
   

Gawain 
byl jedním z nejvěrnějších

rytířů krále Artuše 
a uměl se vcítit do druhého člověka. 

Snažíme se řídit principem kulatého stolu, 
u nějž nikdo nesedí na okraji 

a každý má stejné právo říci svůj názor 
a podílet se na tvorbě společenství

Výroční zpráva 2007 
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TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ 
REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY



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). Sdružení zastupují a za celkovou organizaci odpovídají čtyři 
členové statutárního  výboru,  kteří  jsou  zároveň zaměstnáni  jako  4  vedoucí  dílny  na  plný 
úvazek – tzn. vedou řemeslnou práci v chráněné dílně a zajišťují administrativu. Dále jsou v 
pracovním týmu 2 vedoucí dílny na poloviční úvazek, distributor, propagátor a vypomáhající 
brigádníci.

Dílna  vznikla  jako  denní  stacionář  pro  dospělé  lidi  s  mentálním  či  fyzickým 
handicapem. Od počátku naší činnosti jsme se zaměřovali na rozvoj řemeslné tvorby, zejména 
na zpracování ovčí vlny tradičními řemeslnými technikami, tj. na její česání, filcování mokrou 
metodou, vypichování jehlou,  předení, tkaní,  apod. 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.  

Základním posláním občanského sdružení  Textilní  dílna Gawain je  zapojit  osoby s 
mentálním, tělesným či kombinovaným postižením do společenství lidí a dát jim prostor pro 
rozvoj osobních kvalit.

Filosofií naší dílny je vytvářet pracovní i společenské zázemí, které poskytuje prostor 
pro profesní, lidský a duševní rozvoj našich pracovníků. Přes zaměření dílny na co největší 
prodej výrobků se snažíme přistupovat individuálně a terapeuticky ke každému pracovníkovi. 
V tom nám  pomáhá  naše  supervizorka  PhDr.  Anežka  Janátová,  která  s  námi  pravidelně 
konzultuje práci  v dílně,  vývoj jednotlivých pracovníků a setkává se s  jejich rodiči.  Dále 
sleduje situaci v dílně a v případě vzniklých problémů v organizaci navrhuje postupy jejich 
řešení.

V  roce  2007  byla  činnost  naší  dílny  financována  především  z  projektu  ESF  - 
Evropského sociálního fondu, který probíhá již od 1. ledna 2006. Díky němu jsme mohli 
vytvořit chráněnou dílnu a zaměstnat v ní lidi s handicapem. V letošním roce u nás pracovalo 
13 pracovníků a přivydělávali si tak ke svému invalidnímu důchodu. Další finanční podporu 
naší činnosti jsme získali z Magistrátu hl.m. Prahy, od spolku učitelů Gryningen ze švédského 
sociálně-terapeutického centra Salta By a od dalších dárců (viz konec výroční zprávy).

V roce 2007 vznikla povinnost všech poskytovatelů sociálních služeb registrovat se u 
Magistrátu  hl.m.  Prahy.  Od  října  2007  jsme  proto  registrováni  jako  služba  sociální 
rehabilitace.
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Práce v naší textilní dílně

V dílně pracuje denně 6 - 8 pracovníků a asistují jim 2 vedoucí dílny, čímž je umožněn 
individuální přístup ke každému člověku. Základní náplní práce je zpracování české ovčí vlny 
– od jejího praní, cupování, česání, filcování, předení až po její zatkávání na stavech. 

Každý člověk se u nás zapojuje do pracovního procesu zpracování ovčí vlny a vyzkouší 
si všechny fáze, které se zpracováním souvisí. Poté se sám rozhoduje, které aktivitě se chce 
dále věnovat a tak se v ní zdokonalovat. Snažíme se o to, aby si každý našel tu činnost, která 
ho nejvíce baví a tu dále rozvíjel. Ruku v ruce se zvyšujícími se schopnostmi a dovednostmi v 
řemeslu se posiluje i důvěra pracovníka v sebe sama a radost z dobře odvedené práce.

Ranní cupování a česání ovčí vlny

Některé činnosti jako je cupování (ruční roztahování a čištění vláken) či praní vlny 
děláme v dílně ve skupině……

…...další činnosti – například česání vycupované 
vlny na česačce, filcování polotovarů nebo tkaní – 
dělají  pracovníci  dle  svých  schopností,  aby  je 
práce zároveň bavila a byli v ní též produktivní. 

Výrobky  naší  Textilní 
dílny jdou pak do prodeje 
do  obchůdků  a  na 
prodejní  trhy.  Současně 
děláme   zakázkový 
prodej.

Ukázka výrobků
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Integrační výtvarný kroužek filcování ovčí vlny

Dalším záměrem naší textilní dílny je zpřístupnění řemeslné tvorby široké veřejnosti. 
Během roku 2007 jsme proto pořádali 2 integrační výtvarné kroužky filcování (plstění ovčí 
vlny), a to v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do 15:30. Jde o volnočasovou aktivitu pro pracovníky 
naší chráněné dílny, a zároveň pro zájemce z veřejnosti (dospělé a děti). Na kroužku se učí 
filcovat ovčí vlnu za pomoci teplé mýdlové vody, případně za sucha s pomocí filcovací jehly, 
a mohou si vytvořit výrobky pro vlastní potřebu.

