
GD Vzdělání a Kultura 

Projekt »Umění: základní lidská potřeba« No 2009-1-FR1-GRU06-07061byl realizován za fi-
nanční podpory Evropské unie. 

Textilní dílna Gawain je financována státním rozpočtem České republiky, rozpočtem Hlavního 
města Prahy, soukromými dárci a prodejem vlastních výrobků. 

Adresa: 

Textilní dílna Gawain 

Na Výšinách 1/1000 

170 00, Praha 7 

IČO: 26604655 

 

Číslo účtu: 

181027527/0300 

Telefon: 

774 918 886 

233 372 708 

Email: 

gawain@centrum.cz 

 

www.gawain.cz 

www.facebook.com 



Vážení spolupracovníci, přátelé a příznivci Textilní dílny Gawain, připravili jsme pro 

Vás výroční zprávu za rok 2009. 

Co všechno jsme v tomto roce zažili? 

Začal bych našimi uživateli  naší služby,  protože pro ně dílna především je. 

V průběhu roku jsme přijali tři nové uživatele a naplnili tím možnou kapacitu dílny na 

8-9 lidí za den. O naší službu, byl velký zájem a ke dni 31.12.2009 jsme evidovali 4 

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento 

rok jsme našim uživatelům vypláceli motivační odměnu (formou DPP) z prodeje vý-

robků, tak aby měli zpětnou vazbu za svoji práci a mohli tuto zkušenost uplatnit v 

budoucnu, při hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce. Dále jsme pracovali na 

jednotlivých individuálních plánech a také rozšířili nabídku činností, kterou se uživatel 

může v dílně naučit( obsluha pračky, věšení vypraného prádla). Tento rok jsme také 

pracovali na standardech kvality sociálních služeb.  

 

Koncem roku 2009 jsme koupili malý tkalcovský stav, protože o tkaní je velký zájem 

a naše stávající tři tkalcovské stavy nám nestačili.Dále jsme pořídili novou mechanic-

ku česačku na ovčí vlnu, protože česačka , kterou jsme v počátcích naší dílny dostali 

darem ze Švédska již neplnila svoji funkci tak jak měla.Také jsme koupily druhý jídel-

ní stůl do kuchyně, protože k tomu stávajícímu jsme se nevešli. 

A jak se nám dařilo finančně?  Tento rok jsme obdrželi více peněz z MPSV a proto 

jsme mohli navýšit pracovní úvazky z 3,25 na 4,75 úvazku. Převážnou část peněz  z 

dotace MPSV jsme použili na mzdy zaměstanců ( 85%) a zbytek šel na provozní ná-

klady(15%).  Z grantu  MHMP jsme uhradili mzdy zaměstnanců v měsíci  říjnu (50%)

a zbytek šel na provozní náklady (50%). Důležitou částí našich příjmů jsou dary od 

stálých dárců, díky nimž jsme vytvořili rezervu peněz , kterou chceme použít vždy 

V ážení spolupracovníci, přátelé a příznivci Textilní dílny 

Gawain, připravili jsme pro Vás výroční zprávu za rok 

2011. 

 Textilní dílna Gawain vznikla v roce 2002 jako iniciativa 

studentů Akademie sociálního umění a léčebné pedagogiky 

Tabor v Praze. Od počátku naší činnosti se zaměřujeme 

především na textilní řemeslnou práci, zejména na zpracování 

ovčí vlny tradičními technikami: česáním, filcováním mokrou a 

suchou metodou, předením a tkaním. V rámci řemeslných 

kroužků se však zabýváme i jinými technikami, jako je 

batikování, kreslení, výroba svíček apod. 

  Od roku 2007 jsme registrováni jako poskytovatelé 

sociální služby - sociální rehabilitace pro dospělé lidi s 

mentálním, tělesným či kombinovaným postižením.  Tato služba 

je poskytována uživatelům bezplatně. 

