí. Jde nám v prvé řadě o 

to, aby vzniknul krásný výrobek. Každý z výrobků vzniká plynule, od zakoupené fošny, 

opracování dlátem, vyhlazení smirky a natření kvalitním olejem. 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, naši uživatelé rádi vyprávějí o procesu vzniku 

mísy. Každá miska má svůj jedinečný příběh. 

 

 

Další činnosti, které nabízíme 
 

Mimo řemeslnou činnost nabízíme našim uživatelům také činnosti, které zvyšují jejich 

samostatnost při péči o domácnost, jako je společný úklid všech prosto dílny, péče o pokojové 

rostliny, obsluha pračky, myčky, rychlovarné konvice, věšení, žehlení a skládání prádla, dále 

je to stolování, nakládání s nádobím a příprava jednoduchých studených pokrmů.  

Další naše aktivity, které nabízíme jsou uměleckého a volnočasového rázu, nyní vám je blíže 

představíme: 

 

 



Skupinová a individuální arteterapie 

Arteterapie v dílně v roce 2020 probíhala pod vedením Karolíny Fialkové ve formě skupinové 

a individuální. Každé úterý dopoledne se devět lidí rozdělených do dvou skupin účastnilo 

skupinové arteterapie po dobu 90min. V odpoledním čase měl hodinový prostor pro 

individuální arteterapii jeden uživatel.  

Téma ve skupinách prolínající se celým rokem se dotýkalo zrodu života, růstu, zrání a 

opětovného zániku. Členové skupin se do tohoto námětu ponořili skrze cyklus života a roku 

stromu. Pomocí různých technik (keramické hlíny, suchého pastelu, akvarelu, voskových 

pastelů) se uživatelé dostávali do kontaktu s životními silami a přírodními cykly. Hlína 

nabídla pevnou půdu, matku zemi, úrodné lůno, počátek, kde něco nového může začít a 

zakořenit a díky tomu vyrůst. V hlíně je také uchováno „připravení si půdy pro něco“. Suchý 

pastel pomohl ve větším kontaktu s rytmem, prolínáním a mícháním barev, přesnějšími 

hranicemi tvarů. Akvarel (případně kombinovaný s metodou akčního kapání tekutého vosku) 

poskytl svobodu a volnost ztvárněnou větvemi stromu a hlavně jeho listím. Přírodní tematika 

byla kombinována s vlastními zkušenostmi a vzpomínkami uživatelů promítaných do námětů 

krajin a stromů. 

Arteterapeutický program byl rámován užitím esenciálních olejů k lepšímu napojení se na 

sebe, na své vnitřní zdroje, k přeladění pozornosti a navození klidného nitra. Uživatelé na 

vůně reagovali velmi pozitivně, i během tvoření se k vůni vraceli. Často byla vůně zároveň 

inspirací pro práci. Esence byly podpořeny také lehkým dechovým cvičením společně 

s uvolněním těla. 

Náměty individuálních arteterapií téměř kopírovaly skupinová témata. Bylo v nich však více 

prostoru pro proces. Střídání materiálů a technik přinášelo uvolnění těla, zaměření se na 

přítomný okamžik a získávání větší důvěry v sebe a ve své schopnosti. V průběhu roku byla 

pozorována změna u uživatele v individuální arteterapii – dokázal chvílemi vést tahy a 

pohyby rytmicky, soustředěně, cíleně. Nebylo již vidět impulzivní tvoření se záměrem rychle 

výtvor dokončit. Zpětně si i víc vybavoval, jak proces probíhal a jaké téma ztvárňoval. 

 

Divadlo a řeč  

17. ledna tohoto roku předvedli naši uživatelé Tříkrálovou hru. Jejich průvodcem byl Jiří 

Paul, hudební doprovod na lyru obstarala Zuzana Paulová. Vystoupení bylo určeno zejména 

rodičům uživatelů dílny. Jedná se o naší stálou hru a je znát, že zraje s každým dalším rokem. 

Naši uživatelé ji nacvičovali a hráli s velkou chutí a zanícením, byli jistější v pohybovém 

i  řečovém projevu. Diváci byli spokojení a odměnili vystoupení velkým aplausem. Od rodičů 

jsme se dozvěděli, že naše hra má smysl, naplňuje duši herců a dává jim dobrý pocit 

z předvedení své práce.  

