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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název organizace: Cheiron T, o.p.s.
IČ: 25154621
Sídlo organizace:
Děkanská 302
390 01 Tábor
Telefon: 381 257 624
Mobil: 603 526 246
www.cheiront.cz
e-mail: cheiront@cheiront.cz
FB: https://www.facebook.com/CheironTabor/
Bankovní spojení: KB Tábor,
účet č. 9978740267/0100
Cheiron T, o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností
u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu O, vložce 6.
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ÚVOD
2018 – takový pěkný rok! Tolik zajímavých příběhů! Tolik nových věcí, tolik setkání a tolik
nových kolegů! Tolik změn! Tolik práce a tolik různých možností! Tolik radosti! Prostě
nádhera!

2018 – tak složitý rok! Tolik příběhů! Tolik změn! Tolik práce a tolik možností! Tolik
těhotných kolegyň! Tolik nových kolegů! Jak jsme to vůbec zvládli?
2018 – rok jako každý jiný. Další příběhy, další těhotné kolegyně, opět noví kolegové, stále
spousta práce a spousta možností. Hodně rozčilování i hodně radosti.
Ať jste optimisté, pesimisté nebo to zas tolik neprožíváte, ať to vezmete, jak to vezmete,
pořád jsme tu a pořád se snažíme, abychom tu k něčemu byli. Pořád nám to dává smysl
a jsme rádi, že jste s námi!
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VIZE SPOLEČNOSTI
Vyrovnané šance a zdravé mezilidské vztahy.

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Cheiron T posiluje zdravé mezilidské vztahy. Znevýhodněným dětem, mladým lidem
a rodinám poskytuje odborné služby vedoucí k dosažení samostatnosti a odpovědnosti.

HODNOTY SPOLEČNOSTI
DŮVĚRA • BEZPEČNÝ PROSTOR • ODPOVĚDNOST • OTEVŘENOST • ODBORNOST
RESPEKT • SETKÁ(VÁ)NÍ

CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
• Napomáhat k předcházení či překonání nepříznivých životních situací našich klientů.
• Chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
• Vytvářet podmínky a prostor pro smysluplné, obohacující a společensky akceptované
trávení volného času.
• Nastartovat a podpořit proces změny směřující k osobním cílům klientů a ke zkvalitnění
jejich života ve společnosti.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
DOZORČÍ RADA

SPRÁVNÍ RADA

ŘEDITEL

SERVISNÍ ODDĚLENÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

(ekonomika, administrativa,
Fundraising, PR)

SAS

KLUB
PRO MLADŠÍ
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NZDM

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

TERÉNNÍ
PROGRAM

KLUB
PRO STARŠÍ

STŘEDNÍ
MANAGEMENT

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNITNÍ
PRÁCE

PRÁCE
S PŘEDŠKOLÁKY

ORGÁNY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ
SPOLEČNOSTI CHEIRON T
ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI
Ing. Jiří Fišer, Mgr. Jana Říčařová, Bc. Jiřina Svobodová
Sdružení KOPRA Praha zastoupené PhDr. Zuzanou Havrdovou, CSs.

SPRÁVNÍ RADA SPOLEČNOSTI
Mgr. Jan Kostečka - předseda správní rady, potulný konzultant v organizaci TUDYTAM
Mgr. Lenka Knotková - speciální pedagožka
Jan Kopřiva - redaktor Českého rozhlasu
Ludmila Pokorná, DiS. - fundraiserka v Diakonii Rolnička
Ing. Andrea Fraitová - starostka města Chýnov
Mgr. Vítězslav Dohnal - advokát
Bc. Ondřej Tichý - důstojník AČR

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI
Marcela Vejdová - předsedkyně dozorčí rady, účetní v Diakonii Rolnička
Mgr. Hana Vellánová - ředitelka Základní školy Planá nad Lužnicí
Mgr. Julie Bláhová - psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně v Táboře
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CHEIRON TÝM