 

 

Slovo úvodem 
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 Děkujeme všem, kdo naší činnost finančně, materiálně 

či jinak podpořili, zejména Ministerstvu práce a sociálních 

věcí, Magistrátu hl.  m. Prahy, Městské části Praha 7, Domu 

zahraničních služeb – Národní agentuře, spolku učitelů Gry-

ningen ze švédského sociálně-terapeutického centra Saltå By, 

panu Walterovi Chyle, paní Elisabeth Chyle, MUDr. Jarmile 

Kutinové,  panu Rudolfovi Šedivému a  dále organizaci 

„SMALL“ Immobilienservice s.r.o, paní Evě a panu Lukášovi 

Vaculíkovým, panu Jiřímu Topinkovi, paní Miroslavě a panu 

Josefovi Paulovým, paní Danuši a panu Janovi Mařákovým, 

paní Monice Kátlovské, panu Kadlecovi, Prague film school, 

s.r.o. 

Děkujeme také všem, kdo s námi spolupracovali, či nám vě-

novali svoji důvěru a sympatie. 

Poděkování 
 

 Posláním občanského sdružení Textilní dílna Gawain je 

vytvářet otevřený prostor pro osoby s postižením a rozvíjet 

tradiční řemeslné techniky. 

 

Hlavní cíle naší organizace: 

  Rozvíjet pracovní schopnosti a návyky uživatelů služby 

během řemeslné práce v textilní dílně. 

  Zlepšit dovednosti péče o vlastní osobu a soběstačnost osob 

během dalších činností v dílně.  

  Zvýšit šanci uživatelů služby žít běžný život ve své komunitě 

jako ostatní lidé. 

 

 Propojením arteterapeutických a uměleckých dovedností 

vzniká prostor pro rozvíjení lidské individuality a tvořivosti. 
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 Lidé s mentálním, tělesným, kombinovaným a 

zdravotním postižením ve věku od 16 do 62 let.  

 Dílna není zaměřena na práci s lidmi s duševními 

poruchami a s těžkým sluchovým handicapem. 

 Naše služby poskytujeme nejen lidem, kteří se setkali s 

problémy uplatnění na pracovním trhu, ale přivítáme všechny 

ty, kteří mají chuť naučit se něčemu novému, vyzkoušet si 

řemeslo a najít náplň pro svůj volný čas.   

Cílová skupina 
Příjmy/výnosy v roce 2011 

grant MHMP 240 300,- 

dotace z MPSV 1 115 000,- 

Městská část Praha 7 20 000,- 

dary 298 083,- 

příjmy z prodeje výrobků a služeb 107 357,- 

kladné úroky 205,- 

Evropský projekt Grundtvig 269 603,- 

ostatní 165 622,- 

Celkem 2 216 170,- Kč 



Vážení spolupracovníci, přátelé a příznivci Textilní dílny Gawain, připravili jsme pro 

Vás výroční zprávu za rok 2009. 

Co všechno jsme v tomto roce zažili? 

Začal bych našimi uživateli  naší služby,  protože pro ně dílna především je. 

V průběhu roku jsme přijali tři nové uživatele a naplnili tím možnou kapacitu dílny na 

8-9 lidí za den. O naší službu, byl velký zájem a ke dni 31.12.2009 jsme evidovali 4 

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento 

rok jsme našim uživatelům vypláceli motivační odměnu (formou DPP) z prodeje vý-

robků, tak aby měli zpětnou vazbu za svoji práci a mohli tuto zkušenost uplatnit v 

budoucnu, při hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce. Dále jsme pracovali na 

jednotlivých individuálních plánech a také rozšířili nabídku činností, kterou se uživatel 

může v dílně naučit( obsluha pračky, věšení vypraného prádla). Tento rok jsme také 

pracovali na standardech kvality sociálních služeb.  

