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Pevně stavím se do bytí, 

jistě kráčím cestou života, 

lásku chovám v bytostném svém jádru, 

důvěru pěstuji při všem konání, 

naději vtiskuji do všeho myšlení. 

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

 

(Rudolf Steiner)   



Úvodem…  

Milí příznivci Dílny Gawain,  

předkládáme Vám tuto výroční zprávu jako ohlédnutí za minulým rokem.  

Rok 2021 byl pro nás  zatěžkávající zkouškou z důvodu pandemie COVID19.  

Náš pracovní tým se v průběhu roku zmenšil na 7 zaměstnanců. V říjnu odešli dva 

zaměstnanci z přímé péče, koncem listopadu odešla arteterapeutka a koncem prosince odešel 

1 zaměstnanec z přímé péče. Začátkem prosince jsme přijali novou arteterapeutku. 

 

V průběhu roku jsme poskytli odbornou praxi třem studentům. Dva byli ze střední školy, 

jeden z vysoké školy. S dokončováním výrobků nám průběžně pomáhali dva dobrovolníci.  

Kapacita dílny zůstala 100% naplněná a k 31. 12. 2021 jsme evidovali 5 uchazečů o službu, 

kteří jsou v pořadníku zájemců o službu. 

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

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

spokojení. Pomáhá nám mimo jiné utužovat vztahy našeho pracovního týmu.  

V průběhu roku nás navštěvoval Tomáš Boněk, farář Obce křesťanů s přednáškami na 

zajímavá témata (Svatý Grál, Životní krize). 

 

 

 

Kvantitativní údaje o službě za rok 2021 

Denní kapacita:  
 

Dílna Gawain nabízí 17 míst, z toho 11 míst v textilní dílně a 6 míst ve dřevodílně. 

 

 

 

Uživatelé 

 

Během roku 2021 jsme obdrželi 3 nové žádosti o službu. Se 2 uživateli služby jsme ukončili 

smlouvu o poskytování služby. Se dvěma uživateli jsme podepsali smlouvu o poskytování 

služby. Celkem jsme poskytli službu 29 uživatelům.  

 

 

Obsazenost služby a docházka: 

 

Denně docházelo do naší služby v průměru 12 osob z celkové denní kapacity služby 17 

uživatelů, tzn., že průměrně bylo přítomno 71 % uživatelů služby.  



 

K 31. 12. 2021 byla denní kapacita služby 100% naplněna. 

 

 

Řemeslná činnost 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. Možnost projít celý proces od 

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

v nalezení svého místa ve společnosti. 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. Tvoříme 

umělecké předměty: obrazy, brože, spony, náhrdelníky a náramky; dále dekorační předměty: 

víly-panenky, míčky, závěsy, komety; praktické výrobky pro domácnost: podložky pod čajové 

konvice, kuchyňské chňapky.  Tkáme na kolíčkových stavech pod-sedáky a rohožky, a na 

tkalcovských stavech běhouny a koberce. Vlnu na zatkávání si sami předeme. Každý náš 

výrobek je originálem a má svůj vlastní příběh.  

 

V roce 2021 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.  

 

Vedoucí sociální služby Zuzana Paulová 

 



 

 

Řemeslná činnost v dřevodílně 

V dřevodílně se soustřeďujeme na základní řemeslnou zručnost našich uživatelů, zacházení 

s pilou při řezání fošen, menšího kmene, či větve, obsluha dlát při hloubení misek, přesnost 

při práci se smirky různých hrubostí. Jde nám o krásný výrobek a radost z tvorby. Našimi 

výrobky jsou misky různých velikostí, podtácky a knoflíky. Někdy si naši uživatelé vyzkouší 

olejovou úpravu hotových výrobků, nebo pomáhají při vznikání regálu, či poličky. Naše 

uživatele práce v dřevodílně velmi baví a jsou právem hrdí na své výrobky.  

 

Vedoucí dřevodílny Jiří Paul 

 

 

Další činnosti, které našim uživatelům 

nabízíme: 
 

Mimo řemeslnou činnost nabízíme našim uživatelům činnosti, které zvyšují jejich 

samostatnost při péči o své potřeby a o domácnost, například úklid, obsluha vysavače, 

zametání, vytírání, obsluha pračky, věšení, žehlení a skládání prádla, péče o pokojové 

rostliny, stolování, manipulace s nádobím, obsluha myčky a rychlovarné konvice, příprava 

svačiny.  

Dále nabízíme umělecké a sociálně terapeutické aktivity, které vám nyní blíže představíme: 

 

Skupinová a individuální arteterapie 

V roce 2021 probíhala v dílně arteterapie formou skupinovou i individuální.  V rámci 

skupinové formy se každý týden úterý konaly dvě skupiny po5 účastnících. Tento rok jsme se 



věnovali tématu růstu a to skrze různorodé výtvarné prostředky. Využívali jsme hlínu, suchý 

pastel, akvarel, vosk i různé jejich kombinace. Fáze růstu, tedy i zrodu, dospívání, zrání a 

zániku jsme si zpřítomňovali skrze rostliny, konkrétně stromy a jejich proměny během roku. 

Na proměnách stromu jsme se dotkli i různých barev a barevných kombinací, které propojují 

emočním nábojem dané fáze života. 

Individuální arteterapie probíhala s jedním uživatelem každý týden, vždy v úterý odpoledne. 

