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Prodejní 

 stá nek na krajkář-
ském trhu

 
Tomáš 

Linhart, 
profesionál ní 

ruční tkadlec, 
pomáhá s nataže-
ním osnovy 

a seřízením stavů

V ážení spolupracovníci, 
přátelé a příznivci Textilní 
dílny Gawain, připravili 

jsme pro Vás výroční zprávu za  
rok 2008. 

Co všechno nás v tomto roce potkalo?

Jako v minulých letech jsme i v roce 2008 
pilně pracovali na tvorbě tradičních výrobků 

z ovčí vlny. Také jsme se snažili přijít s novými nápady, 
vzniklo tak několik pěkných hraček pro děti a plno 
dalších nápadů na nové výrobky. Více jsme se taky 
zaměřili na tkaní látek na stavech.

I letos jsme nacvičovali divadlo s našimi uživateli 
služby a výsledná představení zaznamenala velký 

úspěch jak u diváků, tak i u všech ochotníků. Rádi jsme 
se také účastnili celé řady akcí, jejichž výčet je v této 

výroční zprávě k dispozici.

A jak se nám vedlo finančně? Na začátku roku 2008 
skončil náš dvouletý projekt chráněné dílny, financovaný 
z fondu ESF, a tak jsme přivykali novým finančím pod-
mínkám. Dotace od MPSV a grant od Magistrátu  
hl. m. Prahy nepokryly provozní náklady dílny. Rozpočet 
byl oproti uplynulým dvěma rokům omezen, takže jsme 
nakonec byli nuceni výrazně omezit naše výdaje. Zkrátili 
jsme pracovní úvazky vedoucích zaměstnanců a podařilo 
se nám tak uspořit část mzdových nákladů. V druhé 
polovině roku jsme měli štěstí. Díky několika novým 
dárcům, příjmům z prodeje výrobků dílny a dofinan-

cování z Magi strátu hl. m. Prahy jsme mohli zabezpečit 
náš provoz až do konce roku. 

Moc děkujeme Vám všem, kteří jste naši dílnu jakkoli 
podpořili, ať už slovem nebo darem. I díky Vaší pomoci 
můžeme dále pokračovat v práci, která nám přináší smysl 
a radost.

Kdo jsme
Textilní dílna Gawain je neziskové občanské sdružení, které 
bylo založeno v roce 2002 z iniciativy studentů Akademie 
sociálního umění Tabor v Praze (obor sociálně umělecké 
terapie a léčebné pedagogiky). 

Základním posláním občanského sdružení Textilní dílna 
Gawain je umožňovat dospělým lidem s mentálním, 
tělesným či kombinovaným postižením žít ve společenství 
lidí a podporovat rozvoj jejich osobních kvalit.

Od roku 2007 jsme registrováni jako poskytovatelé sociální 
služby - sociální rehabilitace. 

Remeslná cinnost
Od počátku naší činnosti se zaměřujeme především na 
textilní řemeslnou práci, zejména na zpracování ovčí 
vlny tradičními technikami, tj. česání, filcování mokrou 
metodou, vypichování jehlou, předení a tkaní. V rámci 
řemeslných kroužků se však zabýváme i jinými technika- 
mi, např. batikováním, kreslením, výrobou svíček, apod.2

Slovo úvodem
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Náš prodejní 

stánek s ukázkami 
řemesel na festivalu 

“Mezi ploty” 

Ukázka 
předení vlny 

na Slavnostech 
pětilisté růže v Českém 
Krumlově

 Rozvinout osobní schopnosti a vlohy uživatelů služeb, 
rozvinout pracovní schopnosti a návyky uživatelů služby 
během řemeslné práce v textilní dílně

Základní cinnosti námi poskytované 
služby jsou:
 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, pohy-
bové 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 

Principy poskytování služby sociální 
rehabilitace v Textilní dílne Gawain 
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 důle  -
žité 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.

Cílová skupina:
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 při 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. 

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 5

Financování
V roce 2008 jsme 
byli financováni 
z MPSV, z Magistrátu 
hlavního města Prahy, 
ze švédského spolku 
„Gryningen“, z darů sou-
kromých osob a v měsíci 
lednu částečně z Evropského 
sociálního fondu. Částečným 
příjmem na provoz naší dílny byly tržby 
z prodaných výrobků a služeb.

Prehled nákladu a výnosu v roce 2008
Náklady 
mzdové náklady 882 492,00 
spotřeba materiálu 17 997,50 
ostatní služby 186 422,06 
spotřeba energie 63 547,00 
úroky 6 000,00 
poskytnuté příspěvky 4 800,00 
ostatní sociální náklady 284,00 
jiné ostatní náklady 4 928,70 
Náklady celkem 1 166 471,26

Výnosy 
přijaté příspěvky od EU 11 000,00 
přijaté příspěvky od MHMP 200 000,00 
přijaté příspěvky od MPSV 500 000,00 
přijaté příspěvky - ostatní 101 000,00 
přijaté příspěvky – dary 153 645,00   
tržby z prodeje zboží 176 094,00 
tržby z prodeje služeb 24 628,50 
úroky 213,14 
Výnosy celkem 1 166 580,64



Práce v dílne
V roce 2008 v organizaci pracovalo 5 zaměstnanců. Při 
práci vypomáhali i externí spolupracovníci, dobrovolníci 
a praktikanti. Službu sociální rehabilitace u nás využívalo  
11 stálých uživatelů služeb. Každý všední den k  nám 
docházelo v průměru 6 - 7 uživatelů služeb. 