 

Koncem roku 2009 jsme koupili malý tkalcovský stav, protože o tkaní je velký zájem 

a naše stávající tři tkalcovské stavy nám nestačili.Dále jsme pořídili novou mechanic-

ku česačku na ovčí vlnu, protože česačka , kterou jsme v počátcích naší dílny dostali 

darem ze Švédska již neplnila svoji funkci tak jak měla.Také jsme koupily druhý jídel-

ní stůl do kuchyně, protože k tomu stávajícímu jsme se nevešli. 

A jak se nám dařilo finančně?  Tento rok jsme obdrželi více peněz z MPSV a proto 

jsme mohli navýšit pracovní úvazky z 3,25 na 4,75 úvazku. Převážnou část peněz  z 

dotace MPSV jsme použili na mzdy zaměstanců ( 85%) a zbytek šel na provozní ná-

klady(15%).  Z grantu  MHMP jsme uhradili mzdy zaměstnanců v měsíci  říjnu (50%)

a zbytek šel na provozní náklady (50%). Důležitou částí našich příjmů jsou dary od 

stálých dárců, díky nimž jsme vytvořili rezervu peněz , kterou chceme použít vždy 

Náklady v roce 2011 

Mzdové náklady 1 453 877,- 

Materiálové náklady 355 255,- 

Poplatky za energie 60 338,- 

Cestovné 27 169,- 

Ostatní nemateriálové náklady 6 104,- 

Telekomunikační služby 31 355,- 

Nájemné 75 643,- 

Právní a ekonomické služby 44 730,- 

Školení a kurzy 18 500,- 

Ostatní služby 101 600,- 

Ostatní náklady 39 199,- 

Poskytnuté příšpěvky 2 400,- 

Náklady celkem 2 216 170,- Kč    

Základní činnosti služby 

 

 Nácvik dovedností péče o vlastní osobu a dalších činností 

vedoucích ke zvyšování soběstačnosti osob.  

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím skrze 

integrační a společenské aktivity  

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: integrační 

divadlo, letní umělecké pobyty na statku v přírodě, pohybové 

činnosti, integrační výtvarné kroužky, předvádění řemesel a 

prodej výrobků na trzích a jiných akcích, návštěvy kulturních 

akcí (výstavy, divadelní představení, aj.).  

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí  

  Poskytnutí stravy  
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Principy poskytování služby 

1) Za všech okolností jednáme s uživateli služby jako se sobě 

rovnými, bereme je s úctou a vážíme si jich a tyto naše 

zásady se snažíme předat i široké veřejnosti. 

2) Při aktivitách dílny uplatňujeme pozitivní a individuální 

přístup k uživatelům služby.  

3) Každý uživatel má právo dostat všechny informace důležité 

pro jeho rozhodování srozumitelným způsobem (slovně, 

názorně, případně prakticky) a může si samostatně vybrat, 

kterou naši službu využije, do jaké míry a jakým způsobem. 

 

 V roce 2010 proběhla setkání v Turecké Ankaře, v 

Londýně, a Litvě. 

 Letošní rok jsme zahájili setkáním v naší dílně. 

Organizovali jsme velký workshop hry na hudební nástroje, 

který vyvrcholil veřejným koncertem, workshop výuky irského 

tance pro učitele z Turecka, jehož výsledky předvedli společně s 

dětmi z Tanečního studia Mirabel na závěrečném českém 

galavečeru, uspořádali jsme mnohé zajímavé přednášky pro 

veřejnost a všechny partnery.  

 Akce byla celkově velmi zajímavá a příchozí veřejnost 

měla možnost seznámit se s principy neurodidaktiky, vzdělávání 

založené na pochopení a využití principů zrání a fungování 

mentálních funkcí dětí, mládeže i dospělých. 

