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Výroční zpráva za rok 2012

                    Jsme v proudu věků myšlenka
Jsme dýchající znamení
                    Jsme kapka vody nevelká
                                     Co sama v sobě pramení

(Zuzana Krejčí)

Už je nám           let!10

A máme pečeť kvality!



Pro Textilní dílnu Gawain byl rok 2012 velice důležitý 
a  jedinečný. Rok začal úspěšnou benefiční akcí, na které 
pro nás tančila děvčata z Tanečního studia Mirabel a jejíž 
výtěžek byl zdvojnásoben Nadací Divoké Husy.

Významné bylo, že od našeho vzniku uplynulo deset 
let a  chtěli jsme tento mezník náležitě oslavit. Rozhodli 
jsme se uskutečnit 2 akce: jednu veřejnou – „Duhové 
výročí“ – a  druhou soukromou – obdarovali jsme se 
společnou dovolenou v Itálii. 

Během Duhového výročí, které se konalo ve Žlutých 
lázních v Praze, jsme spolu s oslavenci a návštěvníky akce 
vytvořili náš 2. český rekord, a  to „Nejdelší filcovaný 
náhrdelník z  ovčí vlny“. Byla to ohromná akce, celý den 
prše lo, ale když jsme na akci vystoupili s naší kapelou Ga
wain ansambl, a zpívali jsme píseň „Volám tě Sluníčko“, tak 
v tom okamžiku se mraky otevřely a Slunce opravdu začalo 
svítit. Bylo to neuvěřitelné!

Textilní dílna Gawain se v roce 2012 účastnila soutěže 
o  nejkvalitnější projekt partnerství v  rámci Grundt
vigu (evropského programu pro podporu vzdělávání 
dospělých) v České republice. K  naší veliké radosti jsme 
dostali ocenění Pečeť kvality – 1.místo. 

Veliký zážitek pro nás všechny byl zájezd do Bibione 
v Itálii, který byl dárkem k našim 10. narozeninám, byla to 
naše první společná výprava za hranice naší země.

Více o naší společné práci najdete ve Výroční zprávě.
Váš rytíř Gawain

Vážení přátelé, s olupracovníci a příznivci Textilní dílny Gawain,    připravili jsme pro Vás Výroční zprávu za rok 2012
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Posláním občanského sdružení Textilní dílna Gawain je 
vytvářet otevřený prostor pro osoby s postižením a roz-
víjet 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.

Cílová skupina:
 Lidé s mentálním, tělesným, kombinovaným a zdra-
votním postižením ve věku od 16 do 62 let. Dílna není 
zaměřena na práci s lidmi s duševními poruchami a s těž
kým 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. 

Základní činnosti 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: divadelní, 
pohybové a hudební činnosti, letní umělecké pobyty v pří
rodě, integrační výtvarný kroužek, předvádění řemesel 
a prodej výrobků na trzích a jiných akcích, návštěvy kul-
turních akcí (výstavy, divadelní představení, aj.). 
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí
 Poskytnutí stravy
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Práce v dílně a řemeslná činnost
Každý den v  dílně měl svůj rytmus a  řád. Ráno jsme 
společně zahájili a  následně jsme se věnovali různým 
činnostem – vycházeli jsme z individuální potřeby a přání 
každého uživatele a z možností dílny.

Od ostříhaného špinavého ovčího rouna vede k barev
né tkanině, klobouku, nebo květinové broži dlouhá cesta. 
Vlna se musí vyprat, kramplovat, cupovat, barvit, česat, 
příst a  tkát, či filcovat… V dávných dobách se lidé schá
zeli a společně vlnu čistili, aby z ní mohli vyrobit krásné 
a  praktické výrobky. My jsme na tuto tradici navázali. 
Trpělivě jsme vlnu zpracovávali a  následně z  ní vyráběli 
brože, náramky, náhrdelníky, polštáře, klobouky…
Rozšířili jsme nabídku mýdel v  županu o  mýdla s  vůní 
medu, verbeny, aloe, nebo mandlovníku. Pro děti jsme fil
covali hračky, skřítky, přívěšky na kočárek a dudlík.

Na kolovrátku jsme se učili upříst rovnou nit 
a  na stavu utkat pevnou tkaninu. Šili jsme 
polštáře a tašky. V rámci sociální rehabilitace 

si mohli uživatelé služby osvojit činnosti jako je žehlení, 
praní, věšení prádla, příprava svačiny, zápis do pracovního 
deníku, zapálení svíčky, mytí nádobí.