I letos jsme se během práce v dílně věnovali především 
zpracování ovčí vlny – od jejího praní, cupování, česání, 
filcování, předení až po její zatkávání na stavech. 

Každý den uživatelům služeb při práci asistovali 
a vypomáhali dva (případně tři) zaměstnanci Textilní dílny 

Gawain. Díky vyváženému počtu zaměstnanců služby 
a jejích uživatelů se nám daří vytvářet a podporovat 

dobrou vzájemnou spolupráci v dílně, můžeme 
též rozvíjet individuální přístup k jednotlivému 

uživateli služeb.

Řád dne již tradičně zahrnoval společné ranní 
zahájení a cupování vlny. Po přestávce jsme 
se věnovali různým činnostem – filcování 
výrobků, tkaní na malém kolíčkovém stavu 
a tkaní na velkém stavu. 

Měli jsme také příležitost představit naší 
práci veřejnosti, a to školkám, školám 
a jiným organizacím v podobě exkurze. 

Máme radost, kdykoli vidíme, že se lidé 
o naší činnost zajímají. Nabízíme proto 

možnost, aby se zájemci přišli do naší dílny 
nejen podívat, ale aby si zde také zkusili jednot-

livé fáze zpracování ovčí vlny. Jako vzpomínka pak 
zůstane všem účastníkům malý výrobek, který si zde 

z vlny mohou vytvořit….

Integracní výtvarný kroužek filcování 
ovcí vlny
Naše Textilní dílna Gawain se snaží zpřístupnit řemeslné 
zpracování ovčí vlny i široké veřejnosti. Organizujeme proto 
odpolední integrační kroužek. 

V roce 2008 jsme měli kroužek jednou týdně ve čtvrtek. 
Kroužek probíhal v době od 14:00 do 15:30. V první 
polovině roku jsme se věnovali především filcování 
výrobků z ovčí vlny, v druhé polovině roku jsme na 
kroužku dělali i jiné řemeslné techniky. Vyráběli jsme 
svíčky, batikovali jsme látky, zdobili květináče ubrousko-
vou metodou a v době Vánoc jsme společně vytvořili 
betlém.

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.

Praxi každého studenta domlouváme individuálně.

Integracní divadelní predstavení
Společně se studenty Akademie sociálního umění Tabor 
a s našimi uživateli služeb jsme i letos nacvičili několik 
tradičních tematických divadelních představení.  
Hlavními tématy her byly Velikonoce a Vánoce. 

Co s
e u

 n ás událo v roce 2008
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... a filco-

vaný betlém  
u nás v dílně.
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Děti 
z mateřské 
školy Kohoutek  
na návštěvě  
v dílně Gawain

 

Vánoční 
pastýřská hra, 
představení u přátel 

ve Společenství 
Dobromysl

Česání 
ovčí vlny na 

rotačním kartáči

“Léta-
jící koberec”, 

vystavený  v Lore- 
tánské kapli v Rum- 

burku

Výstava  
    betlémů  

v Betlémské 
kapli

 V roce 2008 jsme uvedli velikonoční hru J. Zeyera 
„Rimóni“. 

Od října 2008 jsme jako každoročně začali pracovat na 
přípravě vánočních divadelních představení „Hra o ráji“ 
a “Pastýřská hra“ společně se studenty 1. ročníku Akade mie 
sociálního umění Tabor v Praze. 

Projekt putovní výstavy  
„Létající koberec“
V červnu 2005 naše dílna uspořádala akci, na které 
jsme spolu s lidmi z různých sociálních zařízení v ČR a z řad 
veřejnosti (celkem 100 lidí) vytvořili nejdelší ručně filcovaný 
koberec v Čechách, který je zapsán v knize českých rekordů. 

Koberec měří 34,5 metrů a byl poprvé představen 
veřejnosti během divadelního festivalu „Dítě v Dlouhé“, 
kde byl při zahájení ukázán na pódiu a během festivalu byl 
vystaven v prostorách Divadla v Dlouhé. 

V letošním roce byl koberec vystavován během naší účasti 
na prodejních a předváděcích akcích. Od května si jej mohli 
prohlédnout i obyvatelé severočeského města Rumburk. 