Mgr. Roman Varga
ředitel organizace

Mgr. Lenka
Křivohlavá
Předškolní klub,
do 31. 8. 2018
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Pavla Jankov
Kohelová
spolupráce se školami

Daniela Máchová
služby pro rodiny
s dětmi, od 1. 7. 2018

Bc. Markéta Bolková
fundraising

Ing. Lucie Šebánková
vedoucí sociálních
služeb, PR

Mgr. Martin
Procházka
vedoucí Klubu pro starší,
do 31. 5. 2018

Bc. Andrea
Mosslerová
Klub pro mladší

Zuzana Kozinská
Klub pro mladší

Jana Štromská
Klub pro starší,
od 1. 9. 2018

Bc. Karolína
Dvořáková
terénní program,
do 21. 5. 2018

Roman Prokůpek
terénní program

Klára Čejková
terénní program,
od 6. 4. 2018

Jaroslav Gruber
komunitní práce

Mgr. Viola Jónová
Předškolní klub,
od 1. 9. 2018

Adriana Ženíšková
Klub pro starší,
od 1. 8. 2018

Adéla Štefanová
Klub pro starší,
do 28. 11. 2018

Zdeňka Miňhová
účetní

Gabriela
Seidlová, Dis.
administrátorka

Mgr. Petra Basíková
program DofE
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KOMUNITNÍ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KLUB PRO MLADŠÍ
Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T je preventivní sociální služba dle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Terminologií zákona se jedná o Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež (NZDM), které je v našem případě rozděleno do dvou klubů pro
mladší a starší klienty.

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Klub pro mladší poskytuje služby dětem ve věku 6–14 let, které řeší složité životní situace jako
například rozvod rodičů, problémy ve škole, neshody s vrstevníky apod. Aby mohli klienti trávit
čas na klubu, musí dodržovat základní pravidla, jako např. „mluvíme slušně“, „respektujeme
odlišnosti“ nebo „udržujeme pořádek“.

JAK SLUŽBA FUNGUJE
Využívání služby je dobrovolné a anonymní. Děti mohou přijít kdykoliv v otevírací době,
která je od pondělí do čtvrtka od 14 do 19 hodin, v pátek od 14 do 17 hodin, a řešit
s pracovníky, co je trápí, nebo se účastnit připravených aktivit (výtvarné či hudební aktivity,
sporty, divadlo, atd.).

CO JE CÍLEM SLUŽBY
Cílem služby je předcházet společensky nežádoucím jevům nebo snižovat následky těchto
jevů jak na dítě, tak na jeho okolí. Pracovníci pomáhají s orientací v jeho situaci a vytváří
takové podmínky, aby mohla být situace řešena, a zlepšila se tak kvalita života dítěte.
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V Klubu pro mladší se děti dle týdenního
harmonogramu věnují výtvarným a sportovním
aktivitám či dramatickému kroužku, dále
mohou navštěvovat zdejší hudebnu a půjčovat
si nejrůznější hudební nástroje, mohou trávit
omezený čas na počítači, tančit, účastnit se
promítání dokumentů s diskuzemi či si hrát se
zapůjčenými hračkami a naučnými hrami.

6-14 let
122 klientů
2501 kontaktů
(návštěv klubu)
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Tyto zájmové aktivity slouží jako prostředek k individuální práci s dětmi, která mívá
nejrůznější podoby – od práce na individuálních plánech (naučit se hodiny, zvládat
agresivní nálady), přes pravidelné doučování až po rozhovory o obtížných životních
situacích a práci na jejich řešení (neshody s přáteli, průšvihy ve škole). Dle finančních
možností je program obohacen ještě o výlety, exkurze nebo kurzy vaření.
Značnou pozornost jsme v roce 2018 věnovali učení, doučování a celkově plnění školních
povinností, při kterých dětem na Klubu pomáhali pracovníci, dobrovolníci z Gymnázia
Pierra de Coubertina, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, školní asistenti
a i vystudovaný dětský psycholog pan Mgr. Nakonečný. Aby měly děti ke zlepšování
školního prospěchu motivaci, zavedli jsme v roce 2018 cheironskou měnu - Rony.
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Plněním školních povinností v Cheironu děti mohly Rony získat, a pak si za ně “koupit”
v cheironském obchodě věci jak pro radost (hračky, kosmetiku, módní doplňky), tak školní
pomůcky (bloky, tužky, pastelky, pravítka).
Novou aktivitou, do které se mohly děti v roce 2018 zapojit, se stal divadelní kroužek, ve
kterém si děti vyzkoušely být na chvíli někým jiným. Kromě divadelního představení, kdy
se děti vžily do role superhrdinů, se naučily spolupráci a respektu k druhým i samy k sobě.