Na zakázku pro firmu iNETPrint jsme vyrobili 
50 žabáků a pro jinou firmu mýdla v županu s logem jejich 
firmy (logo  sova).

Individuální plánování pomocí mentálních map
V  návaznosti na partnerský projekt Grundtvig jsme roz
víjeli inovační způsob individuálního plánování. Jak fun
guje plánování prostřednictvím mentálních map? Každý 
uživatel naší služby má svého klíčového pracovníka, 
s jehož pomocí nakreslí svůj individuální plán. Uprostřed 
velké čtvrtky je umístěná fotka uživatele služby a  okolo 
si uživatel nakreslí činnosti, které se chce naučit, či si 
je jen vyzkoušet. Dále je naplánován postup činností 

v  časovém rozmezí (většinou půl roku). Vznikne tak 
barevný a originální obraz, který se může doplňovat 

a  jednoduše se v  něm každý orientuje. Plán má 

uživatel služby stále na očích a může si podle něj sám řídit 
činnosti v dílně. To zvyšuje a podporuje jeho vlastní aktivi
tu na utváření vzdělání, pracovní náplně i vlastního osudu. 
Díky této metodice s lidmi plánujeme kreativně a zábavně.

Duhové výročí
Od počátku roku jsme se s  nadšením věnovali přípravě 
oslavy 10. výročí založení Textilní dílny Gawain. Jelikož 
to byla událost jedinečná, záleželo nám na tom, aby i její 
obsah byl mimořádný. 

Během „života“ naší organizace mnoho dostáváme – 
ať už je to finanční podpora státu, města i  soukromých 
dárců, přízeň zákazníků, setkáváme se studenty škol 
i  nadšenými dobrovolníky. Nasměrovali jsme tedy 
charak  ter oslavy tak, abychom tentokrát my obdarovali 
naše hosty a všechny příchozí. Připravili jsme 
takový Den pro naše přátele, kde se mohli 
vzájemně potkat všichni, kdo se sice set
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kávají třeba pracovně, ale málokdy zbyde čas na setkání 
přátelské. 

Oslavu jsme uskutečnili 7. října ve Žlutých lázních. 
Pozvání přijaly některé spřátelené dílny a  sociální orga
nizace, takže to byl zároveň prodejní a prezentační trh, kde 
si příchozí mohli prohlédnout i zakoupit nejrůznější krás
né výrobky. Velké pozornosti se těšilo lahodné občerstvení 
z Mlečného baru Bílá vrána. Nechyběl živý hudební pro



gram – děkujeme tímto hudebnímu uskupení Rajská 
zahrada, Tanečnímu studiu Mirabel, Gawain ansámblu, 
Tomášovi Matysovi, Aničce Nowakové, Kateřině Jandové, 
Veronice Mařákové, Barboře Zmekové a spol. 

Pořád ale ještě nebyla řeč o vrcholu celého dne, který souvisí 
i s názvem oslavy – vytvořili jsme společně se všemi návštěvníky 
český rekord – „Nejdelší filcovaný duhový náhrdelník“, 
jenž měří 20,31 metrů a má 537 kuliček. Vstupenkou na 
naší oslavu bylo ufilcování jedné či více kuliček z ovčí vlny, které 
jsme poté obarvili a navlékli.

Benefiční vystoupení „Naše srdce nezamrzla“
Pod tímto názvem proběhlo benefiční představení taneč
ního pojetí pohádky Sněhová královna v Sale sián ském di
vadle v Kobylisích. Vystoupení pro nás připra vila děvčata 
z  Tanečního souboru Mirabel za vedení Mgr.  Kris tíny 
Pekárkové. Patronkou projektu byla paní Lenka Vlasáková.

 Představení bylo téměř vyprodané a finanční výtěžek 
z  benefice (vstupné, dary, prodej výrobků) byl zdvoj
násoben nadací Divoké Husy. Celkově jsme obdrželi 
částku 120 000, Kč na materiál, vybavení, kurz klobouků 
a provozní náklady.

Gawain ansámbl
Vznik kapely navazuje na projekt „Umění jako základní 
lidská potřeba“, do kterého se mimo jiné zapojovali lidé ze 
znevýhodněných skupin a za vedení Marie Lorenz z Ně
mec ka cvičili společnou hru na violoncella. 

Prvním impulsem ke vzniku naší kapely Gawain 
ansámbl byl hudební doprovod benefičního představení 
Sněhové královny pod názvem Naše srdce nezamrzla, které pro 
nás zahrála a zatančila děvčata z Tanečního studia Mira
bel. Spolu s našimi uživateli jsme nacvičili tři krátké jed
noduché skladby, a to na pentatonické flétny a dvě violon
cella a  zahráli jsme je mezi divadelnětanečními obrazy 
Sněhové královny v Salesiánském divadle. 