 Projekt byl ukončen v červnu ve Strasbourgu, kde 

proběhlo závěrečné setkání všech partnerů. Program byl bohatý 

na přednášky, workshopy i prezentace partnerů a výsledků 

vlastní i společné práce.  
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stálých dárců, díky nimž jsme vytvořili rezervu peněz , kterou chceme použít vždy 

Vzdělávací projekt Grundtvig 
Umění jako základní lidská potřeba  

 

 Naše dílna se v roce 2009 zapojila do mezinárodního 

projektu GRUNDTVIG - „Evropské partnerství pro 

učení“. Jeho účastníky jsou instituce, které pracují se 

znevýhodněnými skupinami obyvatel (např. záškoláci, rodiny 

bez přístupu ke vzdělání, imigranti, intelektuálně znevýhodnění 

lidé, lidé s postižením, lidé bez dokončeného vzdělání a jiní). 

Hlavním impulsem pro vznik projektu je nárůst nezdravých 

sociálních jevů, které ohrožují společnost a které se často 

projevují u lidí, kteří se jim nedovedou účinně bránit. Další 

oblastí, které se projekt věnuje, je "úspěšnost" lidí ze 

znevýhodněných skupin ve vlastním životě a ve společnosti. 

 V říjnu roku 2009 proběhlo úvodní setkání v německém 

Tübingenu, kde jsme se seznámili s partnery projektu a se 

základními myšlenkami, které představila organizátorka 

projektu Sigune-Maria Lorenz, z německé organizace AMIE-

For-You (Active Moder Intercultural Education For You), sídlící 

ve Stuttgartu. 

 

 

4) Každý uživatel služby má možnost mít námitky proti 

způsobu poskytování služby. Může si stěžovat, aniž by mu 

hrozilo, že by se v rámci poskytování služby změnil přístup k 

jeho osobě.  

5) Tvoříme společenství, kde je prostor pro profesní, osobní i 

duševní rozvoj a v němž se uživatelé služby i zaměstnanci 

cítí dobře. 

6) Respektujeme a chráníme práva a soukromí všech 

zaměstnanců a uživatelů služby.  

7) Dbáme na vzájemnou komunikaci všech vedoucích dílny a 

jejich znalost a sounáležitost s hlavním posláním a cíli 

Textilní dílny Gawain.  
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jsme mohli navýšit pracovní úvazky z 3,25 na 4,75 úvazku. Převážnou část peněz  z 
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 V roce 2011 pracovalo v naší organizaci 7 zaměstnanců. 

Pomáhali nám dobrovolníci a praktikanti. Službu sociální 

rehabilitace u nás využilo celkem 13 uživatelů, každý den k nám 

docházelo průměrně 8-9 lidí. 

 Hlavní náplní práce byla řemeslná činnost. Zejména 

jsme se zaměřili na zpracování ovčí vlny. Vlnu jsme prali, 

cupovali, česali a následně z ní vyráběli mnoho výrobků - např. 

mýdla v županu nově s vůní konvalinek a verbeny, polštáře se 

snivými motivy, nebo tkané sedáky na židle. 

 Rozšířili jsme sortiment výrobků pro děti. Kromě 

chrastících míčků jsme filcovali také zvířátka - hejno čápů, 

stádo koní a žiraf, skupinu želviček  a  medvídků. Vyráběli jsme 

jednoduché ozdoby na kočárek a nad postýlku a zdobené 

klipsny na dudlík. 

 Pro dámy jsme vyráběli krásné brože a sponky různých 

velikostí, náušnice, náramky, náhrdelníky a také několik 

klobouků. 

Práce v dílně 

 Textilní dílna Gawain je členem Spolku pro léčebnou 

pedagogiku a sociální terapii v ČR, který vznikl v roce 1992 a je 

členem ECCE - Evropské rady pro léčebnou pedagogiku a 

sociální terapii se sídlem v Holandsku. Členové Spolku se 

pravidelně schází jednou měsíčně, kde přednesou svou situaci, 

společně řeší vzniklé problémy a reagují na všechny podněty a 

změny v sociální oblasti.  

