


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 

2010. 

 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.  Tato služba je 

poskytována uživatelům bezplatně. 

 

 

Slovo úvodem 



 

 Posláním občanského sdružení Textilní dílna Gawain je 

umožňovat lidem s mentálním, tělesným či kombinovaným 

postižením žít ve společenství lidí a podporovat rozvoj jejich 

osobních kvalit. 

 Hlavní cíle naší organizace: 

  Rozvinout 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 



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 Lukově, 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. 

 



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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 V roce 2010 pracovalo v naší organizaci 7 zaměstnanců. 

Při práci vypomáhali externí spolupracovníci, dobrovolníci i 

praktikanti. Službu sociální rehabilitace u nás využilo celkem 11 

uživatelů, každý všední den k nám docházelo průměrně 8-9lidí. 

 Kromě standartní práce s ovčí vlnou od jejího praní, 

cupování, česání až po filcování a zatkávání, si mohli někteří 

naši uživatelé vyzkoušet i práci se dřevem při výrobě polic v 

dílně. Některé naše pracovní  dny byly obohaceny o výuku hry 

na violoncello pro zájemce z řad uživatelů. Tímto projektem 

jsme aktivně navázali na účast v projekt Grundtvig.  

 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. 

 

Práce v dílně 



 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. 

 V závěru roku jsme obdrželi zakázku na výrobky s 

andělskými motivy. Vyráběli jsme mnoho vázaných andělů i 

oblíbená mýdla v županu. Ta se již od roku 2009 těší velké 

oblibě u zákazníků a tak jsme rozšířili sortiment na pět druhů.  

Tento výrobek ukrývá přírodní mýdlo uvnitř filcovaného obalu 

s obrázkem květiny druhu mýdla. S tímto mýdlem se lze umývat 

podobně jako s žínkou a mýdlo kromě bohaté pěny zároveň 

obrušuje starou kůži (funkce peelingu) a také dlouho vydrží. 

Přitažlivost výrobku je také v použitých materiálech, které 

přichází do styku s pokožkou. Použitá vlna je ručně praná, 

čištěná i barvená přírodními prostředky a pochází od českých 

chovatelů ovcí. 



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 

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. 



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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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 

 Divadelní práce byla v tomto roce obohacena o 

spolupráci s německou režisérkou, lektorkou dramaterapie, 

řecké gymnastiky a „tvořivé řeči“ (Sprachgestalltung – práce s 

hláskami) Norou Vockerodt.  

 Vycházejíc ze svých zkušeností nám paní  Vockerodt 

nabídla mnoho cvičení a technik, které jsme aktivně prožívali a 

našli v nich oporu pro vánoční a velikonoční hry. Společným 

znakem všech cvičení je práce s tělem a hlasem, individuálně či 

ve skupině. Jedná se například o cviky řeckého pětiboje (běh, 

skok, zápas, hod diskem a oštěpem), při nichž se pracuje 

prvotně s vlastním tělem a které druhotně posilují vnímání a 

vyjadřování. Z počátku jsme při nových cvičeních zažívali 

ostych, který se vzápětí přehoupl v radost a uspokojení ze 

zvládnutí pohybu, hlasu i z nečekaných dovedností (např. při 

hodu oštěpem). 

  

Integrační divadlo 



Hra Rimóni: 

5.4. 17:00 Nová Ves nad Popelkou: Sociálně-terapeutické 

centrum Nadace Tabor 

6. 4. 10:00 Příbram: Walorfská základní škola  

7. 4. 10:00 Praha: ZŠ Jedličkova ústavu 

 18:00  Praha: Domov Sue Ryder,  

8. 4. 18:00 Praha: Obec křesťanů 

9. 4. 18:30 Český Brod: Kavárna U Madony 

12.4. 18.00 Litoměřice: ZŠ Boženy Němcové, Spolek pro 

Waldorfskou iniciativu  

Pastýřská hra  

Sociálně terapeutické centrum Tábor - Nová Ves nad Popelkou, 

Obec Křesťanů – Praha, 

22.12. Praha: Výstavní síň Mánes - interaktivní výstava PLAY 



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 

20.3. Velikonočí jarmark  Toulcův Dvůr  - prodej výrobků 

27.3. Velikonočí jarmark  Waldorfská škola Jinonice  - prodej 

výrobků  

18.5. Prezentace dílny a prodej výrobků  v Lichtenštejnském  

paláci v rámci festivalu  EuroArt Praha, kde vystoupil soubor 

Danish String Quartet, za účasti zástupců ambasády a dalších 

milých hostů. 