Hra na nástroje nás začala velmi bavit a  tak jsme se 
pustili do lidových písní a  ke hře jsme přidali i  zpěv. 
V  kapele využíváme muzikoterapeutické a hudební 
nástroje, které jsme koupili z  darů švédského spolku 
Gryningen. 

Brzy se naskytla možnost veřejně s  naší kapelou vys
toupit, což pro nás bylo velikou motivací.

Naše druhé vystoupení proběhlo v  Rock café na fes
tivalu „I MY“ na setkání sociálně zaměřených organizací. 
Měly jsme veliký úspěch, bylo nás celkem 12 (uživatelů 
a vedoucích) a měli jsme veliký úspěch.

Další vystoupení s  našimi lidovkami jsme měli na 
předávání cen vítězů mezinárodních projektů Grundtvig. 
Účastnili jsme se totiž soutěže o nejlepší projekt Grundt
vig pro rok 2012 a soutěž jsme vyhráli. 

 Čtvrté vystoupení jsme měli na našem 10. výročí 
Textilní dílny Gawain, které proběhlo ve Žlutých lázních 
v Praze. Na podzim jsme začali chystat písně na 2. ročník 
benefiční akce Naše srdce nezamrzla.
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Pečeť kvality: 1. místo v Grundtvigu
Textilní dílna Gawain se v  roce 2012 účastnila soutěže 
o  nejkvalitnější projekt partnerství v  rámci Grundt
vigu (evropského programu pro podporu vzdělávání 
dospělých) v České republice. Před předáváním cen jsme 
se dozvěděli, že jsme se umístili mezi prvními třemi pro
jekty, ale do poslední chvíle byl výsledek překvapením. 
Předávání cen proběhlo v  Domě zahraničních služeb na 
náměstí Republiky a  k  naší veliké radosti jsme dostali 
ocenění Pečeť kvality – 1.místo, při čemž jsme veřejně 
představili náš projekt s  názvem Umění: základní lidská 
potřeba, na kterém se účastnily organizace působící v oblas
ti vzdělávání a služeb pro lidi ze znevýhodněných skupin 
obyvatel, a to z Evropy a Turecka.

Prázdninový pobyt v Itálii
K příležitosti desátého výročí naší dílny jsme uskutečnili 
v září letní pobyt v italském letovisku Bibione. Byli jsme 
ubytováni v  příjemném hotelu kousek od moře, v  apart
mánech s balkony s výhledem na italské alpy a blankytné 
moře. Zde jsme společně strávili krásný čas koupáním 
v  moři, procházkami, výletem do Benátek a  špagetovou 
slavností pod širým nebem. Počasí v  Itálii bylo velice 
proměnlivé a  tak jsme mohli zažít překrásné dny pod 
slunečným nebem i  písečnou bouři na pláži. Žádný roz
mar počasí nás však nezaskočil a my jsme si každou chvíli 
užili v její jedinečnosti a v neopakovatelném zážitku. 
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Práce s řečí a divadlo
Již několikátým rokem spolupracujeme s  divadelní reži
sér kou a řečovou terapeutkou Norou Vockerodt. 

Pohybová cvičení – chůze,  běh, skok, hod diskem 
a oštěpem a zápas (discipliny klasického řeckého pětiboje) 
posilují schopnost orientace v  prostoru. Vedle vlastního 
pohybu dochází k  osvojování sociálních dovedností – 
vlastního rozhodování, posilování vědomí sebe jako jed
notlivceindividuality a vlastního výrazu.

Řečová cvičení rozkládají slova na slabiky a jednotlivé 
hlásky a  zpětně je sestavují. Člověk dokáže uchopit řeč 
novým způsobem a  objevit kvalitu jednotlivých hlásek. 
Díky pozvolnému pronikání do „života“ hlásek získáváme 
větší cit pro řeč a její obsah.

