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V dílně pracuje denně 6-8 pracovníků 
a asistují jim dva vedoucí dílny, čímž 
je umožněn individuální přístup ke 
každému. Základní náplní práce je 
zpracování české ovčí vlny – od jejího 
praní, cupování, česání, fi lcování (plstění 
ovčí vlny), předení až po její zatkávání. 
Některé činnosti jako je cupování (ruční 
roztahování a čistění vláken) či praní vlny 
děláme v dílně ve skupině, další činnosti 
– česání, fi lcování polotovarů, tkaní – 
dělají pracovníci dle svých schopností, 
aby je práce zároveň bavila a byli v ní též 
produktivní. Výrobky kompletují vedoucí 
dílny a jdou pak do prodeje v „Eliášově 
obchodě“ a na prodej ní trhy. Současně 
děláme i zakázkový prodej.

Dalším záměrem dílny je zpřístupnění 
řemeslné tvorby široké veřejnosti. Během 
roku jsme pořádali integrační kroužky 
fi lcování pro naše pracovníky a zároveň pro 
zájemce z veřejnosti, dále jsme předváděli 
zpracování ovčí vlny na řemeslných trzích 
a jarmarcích a na kulturních akcích (viz 
níže). 

Díky spolupráci s partnerem Akademií 
sociálního umění Tabor jsme umožňili 
praxi studentům v naší chráněné dílně, dále 
jsme nacvičili s jejími  studenty a s našimi 
pracovníky Vánoční a Velikonoční hry, se 
kterými jsme vystupovali na veřejnosti.

Textilní dílna Gawain je neziskové 
občanské sdružení, které bylo založeno 
v roce 2002 studenty Akademie sociál-
ního umění Tabor v Praze (obor sociálně 
umělecké terapie a léčebné pedagogiky). 
Sdružení zastupují a za celkovou organi-
zaci odpovídají čtyři členové statutárního 
výboru, kteří jsou zároveň zaměstnáni jako 
4 vedoucí dílny na celý úvazek – tj. vedou 
řemeslnou práci v chráněné dílně a zajišťují 
administrativu. Dále jsou v pracovním 
týmu: 1 vedoucí dílny na poloviční úvazek, 
distributor, propagátor a vypomáhající 
brigádníci.

Dílna vznikla jako denní stacionář 
pro dospělé lidi s mentálním či fyzickým 
handicapem se zaměřením zejména na 
zpracování ovčí vlny tradičními řemeslnými 
technikami.

Díky fi nancování z Evropského sociál-
ního fondu bylo možné od 1. ledna 2006 
vytvořit chráněnou dílnu. Zaměstnali jsme 
v ní 15 pracovníků, kteří si tak přivydělají 
ke svému invalidnímu důchodu. 

Filosofi í dílny je vytvářet pracovní 
i společenské zázemí, které poskytuje pros-
tor pro profesní, lidský a duševní rozvoj 
na šich pracovníků. Přes zaměření dílny 
na co největší prodej výrobků se snažíme 
přistupovat individuálně a terapeuticky ke 
každému pracovníkovi. V tom nám pomáhá 
náš supervizor PhDr. Anežka Janátová, 
která s námi pravidelně konzultuje práci 
v dílně – vývoj jednotlivých pracovníků 
a setkává se s jejich rodiči. Dále sleduje situ-
aci v dílně a v případě vzniklých problémů 
v organizaci navrhuje postupy jejich řešení.
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A: K ufi lcování velkého plátu je třeba 

spolupráce.

B: Katka s Petrou se “přetahují” při 

navíjení ručně sepředené vlny do 

klubíček. 

C: Karel šije krásné polštáře s fi lco-

vanými obrázky.

D: Před fi lcováním míčku je třeba vlnu 

pěkně připravit.

A

B

C



V  roce 2006 jsme byli fi nancováni 
z Evropského sociálního fondu, díky němuž 
jsme od 1. ledna vytvořili chráněnou dílnu, 
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.

Textilní dílna Gawain je členem Spolku 
pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii 
v ČR. Ten vznikl v roce 1992 a je členem 
ECCE – Evropské rady pro léčebnou 
pedagogiku a sociální terapii se sídlem 
v Holandsku. Členové Spolku se pravidelně 
scházejí jednou měsíčně, kde přednesou 
svou situaci,  společně řeší vzniklé pro-
blémy a reagují na všechny podněty 
a změny v sociální oblasti. Dalšími členovy 
spolku jsou: Keramická dílna Eliáš, Dílna 
Ignis, Společenství Dobromysl, Základní 
škola a střední škola waldorfská , Akademie 
sociálního umění Tabor, Nadace Tabor, 
Camphill České Kopisty, Kamenná cesta. 