21.5. - 23.5. workshop na konferenci Já a svět, pořádaný 

Akademií sociálního umění  

5.6.-.6.6. festival Mezi ploty -  prodej výrobků 

25.6.  exkurse a workshop pro děti  z 3.  třídy Waldorfské školy 

v  Jinonicích   

26.6.  prodej výrobků na Svatojanské slavnosti bylin -  v centru 

aromaterapie Nobilis Tilia na Vlčí Hoře 

 

Prodej na trzích a další akce 



11.9.  kino Bio Oko  - bleší trh, dražba obrazů a prodej výrobků 

5.10. KD Vltavská -  prodej výrobků v rámci setkání organizací, 

které se podílely na komunitním plánování Prahy 7 

6.11. Farmářské trhy – Holešovická tržnice prodej výrobků 

11.11.  workshop zpracování ovčí vlny ve výstavní galerii 

Mánes ( v rámci interaktivní  výstavy PLAY)  

27.11.  Vánoční  jarmark  Waldorfská škola Jinonice  - prodej 

výrobků 

3.12. Prodej výrobků v sídle IBM v Praze   

5.12. workshop zpracování ovčí vlny ve výstavní galerii Mánes 

( v rámci interaktivní  výstavy PLAY)  

11.12. Obec křesťanů v Praze – prodej výrobků 

13.12. Benefiční koncert pro Gawain v klubu Jazztime v Praze 

20.12. – 21.12. kurz Komunikace v týmu pro zaměstnance dílny 

 



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 termínu  26.7. - 4.8. 2010  jsme pořádali tradiční pobyt 

na statku v obci Lukov, otevřený všem našim uživatelům.  

  Během pobytu jsme se věnovali mnoha výtvarným i 

řemeslným aktivitám. Batikovali jsme si společně trička a 

pracovní zástěry, malovali jsme i filcovali výrobky. 

 1.8. jsme vyrazili na celodenní výlet do obce Peruc, kde 

jsme obdivovali Oldřichův dub i Boženinu studánku. Navštívili 

jsme zde také muzeum řemesel, kde jsme se seznámili s jejich 

historií a mohli si prohlédnout nástroje, které byly používány 

pro výrobu a zpracování různých materiálů. Protože byl opravdu 

krásný slunečný den, zastavili jsme se na přírodním koupališti.  

 V letošním roce jsme na tvorbě divadelního představení 

opět spolupracovali s Olgou Flekovou.  

 Tématem se nám stala pohádka o Živé vodě. Po 

divadelním představení jsme se pustili do rozlučkové hostiny, 

tance a zpěvu. 

Prázdninový pobyt 



 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. 

 

Spolupracujeme 



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 

Vzdělávací projekt Grundtvig 
Umění jako základní lidská potřeba  

 

 Naše dílna se 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. 

 Projekt potrvá do poloviny roku 2011. 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. 

 

 



V letošním roce proběhla 3 setkání. 

 První setkání se konalo v dubnu v Ankaře. Hostitelskou 

organizací byla základní škola BÜYÜKHANLI KARDEŞLER 

İLKÖĞRETİM OKULU. V rámci programu jsme se zúčastnili 

oslav Dne dětí, prohlédli jsme si pamětihodnosti hlavního města 

a také jsme pokročili v našem tématu. Každý z partnerů 

prezentoval výsledky své práce. 

 Druhé setkání proběhlo v červenci v Londýně, kde jsme 

se převážně zabývali problematikou tvorby vlastních webových 

stránek projektu a prezentovali jsme výsledky své práce. 

Přizvaní hosté měli zajímavé přednášky o metodice výuky. 

 Třetí setkání se v tomto roce konalo v listopadu v Litvě a 

bylo koncipováno převážně sebezkušenostně. Konalo se mnoho 

praktických workshopů, kde jsme měli možnost vyzkoušet si 

inovativní přstupy ve vzdělávání. Měli jsme také možnost 

shlédnout výsledky týdenního hudebního a jazykového 

workshopu s dětmi se vzdělávacími potížemi.  



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 2010 

mzdové náklady 1 101 672,- 

odvody na sociální a zdravotní pojištění 356 625,- 

poplatky za energie 65 651,- 

opravy a údržba 10 297,- 

cestovné 127 566,- 

materiálové náklady 178 981,- 

nájemné 89 975,- 

školení a kurzy 6 838,- 

ostatní služby 69 063,- 

poskytnuté příspěvky 2 400,- 

právní a ekonomické služby 37 397,- 

jiné náklady 113,- 

Náklady celkem 2 163 578,- Kč    



Příjmy/výnosy v roce 2010 

grant MHMP 153 700,- 

dotace z MPSV 1 400 000,- 

dary 123 050,- 

příjmy z prodeje výrobků a služeb 143 680,- 

kladné úroky 540,- 

Evropský projekt Grundtvig 168 604 

ostatní 173 995,- 

Celkem 2 163 579,- Kč 
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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 

 Děkujeme všem, kdo naší činnost finančně, materiálně 

či jinak podpořili, zejména Ministerstvu práce a sociálních 

věcí, Magistrátu hl.  m. Prahy, Domu zahraničních služeb – 

Národní agentuře, spolku učitelů Gryningen ze švédského so-

ciálně-terapeutického centra Saltå By, panu Walterovi Chyle, 

MUDr. Jarmile Kutinové,  panu Rudolfovi Šedivému a  dále 

organizaci „SMALL“ Immobilienservice s.r.o. 

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

novali svoji důvěru a sympatie. 

Poděkování 
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