Praxe pro studenty 

V rámci  spolupráce s partnerskou organizací  -  Akademií  sociálního umění  Tabor  - 
jsme v naší chráněné dílně umožnili praxi studentům oboru léčebné pedagogiky a sociálně 
umělecké terapie, nicméně dochází k nám i studenti jiných sociálních škol.

Praxi každého studenta domlouváme individuálně. Studenti se učí odbornému vedení 
textilní řemeslné práce a pomáhají většinou jednomu z pracovníků chráněné dílny.

Integrační divadelní představení

Společně se studenty Akademie sociálního umění Tabor a s našimi pracovníky jsme i 
letos nacvičili několik divadelních představení.

V lednu 2007 jsme uvedli  velikonoční  hru  J.  Zeyera  „Rimoni“,  jejíž  premiéra  se 
odehrála  v sociálně-terapeutickém  centru  Tabor  v  Nové  Vsi  nad  Popelkou,  kde  probíhá 
částečně výuka partnerské organizace Akademie sociálního umění Tabor. Další představení 
pro veřejnost jsme zahráli v Táboře a v Praze. 

Od  října  2007  jsme  jako 
každoročně začali pracovat na přípravě 
vánočních  divadelních  představení 
(„Hra o ráji“ a  “Pastýřská hra“ (viz 
foto)) společně s 1.ročníkem Akademie 
sociálního umění Tabor. 

Představení  jsme  zahráli  v 
sociálně-terapeutické  centru  Tabor  v 
Nové Vsi nad Popelkou, v hospicu sv. 
Štepána v Litoměřicích,  na vánočních 
trzích  na  Staroměstském  náměstí  v 
Praze,  v  Obci  Křesťanů v Praze  a  na 
vánočních trzích v Táboře.
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Projekt putovní výstavy „Létající koberec“

V červnu roku 2005 jsme s naší chráněnou dílnou a spolu s handicapovanými lidmi z 
různých sociálních zařízení v ČR (celkem 100 lidí) vytvořili nejdelší ručně filcovaný koberec 
v  Čechách,  který  je  zapsán  v  knize  českých  rekordů.  Koberec  byl  poprvé  představen 
veřejnosti během divadelního festivalu „Dítě v Dlouhé“, kde byl při zahájení ukázán na podiu 
a během festivalu byl vystaven v prostorách Divadla v Dlouhé. 

V  roce  2007  byl  koberec  prezentován  na  různých  místech  České  republiky  v  rámci 
putovní výstavy „Létající koberec“. Záměrem  výstavy je seznámit veřejnost s naší činností a 
představit  námi  vyrobený  český  rekord.  Akce  bývá  spojena  s  prodejem  výrobků  a  a 
předváděním řemesla.

  
  Koberec  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.
     

Rádi bychom dále  představovali  náš  rekord veřejnosti  ,  proto 
jsme  naplánovali  projekt  putovní  výstavy  „Létající  koberec“. 
Během  putovní  výstavy  bude  koberec  putovat  po  celé  České 
republice  (Ikea,  nákupní  centra,kulturní  místa).  Každá  výstava 
bude  zahájena  vernisáží  a  představením projektu.  Součástí  bude 
prezentace  Textilní  dílny  Gawain  (předvádění  řemesla,  prodej 
výrobků, workshop, informační tabule).

Fotografie z výstav „Létajícího koberce“

    skanzen Zubrnice                                   Ikea Zličín                            divadlo V Dlouhé

Účast na prodejních trzích a předvádění zpracování ovčí vlny v roce 2007

I  v  letošním roce  jsme  se  zúčastnili  celé  řady  akcí,  na  nichž  jsme  měli  možnost 
představit veřejnosti naší tvorbu, předvést některé techniky zpracování ovčí vlny a prodávat 
naše výrobky. 

Zde je výčet našich akcí:

8.1.2007 - 14.1.2007 - Putovní výstava “Létající koberec“ - prezentace dílny, předvedení 
řemesla a prodej výrobků
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12.3. - 18.3.2007 – Putovní výstava “Létající koberec“ - Ikea Zličín – prezentační a prodejní 
stánek, předvedení řemesla

17.3.2007 – Ikea Zličín – workshop pro děti

27.3.2007 – KD Krakov, Bohnice – workshop, prodej výrobků

31.3.2007 – Velikonoční jarmark na  ZWŠ Dědina, Praha – prezentace dílny, prodej výrobků

4.4.2007 – Velikonoční trh v MŠ Na Výšinách, Praha – prodej výrobků

19.4.2007 - Den Země v  KD Krakov, Bohnice - Putovní výstava “Létající koberec“  - 
prezentační a prodejní stánek, předvedení řemesla

3.5.2007 – Vernisáž v NZM, Praha – předvedení řemesla (tkaní)