 Další členové spolku jsou:  

 Keramická dílna Eliáš, Sociálně terapeutické centrum 

Tabor, Dílna Ignis, Nadace Tabor, Společenství Dobromysl, 

Camphill České Kopisty, Základní škola a střední škola 

waldorfská, Kamenná cesta, Akademie sociálního umění Tabor, 

Chráněná dílna Tilia. 

 

Spolupracujeme 
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 Letošní rok jsme se rozhodli navštívit krásný 

podkrkonošský kraj nedaleko Trutnova ve vesnici Bečkov. 

Bečkov je menší vesnice ležící 9 kilometrů od polských hranic. 

Je to kraj s hustými lesy, rozlehlými loukami a nedalekým 

vodopádem. 

Bohužel nám letošní sychravé léto nedovolovalo vydat se na 

dlouhé výlety po okolí. 

Tak jsme náš letošní pobyt naplnili kreativním tvořením. 

Malovali jsme barvami z růží, pletli košíky, vyráběli loutky, 

batikovali, navlékali korále, modelovali, hráli divadlo a 

malovali jsme na hedvábné šátky. Společně jsme prožili 

krásných pár dnů naplněných uměleckou činností a ve volných 

chvílích jsme se vydávali na krátké procházky po krásném 

okolí.  

Prázdninový pobyt 
 Na Velikonoce jsme vyráběli jednoduchá dekorační 

kuřátka, na Vánoce zase anděly a zdobené koule na stromeček. 

 Řemeslnou činnost jsme prokládali uměleckými 

aktivitami. Nejenom, že jsme si při práci často zpívali, ale 

některé dny byly obohaceny o výuku hry na violoncello. 

V rámci  projektu Grundtvig se někteří z nás učili hrát na kytaru. 

O Velikonocích jsme chodili malovat jarní přírodu do parku.  

 Každý den pomáhali dva až tři zaměstnanci našim 

uživatelům osvojit si pracovní návyky a řemeslné dovednosti. 

Díky vyváženému počtu zaměstnanců a uživatelů služby se daří 

vytvářet a podporovat dobrou vzájemnou spolupráci v dílně. 

Můžeme tak rozvíjet individuální přístup k jednotlivým 

uživatelům služby. 

 V tomto roce k nám opět zavítala veřejnost v podobě 

exkurzí dětí ze základních a mateřských škol a naši uživatelé tak 

dostali příležitost představit svou práci. Děti si v rámci exkurze 

měly možnost práci i aktivně vyzkoušet a na památku si svůj 

malý výrobek odnesly. 
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Integrační kroužek 

Snahou naší dílny je představování řemeslných technik 

zpracování ovčí vlny veřejnosti. Jednou z příležitostí je 

integrační výtvarný kroužek, kterého se účastní uživatelé dílny 

(pro ně je volnočasovou aktivitou) a zájemci z řad veřejnosti 

(dospělí i děti). Mají možnost poznat se při společné práci a 

realizovat nápady dle své fantazie. 

Výtvarný kroužek již tradičně probíhal ve čtvrtek od 14:00 do 

15:30. Na základě zájmu našich uživatelů jsme rozšířili okruh 

výtvarných činností. Samozřejmě jsme se věnovali též práci s 

vlnou. Vyráběli jsme především dárky pro vlastní potřebu 

uživatelů – mýdla v županu, filcované obrázky, polštářky, 

náušnice, tašky a jiné výrobky. 