V červnu roku 2005 jsme s naší 
chráněnou dílnou a spolu s handicapo-
vanými lidmi z různých sociálních zařízení 
v ČR (celkem 100 lidí) vytvořili nejdelší 
ručně fi lcovaný 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 vystaven v prostorách Divadla 
v Dlouhé.

Pracovníci naší chráněné dílny se 
v průběhu roku účastnili  prodejních trhů 
a předváděli zpracovnání ovčí vlny.  
3. 2. 2006 v Základní škole a střední škole 
waldorfské, 
1. 4. 2006 – Velikonoční jarmark Základní 
waldorfská škola – Jinonice Praha: prodej 
výrobků, prezentace dílny,
8. 4. 2006 – Velikonoční jarmark Základní 
waldorfská škola – Dědina Praha: prodej 
výrobků, prezentace dílny, workshop,
15. 4. – 17. 4. 2006 – Velikonoční jarmark 
na Hradě Křivoklát – prodej výrobků, 
prezentace dílny, předvedení řemesla,
29. 4. 2006 – 1. 5. 2006 Dětský divadel-
ní festival „Dítě v Dlouhé“ – Divadlo 
v Dlouhé: prodej výrobků, prezentace dílny, 
předvedení řemesla a workshop,
13. 5. 2006  Jarmark chráněných 

SSpppooollluuuppprrraaacccuujjjeemmmmeee
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A: Velikonoční jarmark na základní 

waldorfské škole Dědina, Praha: prodej 

výrobků, prezentace dílny, workshop

B: “Věžojáda” Domu dětí a mládeže 

Prahy 7 v ulici Na Výšinách – workshop 

pro děti v naší dílně

C: Česání ovčí vlny ručními kartáči, 

tradiční způsob zpracování rouna

D: Dětské botičky z ovčí vlny

E: Martina je náš expert na fi lcování 

velkých plátů

A

B
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dílen – skanzen 
Kouřim:prodej 
výrobků, prezentace 
dílny, předvedení řemesla,
27. 5. – 28. 5. 2006 Divadelní festival „Mezi 
ploty“ – Léčebna Bohnice: prodej výrobků, 
prezentace dílny, předvedení řemesla,
10. 6. 2006  Věžojáda, DDM  Na Výši-
nách 1, Praha 7  – workshop pro děti,
17. 6. 2006  Slavnosti pětilisté růže, Český 
Krumlov – prezentace dílny, předvedení 
řemesla, prodej výrobků,
23. 6. a 24. 6. 2006 IKEA, Zličín, Praha 
– prezentace dílny, workshop pro děti,
26. 8. 2006 Letní rytmy Afriky, Střelecký 
ostrov, Praha – prezentace dílny, 
předvádění řemesla a prodej výrobků,
9. 9. 2006 Věžojáda, DDM Na Výšinách 1, 
Praha 7  – workshop pro děti,
15. 9. 2006 Jarmark na Palackého náměstí 
– předvedení řemesla, prodej výrobků,
16. 9. 2006 Rudolfovy slavnosti,  Svoboda 
n./Ú. – předvedení řemesla, prodej výrobků,
7. 10. 2006 Barevný podzim, Letenská pláň, 
Praha – prezentace dílny, prodej výrobků,
8. 10. 2006 IKEA, Černý most, Praha 
– prezentace dílny, workshop pro děti,
25. 11. 2006 Jarmark v Základní waldorf-
ské škole, Jinonice – Praha – prezentace 
dílny, prodej výrobků a workshop pro děti,
2. 12. 2006 Jarmark v Základní waldorfské 
škole, Dědina – Praha, prezentace dílny, 
prodej výrobků a workshop pro děti,
7. 12. 2006 Jarmark chráněných dílen, KD 
Krakov Bohnice – Praha, prezentace dílny 
a prodej výrobků,
9. 12. 2006 Vánoční jarmark, Camphill 
– České Kopisty, prezentace dílny a prodej 
výrobků,

10. 12. 2006 Vánoční jarmark, 
Společenství Dobromysl – Srbeč, prezen-
tace dílny, prodej výrobků a workshop,
11. – 21. 12. 2006 Prodejní výstava 
výrobků chráněných dílen, Komunitní 
centrum Břevnov, Praha: prezentace dílny 
a prodej výrobků,
16. 12. 2006 Vánoční jarmark, Obec 
křesťanů – Praha, prezentace dílny a prodej 
výrobků,
18. 12. 2006 Jarmark chráněných dílen, 
Městký úřad Libeň – Praha , prezentace 
dílny, předvedení řemesla a prodej výrobků,
18. 12. 2006 Vánoční jarmark, Nadace 
Tabor – Nová Ves nad Popelkou, prodej 
výrobků.