12.5. - 13.5.2007 - Májový jarmark ve skanzenu v Zubrnicích – prezentační a prodejní stánek, 
předvedení řemesla

26.5. - 27.5.2007 - „Mezi ploty“ divadelní festival, Bohnice, Praha – prezentační a prodejní 
stánek, předvedení řemesla

29.5. - 31.5.2007 - Putovní výstava “Létající koberec“ - divadlo V Dlouhé, Praha – 
prezentační stánek

2.6. - 3.6. 2007  „Dítě v Dlouhé“, divadlo v Dlouhé – prezentace dílny, prodej výrobků, 
předvedení  řemesla a workshop   

2.6. 2007 Ikea, Černý most - workshop a prodej výrobků

9.6.2007 „Věžojáda“, DDM Na Výšinách1, Praha – workshop

16.6. 2007 „Muzejní noc“, NZM v Praze – předvedení řemesla (tkaní)

23.6.- 24.6.2007  „Slavnosti pětilisté růže“, Č. Krumlov – prezentace dílny, prodej výrobků, 
předvedení řemesla, workshop

         Někdo rád řemesla pozoruje….                  ….někdo si je i sám vyzkouší….
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15.9.2007 – „Věžojáda“ – Praha7, workshop pro děti

5.7. - 15.10.2007  Putovní výstava “Létající koberec“- skanzen Zubrnice, prezenteční stánek

6. 10.- Barevný podzim, Havanský pavilón – Letná - prezentační a prodejní stánek

13.-14.10. Podzim na vesnici, skanzen Zubrnice, prezentace dílny a předvedení řemesla

9.11. Krajkářské a řemeslné trhy, Praha – prodejní stánek, předvedení řemesla

10.  -  11.11. -  “Letenská  husa“,  NZM  v  Praze,  Putovní  výstava  “Létající  koberec“, 
prezentační a prodejní stánek, předvedení řemesla

27.11. - 31.12. 2007 Putovní výstava  “Létající koberec“ - skanzem Kouřim, prezentační 
stánek

8.12. Vánoční jarmark, ZWŠ Jinonice – prodejní stánek

                  
                   Prodejní stánek v Jinonicích                         

12.12. - 22.12. Prodejní výstava – Břevnov Praha, prodej výrobků

15.12. Adventní jarmark – Praha, prodej výrobků

16.12. Vánoční jarmark – Praha Řepy, předvedení řemesla, prodej výrobků

Pracovně výtvarný pobyt v Lukově

Jako každý rok jsme i letos od 18.7. do 31.7.2007 pořádali pracovně výtvarný pobyt na 
statku v obci Lukov.

Během  pobytu  jsme  v  dopoledních  hodinách  zpracovávali  ovčí  vlnu  a  vyráběli 
výrobky a odpoledne jsme nacvičovali divadlo na téma Rytíř Gawain (viz fota níže). 

7



Ve zbytku času jsme pořádali výlety po okolí a věnovali se umělecké činnosti (malba, 
batikování, kresba). 

„O rytíři Gawainovi“
(závěrečné divadelní představení pro hosty )

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                                                     Camphill České Kopisty

Základní škola a střední škola waldorfská                          Kamenná cesta 
Akademie sociálního umění Tabor
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Financování

V roce 2007 jsme byli financováni z Evropského sociálního fondu, dále z Magistrátu 
hlavního města Prahy, ze švédského spolku „Gryningen“ a z darů jednotlivců.  Částečným 
příjmem na provoz naší dílny jsou tržby z prodaných výrobků a služeb – kroužků.

Přehled nákladů a výnosů v roce 2007

Náklady v roce 2007

mzdové náklady:                                            1 745 191,00
spotřeba materiálu :                                           135 704,06
ostatní služby:                                                   217 428,76
spotřeba energie :                                                61 904,00
opravy a udržovaní:                                            23 043,00
cestovné :                                                                 680,00
jiné ostatní náklady:                                                  5 085,70  
Náklady celkem                                            2 189 036,52

Výnosy v roce 2007

přijaté příspěvky od ESF:                                 1 918 478,30
přijaté příspěvky od MHMP :                              306 000,00
jiné ostatní výnosy:                                                94 000,00

           přijaté ostatní příspěvky Gryningen, dary:             27 212,00  
tržby z prodeje zboží:                                           111 163,00
tržby z prodeje služeb:                                           23 463,20
úroky:                                                                         1 675,10  

                          Výnosy celkem                                                 2 481 991,60                       

Poděkování

Textilní dílna Gawain děkuje všem, kteří naši  činnost finančně, materiálně či jinak 
podpořili, zejména ESF – Evropskému sociálnímu fondu v ČR, Magistrátu hl.m.Prahy, spolku 
učitelů  Gryningen  ze  švédského  sociálně-terapeutického  centra  Salta  By,  panu  Walterovi 
Chyle,  MUDr.  Jarmile  Kutinové,  Jiřině  Sedláčkové,  dále  organizacím  „SMALL“ 
Immobilienservice s.r.o., CK ESO travel s.r.o., Dvadvacítka s.r.o., Artexa Praha s.r.o. a všem 
dalším dárcům.

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