28. -29. 5. – Festival Mezi Ploty – prodej našich výrobků 

6. 6. - Prohlídka Bílkovy vily 

10. 6. - Národní muzeum - Staré pověsti české 

22. 6. - Jánská slavnost v Kopistech- Jánská hra 

24. -27. 6. – Grundtvig - Štrasburk 

16. -22. 7. - Letní pobyt - Bečkov 

11. 9. – Barmanské slavnosti ve Stromovce – prodej výrobků 

28. 9. – Létobabí v Posázaví – prodej výrobků a ukázka řemesla 

9. 10. – Břevnovské posvícení – prodej výrobků 

24. 10. – Schůzka spolku pro léčebnou pedagogiku 

20. 11. – Zdobení stromečku v Botanické zahradě 

26. 11. – Vánoční jarmark Jinonice – prodej výrobků, workshop 

pro děti – výroba vánočních ozdob 

10. 12. – Adventní slavnost – Obec křesťanů – prodej výrobků 

19. 12. – Vánoční slavnost: společně s Dílnou Eliáš - Divadelní 

hra „O Marii“, zpěv koled a hostina 
 



Vážení spolupracovníci, přátelé a příznivci Textilní dílny Gawain, připravili jsme pro 

Vás výroční zprávu za rok 2009. 

Co všechno jsme v tomto roce zažili? 

Začal bych našimi uživateli  naší služby,  protože pro ně dílna především je. 

V průběhu roku jsme přijali tři nové uživatele a naplnili tím možnou kapacitu dílny na 

8-9 lidí za den. O naší službu, byl velký zájem a ke dni 31.12.2009 jsme evidovali 4 

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento 

rok jsme našim uživatelům vypláceli motivační odměnu (formou DPP) z prodeje vý-

robků, tak aby měli zpětnou vazbu za svoji práci a mohli tuto zkušenost uplatnit v 

budoucnu, při hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce. Dále jsme pracovali na 

jednotlivých individuálních plánech a také rozšířili nabídku činností, kterou se uživatel 

může v dílně naučit( obsluha pračky, věšení vypraného prádla). Tento rok jsme také 

pracovali na standardech kvality sociálních služeb.  

 

Koncem roku 2009 jsme koupili malý tkalcovský stav, protože o tkaní je velký zájem 

a naše stávající tři tkalcovské stavy nám nestačili.Dále jsme pořídili novou mechanic-

ku česačku na ovčí vlnu, protože česačka , kterou jsme v počátcích naší dílny dostali 

darem ze Švédska již neplnila svoji funkci tak jak měla.Také jsme koupily druhý jídel-

ní stůl do kuchyně, protože k tomu stávajícímu jsme se nevešli. 

A jak se nám dařilo finančně?  Tento rok jsme obdrželi více peněz z MPSV a proto 

jsme mohli navýšit pracovní úvazky z 3,25 na 4,75 úvazku. Převážnou část peněz  z 

dotace MPSV jsme použili na mzdy zaměstanců ( 85%) a zbytek šel na provozní ná-

klady(15%).  Z grantu  MHMP jsme uhradili mzdy zaměstnanců v měsíci  říjnu (50%)

a zbytek šel na provozní náklady (50%). Důležitou částí našich příjmů jsou dary od 

stálých dárců, díky nimž jsme vytvořili rezervu peněz , kterou chceme použít vždy 

4.2. -10.2. – Grundtvig 

14. 2. -25.2. – Praktikanti z Waldorfského lycea 

12.3.  - Letenské prase 

21. 3. – Spolek pro léčebnou pedagogiku 

23. 3. – Návštěva společnosti „E“ – aranžování květin 

7. 4. – Glazování našich hrnečků v Dílně Eliáš 

16. 4. – Jarmark 

17. 4. Květná neděle v Kopistech 

4. 5. – Kurz filcování v Poděbradech 

6. 5. – Velikonoční slavnost – pozvaní: Eliáš, divadlo 

14.5 -. Trh Borůvka – Vyšehrad 

18. 5. – návštěva ze stacionáře Daneta 

Prodej na trzích a další akce 

Praxe pro studenty 

I v letošním roce k nám docházelo několik praktikantů. Jednalo 

se především o studenty partnerské organizace Akademie 

sociálního umění Tabor v Praze a zájemce ze sociálních škol. 