Během roku 2006 probíhaly 2 pololetní 
integrační výtvarné kroužky fi lcování 
(plstění ovčí vlny), a to v úterý a ve čtvrtek 
od 14:00 do 15:30. Jde o volnočasovou ak-
tivitu pro pracovníky naší chráněné dílny, 
kterou si nemusí hradit,  a zároveň pro 
zájemce z veřejnosti (dospělé a děti). Na 
kroužku se učí fi lcovat ovčí vlnu za pomoci 
teplé mýdlové vody a mohou si vytvořit 
výrobky pro vlastní potřebu.

Kroužek v roce 2006 navštěvovalo 
6 našich pracovníků a 3 lidé z veřejnosti. 

IInnntteeeeggggrrraaaččnnííí vvvýýýtttvvvaaaarrrnnnýýýý kkkrroouuuužžeeekkkk 
fifi lllccoooovvvááánnnníí ovvvčččíí vvvllnnnnyyy
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A: Dáša prodává na řemeslných trzích – 

a jak jí to jde!

B: Exkurze dětí ze základní školy – 

zkoušejí čistit ovčí vlnu 

C: Předení na kolovrátku

D: Filcovaný obraz

E: Trocha pohybu – eurytmické cvičení

B

A
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V rámci spolupráce s partnerskou 
organizací – Akademií sociálního umění 
Tabor – jsme v naší chráněné dílně 
umožnili praxi 5 studentům oboru léčebné 
pedagogiky a sociálně umělecké terapie. 

Praxe každého studenta trvá nejméně 
půl roku, jeden den či odpoledne v týdnu. 
Studenti se učí odbornému vedení textilní 
řemeslné práce a pomáhají většinou jed-
nomu z pracovníků chráněné dílny.

Díky spolupráci s partnerem – Akademií 
sociálního umění Tabor – jsme během roku 
2006 nacvičili 2 divadelní představení. Pra-
covníci naší chráněné dílny se jednou týdně 
setkávali se studenty jednoho z ročníků 
Akademie Tabor a připravili divadelní hry: 

V lednu 2006 jsme zahráli poslední 
představení „Tříkrálové hry“ v Nové Vsi nad 
Popelkou, kde se kromě vystoupení konal 
též Tříkrálový průvod vesnicí.

Od března roku 2006 jsme začali na-
cvičo vat Velikonoční hru „Rimóni“ od Julia 
Zeye ra. Tu jsme zahráli na velikonoční neděli 
v kostele sv. Prokopa v Nové vsi nad Popel-
kou, v Obci křesťanů v Praze a v květnu také 
na Veletrhu chráněných dílen v Kouřimi.

Od října 2006 jsme cvičili vánoční 
„Betlémskou hru“ a hru „O ráji“, které 

jsme hráli na různých místech (Praha 
a okolí) v předvánočním čase:

Speciální škola v Poděbradech, Vánoční 
trhy ve Společenství Dobromysl, Vánoční 
trhy v Camphillu České Kopisty, Vánoční 
trhy v sociálně tera peutickém centru 
v Nové vsi nad Popelkou, Vánoční trhy 
na Staroměstském náměstí, Vánoční trhy 
v Obci křesťanů v Praze, Akademie sociál-
ního umění Tabor v Praze.

V červnu od 22. – 27. 6. jsme uspořádali 
výtvarný pracovní pobyt v Dobrkovicích 
u Českého Krumlova ve spolupráci s naším 
partnerem – občanským sdružením Kala-
mandra. 

Pobytu se účastnilo 6 pracovníků naší 
chráněné dílny. Součástí pracovně výtvar-
ného pobytu bylo dopolední zpracování 
ovčí vlny (zejména praní vlny a fi lcová-
ní koberce starou technikou, kdy byl 
srolovaný fi lc v rohoži tažen a kutálen za 
koněm). 

Odpoledne byla věnována práci na 
zahradě, štípání dříví a domácím pracem 
(úklid, vaření, ...).
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A: Představení Vánoční hry Tříkrálové

B: Se studenty Akademie také společně 

podnikáme výlety či navštěvujeme akce 

Akademie Tabor. Foto je ze společného 

výletu na Kozím Hrádku u Tábora.