PŘÍKLAD Z PRAXE:
Z kraje roku 2018 se Daniela (10 let) svěřila pracovnici, že ji obtěžuje neznámý
člověk přes Facebook. Dotyčnému profilu potvrdila žádost o přátelství a od té
doby jí chodily vulgární zprávy a žádosti o fotky. Pracovnici dané zprávy ukázala
a po rozhovoru svolila ke kontaktování babičky, u které je v péči. Celou situaci
jsme probrali dohromady s dívkou i babičkou, které byly následně pracovnicí
klubu doprovozeny na policii, aby celou situaci nahlásily. Daniela si uvědomila
nástrahy sociálních sítí. Téma se otevřelo i u ostatních dětí a byly varovány další
dívky, mezi kterými už byly potencionální oběti (již měly daný profil také mezi
přáteli).
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KOMUNITNÍ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KLUB PRO STARŠÍ
Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T je preventivní sociální služba dle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Terminologií zákona se jedná o Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež (NZDM), které je v našem případě rozděleno do dvou klubů pro
mladší a starší klienty.

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Klub pro starší je bezpečným prostorem pro všechny ve věku od 15 až 26 let, kteří řeší
složité životní situace, jako jsou problémy s dokončením školní docházky, přihlašováním
na střední školy a učiliště, dluhy, problémy s drogami a kouřením, neplánované těhotenství,
hledání zaměstnání či spolupráce s úřady, rozchody a nefunkční vztahy s vrstevníky
a rodinnými příslušníky.

JAK SLUŽBA FUNGUJE
Využívání služby je dobrovolné a anonymní. Klienti mohou přijít kdykoliv v otevírací
době, která je od pondělí do čtvrtka od 14 do 19 hodin, v pátek od 14 do 17 hodin, a řešit
s pracovníky své problémy. Hlavním nástrojem služby jsou individuální a skupinové
rozhovory, které pomáhají tyto problémy identifikovat a hledat jejich řešení. Mimo to se
mohou klienti účastnit dalších činností jako jsou nácviky pohovorů, vytváření životopisů
a také sportovní a další volnočasové aktivity.
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CO JE CÍLEM SLUŽBY
Cílem služby je samostatný a odpovědný
člověk. Pracovníci podporují klienta, aby převzal
veškerou odpovědnost za své problémy, byl
informován o různých možnostech jejich řešení,
aktivně je odstraňoval a v neposlední řadě, aby
předcházel vzniku nových.