Repertoár našich divadelních mini
představení zůstal stejný jako v  minulém 
roce – velikonoční scéna a  adventní hra 
O  Marii. Opakováním her se upevňuje 
vědomí o  skutečnostech svátečních udá

Prodej na trzích a další akce v roce 2012
25. 1.  Sněhová královna – benefiční představení na podporu dílny18. 2.  Kbelský Masopust – prodej výrobků
11. 3.  Sněhová Královna – K. D. Mlejn
23. 3.  velikonoční jarmark – Základní škola waldorfská v Jinonicích31. 3. velikonoční jarmark – Waldorfská mateřská škola Koněvova16. 4.  velikonoční představení pro přátele – Textilní dílna Gawain5. 5.  festival IMY v Rock Cafe – prodej výrobků11. 5.  NGO market v Národní technické knihovně26. 5.  27. 5.  festival Mezi Ploty – prodej výrobků

6. 6.  setkání občanů Prahy 7 – K. D. Vltavská
23. 6.  United Islands hudební festival  prodej výrobků a prezentace dílny6. 9.   hudební vystoupení dílny na předávání Pečetě kvality Grundtvig  2012 (Praha)
7. 9.  15. 9.  pobyt dílny v Bibione
24. 11. vánoční jarmark – Waldorfská mateřská škola Koněvova25. 11. vánoční bazar v hotelu Hilton
29. 11.  trh v Loreal – prodej výrobků
1. 12.  vánoční jarmark – Základní škola waldorfská v Jinonicích15. 12.  jarmark v Obci křesťanů – prodej výrobků20. 12.  vánoční besídka – vánoční divadelní hra pro rodiče, asitenty, přátele



lostí. Protože je divadelní práce z velké části impro vizací, 
prohlubuje se obsah her. Taktéž je patrná větší jistota 
účinkujících a silný zážitek úspěchu. 

Integrační kroužek
Pravidelně jednou týdně ve čtvrtek měli naši uživatelé 
možnost zúčastnit se integračního výtvarného kroužku, 
kde si mohli z  vlny vyrobit dárky pro sebe, nebo pro 
své blízké. Individuální přístup jim umožnil vyrobit si 
i  složitější věci, např. obrázek či tašku. Tento rok dochá
zely pravidelně na kroužek i dvě děti z blízkého okolí a na 
kroužku se učily filcovat ovčí vlnu. Návštěvy naší dílny pro 
ně měly i  velký sociální význam. Jejich počáteční ostych 
přerostl ve vřelý vztah k našim uživatelům.

paní Elisabeth Chyle, paní Lence Vlasákové, panu Rudolfu 
Šedivému, paní Zdeňce Krejčíkové, paní Aleně Linhar
tové, Mgr. Kristíně Pekárkové, panu Pavlu Tichému, 
panu Petru Palasovi, panu Josefu Paulovi, paní Danuši 
Mařákové, panu Janu Mařákovi, panu Václavu Kadlecovi, 
Bc. Monice Kátlovské.

Poděkování 
Děkujeme všem, kdo naši činnost finančně, materiálně či 
jinak podpořili, zejména Ministerstvu práce a sociálních 
věcí, Magistrátu hl. m. Prahy, spolku učitelů Gryningen 
ze švédského sociálně – terapeutického centra Saltå By, 
MUDr. Jarmile Kutinové, Ing. Petru Kutinovi („SMALL“ 
Immobilienservice s.r.o.), Nadaci OKD, Nadaci Divoké 
husy, Tanečnímu studiu Mirabel, panu Walterovi Chyle, 
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Náklady v roce 2012

Mzdové náklady 1 514 241,00

Materiálové náklady 222 752,92

Energie 66 885,00

Opravy a udržování 3 490,00

Cestovné 112 973,00

Spoje (telefon, internet, pošta) 32 011,39

Nájemné 82 714,00

Právní a ekonomické služby 52 839,00

Školení a kurzy 28 427,00

Ostatní služby 34 616,00

Bankovní poplatky 7 380,84

Poskytnuté příspěvky 2 400,00

Prodané zboží 42 516,00

Výrobní materiál 18 893,00

Náklady celkem 2 222 139,15

Příjmy v roce 2012
Grant MHMP  240 000,00

MPSV 1 115 000,00

Nadace Divoké husy 60 000,00

Nadace OKD 54 000,00

Dary 217 234,00

Tržby z prodeje výrobků a služeb 108 834,38

Kumulované příjmy 150 253,00

Pobyt v Itálii 111 734,00

Stravné 165 084,00

Příjmy celkem 2 222 139,38



Design a sazba Tomáš Adamec 
Foto členové a přátelé dílny Gawain
Obě básně pocházejí ze sbírky „Rozložený akord“ od Zuzany Krejčí

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

                      Slovo je cesta za poznáním
                      a je i ticho 
            a my jdeme za ním
                      nebýt jen dech, který v něm zazní
                                      nechtít jen být
                                               ale být krásní
                                                     být motýlem
                                                          být básní
                                                                                                                                (Zuzana Krejčí)