C: V roce 2005 jsme v Praze na Letné 

uspořádali akci “Letenský koberec”. 

Vytvořili jsme nejdelší plstěný koberec 

z ovčí vlny v Čechách. Rekordní koberec 

je dlouhý 34,5 m.

D: Představení divadelní hry Ju-

lia Zeyera “Rimóni” v Kouřimi

E: Divadelní představení 

„Betlémská hra“na 

vánočních trzích na 

Staroměstském náměstí

A

B

C



V červenci se konal letní pracovní pobyt 
pro pracovníky naší chráněné dílny na 
statku v Lukově. Pobyt trval od 17. 7. do 4. 8. 

Pobyt byl zaměřen na zpracování ovčí 
vlny, dále na domácí a udržbářské práce. 
Odpoledne probíhala arteterapie a drama-
terapie (společná pro pracovníky a ve-
doucí), při které jsme vytvořili představení 
pro veřejnost.

PPPrrraaaccccoovvvnnnněěě vvvýýttvvvaarrrnnnýýý ppppooobbbyyytt 
vv LLLLuuuukkkoovvvvěěěě JJiiinnnnééé aaaakkktttiivvviitttyyyy

Duben 2006 – dílna se zúčastnila mediální 
prezentace v TOP-TV,
29. 4. 2006 – Divadlo v Dlouhé: při 
zahájení festivalu – prezentace (na pódiu) 
nejdelšího plstěného koberce  v Čechách při 
příležitosti dětského divadelního festivalu 
„Dítě v Dlouhé“,
27. 5. – 28. 5. 2006 Divadelní festival „Mezi 
ploty“ – Léčebna Bohnice: prodej výrobků, 
prezentace dílny, předvedení řemesla.

Náklady 2006 2005

mzdové náklady 1 484 097,00 352 142,00

spotřeba materiálu 415 627,91 101 735,50

ostatní služby 201 709,40 155 929,81

spotřeba energie 46 010,00 53 139,10

opravy a udržovaní 5 479,50 0,00

cestovné 13 499,50 3 655,00

náklady na reprezentaci 11 762,00 17 318,50

jiné ostatní náklady 19 409,49 4 200,00

Náklady celkem 2 197 594,80 688 119,91

Přehled výnosů a nákladů v roce 2006

Výnosy 2006 2005

přijaté příspěvky od ESF 1 163 711, 11  125 000,00

přijaté příspěvky od MHMP 499 712,00 335 000,00

jiné ostatní výnosy 375 000,00 15 000,00

ostatní příspěvky a dary 60 826,00 41 778,00

tržby z prodeje zboží 80 208,50 71 230,00

tržby z prodeje služeb 15 308,90 100 450,00

úroky 3 072,55 297,90

Výnosy celkem 2 197 839,06 688 755,90

2005

352 142,00

101 735,50

155 929,81

53 139,10

0,00

3 655,00

17 318,50

4 200,00

688 119,91

2005

125 000,00

335 000,00

15 000,00

41 778,00

71 230,00

100 450,00

297,90

688 755,90
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A: Lukov: Společná dopolední práce – 

pereme ovčí vlnu

B: Představení rekordního koberce na 

divadelním festivalu “Dítě v Dlouhé”

C: Slavnosti pětilisté růže v Krumlově 

– prodáváme výrobky a předvádíme 

zpracování ovčí vlny

A

B

C



Textilní dílna Gawain děkuje 
všem, kteří naši činnost 
fi nančně, materiálně či jinak 
podpořili, především:
ESF – Evropskému sociálnímu 
fondu v ČR
Magistrátu hl. m. Prahy
Gryningen (spolek učitelů ze 
švédského sociálně-terapeu-
tického centra Saltå By)
Walterovi Chyle
Ikea s.r.o. Praha

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

PPPPooooddddděěkkkkoovvvvááánnnnííí

Textilní dílna Gawain je spolufi nancována 
Evropským sociálním fondem, 
státním rozpočtem České republiky 
a rozpočtem hlavního města Prahy.

Textilní dílna Gawain, o.s.
Na Výšinách 1/1000, 170 00 Praha 7
telefon/fax: (00420)233372708
e-mail: gawain@centrum.cz
internet: gawain.webpark.cz
IČO: 26604655
číslo účtu:  199114178/0300, 181027527/0300