Praktikanti se u nás seznamují s chodem dílny, asistují 

uživatelům služeb při práci v dílně a mají možnost se zaučit v 

řemeslné tvorbě. 

Svou povinnou praxi u nás vykonávali také studenti 

Waldorfského lycea. 
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může v dílně naučit( obsluha pračky, věšení vypraného prádla). Tento rok jsme také 

pracovali na standardech kvality sociálních služeb.  

 

Koncem roku 2009 jsme koupili malý tkalcovský stav, protože o tkaní je velký zájem 

a naše stávající tři tkalcovské stavy nám nestačili.Dále jsme pořídili novou mechanic-

ku česačku na ovčí vlnu, protože česačka , kterou jsme v počátcích naší dílny dostali 

darem ze Švédska již neplnila svoji funkci tak jak měla.Také jsme koupily druhý jídel-

ní stůl do kuchyně, protože k tomu stávajícímu jsme se nevešli. 

A jak se nám dařilo finančně?  Tento rok jsme obdrželi více peněz z MPSV a proto 

jsme mohli navýšit pracovní úvazky z 3,25 na 4,75 úvazku. Převážnou část peněz  z 

dotace MPSV jsme použili na mzdy zaměstanců ( 85%) a zbytek šel na provozní ná-

klady(15%).  Z grantu  MHMP jsme uhradili mzdy zaměstnanců v měsíci  říjnu (50%)

a zbytek šel na provozní náklady (50%). Důležitou částí našich příjmů jsou dary od 

stálých dárců, díky nimž jsme vytvořili rezervu peněz , kterou chceme použít vždy 

 Pokračovali jsme ve spolupráci s Norou Vockerodt. 

Skrze řečová cvičení a disciplíny řeckého pětiboje jsme 

objevovali nové možnosti vlastního projevu a radost z něho. 

Zážitek úspěchu pomáhá odbourávat strach a přináší motivaci. 

 Akademie Tabor, s jejímiž studenty jsme spolupracovali, 

neotevřela denní studium, proto jsme bohužel nenacvičili 

velikonoční ani adventní pastýřské hry. Díky tomu jsme ovšem 

mohli věnovat větší pozornost hlavním svátkům v roce.  

 Poprvé jsme připravili velikonoční slavnost. Pozvali 

jsme k nám přátele z keramické dílny Eliáš a zahráli pro ně a 

další hosty velikonoční scénu o Kristově zmrtvýchvstání podle 

evangelia. Na začátku léta následovala svatojánská slavnost, 

která se uskutečnila v Capmhillu v Českých Kopistech. Pro ní 

jsme společně s dílnou Eliáš nacvičili Jánskou hru pojednávající 

o bytostech přírodních živlů. V adventním čase jsme v rámci 

naší dílny zpracovali duchovní Adventní hru o Marii. 

  

Integrační divadlo 

V návaznosti na vzdělávací projekt Grundtvig jsme v dílně 

zahájili individuální plánování založené na principu 

myšlenkového mapování. 

Každý uživatel si v rámci rozhovorů s klíčovým pracovníkem 

tvoří svou vlastní barevnou mapu přání  a činností, kterým se v 

dílně chce věnovat nebo naučit. Tuto mapu má neustále na očích 

v dílně a kdykoliv může klíčového pracovníka požádat o 

doplnění. Zároveň má na očích činnosti, kterým se chce věnovat 

a sám si tak plánuje a řídí vlastní pracovní činnosti v dílně. To 

pochopitelně maximalizuje a podporuje jeho vlastní aktivitu na 

utváření vlastního osudu, vzdělání i pracovní náplni. 

Individuální plán je možné kdykoliv doplňovat, ale také 

průběžně vyhodnocovat. K jednotlivým splněným (naučeným, 

skončeným) činnostem lze podle potřeby nalepit „smile“ 

symbol, který značí úspěšnost vykonané činnosti.  

Individuální plánování 