 

Programem Divadlo a řeč provázel uživatele služby Jiří Paul. Společně nacvičovali od října 

do prosince 2019 Tříkrálovou hru, kterou předvedli v lednu 2020 pro své rodiče a známé 

v prostorách Dílny Gawain. Vystoupení posílilo naše uživatele, kteří nacvičovali svou roli 



s nadšením. Jarní práce byla oslabena nepřítomností velké části uživatelů z důvodu obav o své 

zdraví, později uzavřením sociálních služeb. Přesto jsme se věnovali řečovým cvičením a 

zejména řecké gymnastice, provozované (za pěkného počasí) venku i v dílně. Ta přináší našim 

uživatelům velkou radost, protože při ní zažívají posílení sebedůvěry a úspěch při rozvoji 

svých schopností. S o to větším úsilím a nadšením jsme od září pustili znovu do nácviku 

Tříkrálové hry. Při opakovaném prožívání „stále stejného“ můžeme zažívat vždy jemnější 

sociální procesy, při nichž uživatelé rozvíjejí sebe sama, a to je vlastním smyslem divadelní 

práce. 

Gawain ansámbl 

V tomto roce jsme dále rozvíjeli sociální a uměleckou terapii. S pomocí jednoduchých 

rytmických nástrojů, kantel a žaltářů jsme vedli hudební rozhovor. Hudebníci se učili naladit 

se na hudební projev druhého, vnímat rytmus a melodii. Učili se porozumět hudebnímu 

projevu druhého, vyjít vstříc, prosadit se, nebo se naopak upozadit a nechat znít druhého. Pro 

naše uživatele bylo oživující poznat druhého člověka jen tak, bez řečí, prostě tím, že vnímáme 

a porozumíme jeho hudbě. 

Při zpěvu písní jsme se snažili o zcitlivění pro to, jaký hudební nástroj by píseň mohl 

doprovázet, a procvičovali jsme správnou artikulaci, aby byl text písní srozumitelný. 

 
 

Trhy, prodej, exkurze, společenské akce  

17. ledna: Tříkrálová hra – vystoupení uživatelů Dílny Gawain pro své rodiče. 

31. ledna: Návštěva vernisáže v DOXU – Petr Sís: O létání a jiných snech 

24. června: Společná procházka s uživateli služby k břehu Vltavy, s piknikem a hrou pétanque. 

10. září: Trhy sociálních služeb na Náměstí Míru pod kostelem sv. Ludmily. 

30. září: Výlet s uživateli dílny do Královských zahrad.  

27. listopadu: Adventní spirála za zpěvu koled v prostorách dílny. 

30. listopadu – 18. prosince: otevření možnosti koupit si výrobek naší dílny na webových stránkách, 
dále on-line přes Obec Křesťanů, ČEZ a O2. 

21. prosince: Vánoční besídka pro uživatele služby v prostorách Dílny Gawain. 

 

 

Dárci 2020 

 



Děkujeme všem, kdo naší činnost finančně, materiálně či jinak podpořili, 

zejména: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Magistrát hlavního města Prahy 

 

Městská část Prahy 7 

 

Městská část Prahy 6 

 

Městská část Prahy 5 

 

 

 

 

 



Městská část Prahy 3 

 

Městská část Prahy 13 

 

Městská část Prahy 11 

 

 

 

 

 

 

 



Konto Bariéry 

 

 

 

 

VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ 

 

 

Nadační fond AVAST 

 

 

 



Společnost WEBNODE 

 

 

 

 

Společnost GREENWAVE 

 

 

MUDr. Jarmila Kutinová 

Zdeňka Lišková 

Marta Borowiecová 

Ing. Jakub Klečka 

Zdeňka Krejčíková 

Ing. Jiří Kadlec 

Danuše Mařáková 

Daniel Bezányi 



 

 

Hospodaření sociální služby v roce 2020 

 

 

 

 

 

NÁKLADY V ROCE 2020 (Kč) 

Mzdové náklady 2 807 457 

Kancelářské potřeby 12 671 

Energie 142 315 

Spoje (telefony, internet, poštovné 17 705 

Nájemné 124 318 

Školení a kurzy 31 663 

Jiné ostatní služby 12 132 

Hygienické potřeby 37 416 

Právní a ekonomické služby - účetní 72 045 

Stravné  174 592 

Výrobní materiál 11 877 

Opravy a udržování 66 148 

Ostatní spotřební zboží 20 480 

Jiné ostatní náklady 10 278 

CELKEM 3 541  097 

VÝNOSY V ROCE 2020 (Kč) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 135 000 

MPSV – program E 22  000 

Magistrát hlavního města Prahy 926 000 

Dotace od městských částí 112 700 

Úřad práce 42 000 

Dary 16 100 

Nadace 66 702 

Stravné  180 724 

Prodej výrobků a služeb 39 858 

Kladné úroky 75 

CELKEM 3 541 159 



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/