Predvádení zpracování ovcí vlny  
a úcast na trzích v roce 2008
Od 27. 1. 2008 do 29. 2. 2008 Prodejní výstava výrobků 
v kavárně „U Džoudyho“

9. 3. 2008 Předvádění řemesla a prodej výrobků v Libni

15. 3. 2008 Jarmark v Základní waldorfské škole v Jinoni-
cích – prezentační a prodejní stánek, předvedení řemesla

31. 3. 2008 Prodejní výstava U Průhonu

19. 4. 2008 Jarmark v areálu Vosa – akce „Den Země“ 

Od 9. 5. 2008 do 10. 5. 2008 „Workshop v Základní škole 
a střední škole waldorfské v Praze 4 - workshop: filcování 
plátů z ovčí vlny

Od 16. 5. 2008 do 17. 5. 2008 Prodejní stánek na 
„Krajkářském trhu“

Od 17. 5. 2008 do 18. 5. 2008 „Dítě v Dlouhé“ - workshop 
pro děti, prodejní stánek 

Od května do srpna 2008 Putovní výstava “Létající kobe-
rec“- město Rumburk – prezentace Textilní dílny Gawain



14. 6. 2008 – „Korálkyáda“ – DDM Prahy 7, workshop 
pro děti

Od 21. 6. 2008 do 22. 6. 2008 „Krumlovské slavnosti“ - 
prodejní stánek a předvádění řemesla

13. 9. 2008 – „Věžojáda“ – DDM Prahy 7, workshop pro děti

19. 11. 2008 Vánoční jarmark v Základní waldorfské škole 
v Jinonicích – prodejní stánek, předvedení řemesla (fil-
cování, předení)

13. 12. 2008 Prodej výrobků a předvedení předení na trhu 
v Obci křesťanů v Praze 

Pracovne výtvarný pobyt v Lukove
V letních měsících – v červenci a v srpnu – máme v dílně 
prázdniny. Organizovali jsme však již tradičně pracovně 
výtvarný pobyt pro uživatele našich služeb na statku v obci 
Lukov. Letos pobyt připadl na týden od 5.8. do 12.8. 2008. 

Během pobytu jsme se věnovali mnoha výtvarným 
a uměleckým činnostem. Batikovali jsme si společně 
trička a šátky, z čehož vznikla pěkná přehlídka zajímavých 
barevných kreací a modelů.

Také jsme malovali obrázky na téma „Živly“. 

Toto téma nás provázelo i během 
nácviku divadla. Rozhodli jsme se, že 
si zkusíme vytvořit i masky. Použili jsme 
k tomu metodu kašírování. 

Na závěr pobytu jsme uspořádali divadelní představení. 
Společně jsme zpracovali zajímavé podání pohádky 
„O třech přadlenách“ . Pro všechny z nás to byl úžasný 
a příjemný zážitek…..

Spolupracujeme
Textilní dílna Gawain je členem Spolku pro léčebnou 
pedagogiku a sociální terapii v ČR. Spolek pro léčebnou 
pedagogiku a sociální terapii v ČR 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: 
Keramická dílna Eliáš, Sociálně terapeutické centrum Tabor, 
Dílna Ignis, Nadace Tabor, Společenství Dobromysl, Camp-
hill České Kopisty, Základní škola a střední škola waldorf- 
ská, Kamenná cesta, Akademie sociálního umění Tabor. 1110

 
V oblasti 

výrobků jsme se kromě 
výroby tradičního sorti-

mentu zaměřili také na výrobu 
hraček pro děti. Výrobky jsme letos 

dodávali především do obchůdků 
Eliáš, Druhá vlna, Kavárna Cirkus, 

obchod Borůvka, Taneční studio 
Naboso, Neobyčejná galerie, 

aj. Nabízíme též prodej 
na zakázku.

Nase
 výrobky

Od 31. 5. 2008 do 1. 6. 2008 Prodejní stánek na festivalu 
„Mezi ploty“ v Bohnicích

31. 5. 2008 Workshop dílny v obchodním domě Ikea

8. 6. 2008 Prezentace dílny na veletrhu neziskovek 
v Chuchli



Kontakt
Textilní dílna Gawain 
Na Výšinách 1/1000 
170 00  Praha 7

tel: 774 918 886 
        233 372 708 
e-mail: gawain@centrum.cz

číslo účtu: 181027527/0300 
IČO: 26604655

www.gawain.cz

 
Děkujeme všem, kdo 

naší činnost finančně, materiálně 
či jinak podpořili, zejména Minister-

stvu práce a sociálních věcí, Magistrátu hl. 
m. Prahy, ESF – Evropskému sociálnímu fondu 

v ČR, spolku učitelů Gryningen ze švédského sociálně-
terapeutického centra Saltå By, panu Walterovi Chyle, MuDr. 

Jarmile Kutinové, paní Jiřině Sedláčkové, paní Anně Paj-
mové, panu Vladimíru Matějkovi, Miroslavu Patočkovi, panu 

Rudolfovi Šedivému, panu Tomášovi Bognerovi, dále orga-
nizacím „SMALL“ Immobilienservice s.r.o., CK ESO travel s.r.o., 
Dvaadvacítka s.r.o. a  Artexa Praha s.r.o.

Děkujeme také všem, kdo s námi spolupracovali, či nám věnovali 
svoji důvěru a sympatie.

Podekování

Tento projekt je financován 
státním rozpočtem České 
republiky, rozpočtem 
Hlavního města Prahy 
a soukromými dárci.