 

Arteterapeutka Mgr. Karolína Fialková 

 

 

 

Divadlo a řeč  

Od ledna jsme pokračovali v nacvičování Tříkrálové hry. S touto hrou vystupujeme již 

tradičně. Uživatelé služby jí znají, těší se na ni a hra stále roste k jejich větší samostatnosti. 

Pro své rodiče a přátele dílny jsme hru předvedli 22. ledna 2021. Od března jsme se věnovali 

zlepšování výslovnosti a artikulace – uvolnění mluvidel. S uživateli služby jsme cvičili 

jednotlivá cvičení Řeckého pětiboje: chůze, skok, zápas, hod diskem a hod oštěpem. Zápas 

naše uživatele velmi bavil. Nejedná se úplně o zápas, spíše jde o cvičení, které v přeneseném 

smyslu pomáhá uchopit myšlenku a tu pak vyjádřit. K tomu pomáhá pohyb, který má jasný 

začátek, průběh a ukončení. Hod diskem a zejména oštěpem nás velmi bavil, také proto, že 

jsme vyrazili ven, k břehům Vltavy.  

 

Student Sprachgestaltung Jiří Paul 

 

Gawain ansámbl 

V tomto roce jsme se věnovali tématu: Já a ty a Živly kolem nás a v nás. Pomocníkem byly 

zejména kantely, díky nimž jsme mohli vést hudební rozhovory ve dvojicích. Po hudebních 

rozhovorech následovala zpětná vazba od posluchačů a také od zúčastněných dvojic. Bylo 



zajímavé sledovat, kde se pozorování posluchačů setkalo s tím, co vnímala při hraní dvojice. 

Naši uživatelé si mohli zkusit nalézat slova a zejména obrazy pro hudební vyjádření a tím 

přeložit hudbu do slov. Všímali si nálady, kterou dvojice vytvořila a přirovnávali ji 

k živelným dějům v přírodě.  

Živly jsme se zabývali i při zpívání lidových písní a nácviku porozumění písni a rytmu. 

Některá píseň byla jako klidný potůček, další by spíše mohla vyjadřovat bouři s hromy a 

blesky. Naši uživatelé si užili mnoho legrace a zároveň se měli možnost seznámit s vlastním 

nitrem, vyznat se v něm a získat nad ním kontrolu. Písně jsme doprovázeli rytmickými 

nástroji a často jsme přidali i tanec, na jehož vznikání a posléze předvedení se s nadšením 

účastnili všichni účastníci skupiny.  

 

 Zuzana Paulová, DiS. 

 

 

 

Integrační kroužek 

Tento rok jsme měli delší pauzu. Kroužek začal probíhat od října 2021, vždy v pondělí 

odpoledne. Účastnilo se osm účastníků z řad uživatelů i lidí s postižením z veřejnosti. 

Pracovali jsme s ovčí vlnou plstili jsme na sucho i na mokro. Vytvářeli jsme krásné věci, 

například taštičku přes rameno, plstěné podložky s obrázkem pod čajové konvice, nebo 

pouzdro na pastelky. Naši účastníci si vyrobili krásné dárky pro sebe i pro své nejbližší. 

Všechny kroužek bavil a často vznikl nápad na nový výrobek do dílny. 

 

 Zuzana Paulová, DiS. a Štěpánka Bezányiová, DiS.  

 

 



Trhy, prodej, exkurze, společenské akce  

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

23. června: Svatojánská pohádka na Opatově, pro Dílnu Gawain a další dílny. 

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

26. listopadu: Slavnost adventní spirály v prostorách dílny. 

27. prosince: Adventní jarmark ve ZWŠ Jinonice. 

4. prosince: Adventní jarmark ve MWŠ Žižkov. 

15. prosince: Pastýřská hra v Obci křesťanů pro Dílnu Gawain a další dílny. 

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

 

Dárci 2021 

 

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 

 

 



 

      Společnost ALZA.CZ, A.S.  

 

 NADAČNÍ FOND AGORA 

 

De Longhi Praga s.r.o. 

 

    Konto Bariéry 

 

 



Nadace VINCI v české republice 

 

 

VÝBOR DOBRÉ VŮLE – Nadace Olgy Havlové 

 

 

 

WELEDA spol. s.r.o. 

 

 

Společnost 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 2021  

NÁKLADY V ROCE 2021 (Kč) 

Mzdové náklady 3 208 259 

Kancelářské potřeby 8 572 

Energie 159 746 

Spoje (telefony, internet, poštovné 18 027 

Nájemné 128 044 

Školení a kurzy 34 040 

Jiné ostatní služby 22 401 

Hygienické potřeby 33 360 

Právní a ekonomické služby - účetní 71 390 

Stravné  255 384 

Výrobní materiál 8 734 

Opravy a udržování 554 

Ostatní spotřební zboží 15 724 

CELKEM 3 964 235 

VÝNOSY V ROCE 2021 (Kč) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 293 000 

MPSV – program E 32 332 

MPSV – program C 171 264 

Magistrát hlavního města Prahy 949 000 

Dotace od městských částí 105 500 

Úřad práce 98 000 

Fond zdrav. Pojišťoven 4 020 

Dary 3 600 

Stravné  253 755 

Prodej výrobků a služeb 72 323 

CELKEM 3 982 794 

 



 

 

 

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/