15-26 let
116 klientů
1925 kontaktů
(návštěv klubu)
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Klub pro starší je místem setkávání, muzicírování, hraní her, fotbálku, ping pongu nebo
třeba šipek. Tyto aktivity tvoří prostor pro rozhovory a řešení problémů, které se týkají
školy, brigád, práce, vztahů, dospívání, drog nebo bezpečného sexu, neplánovaných
těhotenství a dalších témat.
V roce 2018 byl klub svědkem několika personálních změn. Nastoupila Adriana, která
se stará o chod klubu a většinu volnočasových aktivit, včetně výletů a přednášek. Dále
prostory oživila svou nehynoucí energií muzikantka s romskými kořeny Jana, jejímž
hlavním nástrojem pro sociální práci je hudba a hlas. Díky tomu si našla cestu k méně
otevřeným klientům, a tím jim pomáhala rozvíjet nejen hudební schopnosti. Pod
jejím vedením se postupně zrenovovala hudebna, která je neodmyslitelnou součástí
cheironských prostorů.
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Kromě běžných aktivit jako jsou rozhovory a besedy, doučování, deskové a další hry,
které se uvnitř klubu odehrávají, jsme se vydali i mimo jeho zdi. Stejně jako loni jsme
navštívili interaktivní veletrh Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, kde klienti
mohli zapřemýšlet nad volbou budoucí střední školy či učiliště. Úspěch sklidil i výlet do
komunitního zařízení v Roudnici nad Labem, kde jsme porovnávali chod tamního klubu
s naším a poznávali nové lidi s odlišnými zvyky. Neméně zajímavá byla i návštěva města
Most, který je spjatý s početnou romskou komunitou. V rámci tohoto výletu proběhla
i prohlídka Centra romské kultury v Chanově a sídliště Janov.

PŘÍKLAD Z PRAXE:
Příběh klientky Lídy byl jistě pro všechny velmi silný. Její matka si našla přítele,
kterého vždy upřednostňovala před svou dcerou. Matka i přítel často pili alkohol,
a tak násilí a sprosté nadávky byly u nich v bytě na denním pořádku. Lída se stala
nejen svědkem, posléze i obětí domácího násilí a sexuálních narážek ze strany
matčina přítele. Nejprve jsme ji podpořili a ukázali, že existuje cesta ven. Pomohli
jsme Lídě zprostředkovat kontakt s organizací Kruh bezpečí, kde ji podrobně
popsali, jak se chovat v takovéto situaci. A když Lídě padlo osmnáct let, pomohli
jsme ji najít práci a bydlení. Nyní se stýká pravidelně jen s matkou. Žije sama
a našla si stálého přítele a chuť do života.
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TERÉNNÍ PROGRAM
Terénní program je další preventivní sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jde o službu, která je poskytována přímo v terénu v přirozeném prostředí
klientů.

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Terénní program slouží klientům od 15 do 64 let - lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, žijí v sociálně vyloučených lokalitách nebo řeší nějakou krizovou životní situaci
a nechtějí nebo nemohou využít ambulantní nebo pobytové služby.

JAK SLUŽBA FUNGUJE
Terénní pracovníci aktivně vyhledávají a kontaktují klienty přímo v terénu, tedy v jejich přirozeném prostředí. Prostřednictvím neformálních rozhovorů zjišťují jejich potřeby a problémy a společně se snaží hledat východiska, případně odkazují na další návazné služby. Využívání služby je dobrovolné a anonymní.

CO JE CÍLEM SLUŽBY
Cílem služby je zachytit problémy dříve než je pozdě a minimalizovat jejich negativní dopady na životy klientů a jejich okolí.
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V minulém roce se terénní pracovníci
zaměřovali především na Sídliště nad Lužnicí
(Sojčák), jeho přilehlé okolí, na areál základních
a středních škol a okolí autobusového nádraží
a Jordánu. Na Sídlišti nad Lužnicí byla na
bývalé základní škole zvané „Osmička“ nadále
provozována kontaktní místnost.

15-64 let
189 klientů
1925 kontaktů,
setkání, rozhovorů,
činností
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Tato „kontaktka“ sloužila především jako prostor, kde je možné se sejít za nepříznivého
počasí nebo řešit problémy vyžadující zázemí kanceláře. Jednou týdně byla místnost
k dispozici pro kontaktní den, kde mohli klienti se svojí potřebou terénní pracovníky sami
vyhledat.
V terénní službě proběhly v roce 2018 významné změny. Tandem pracovníků se proměnil
a v cheironských řadách jsme přivítali Prokopa a Kláru. Noví „teréňáci“ se představili na
akci při skateových závodech na Sojčáku.
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Hlavním tématem roku 2018 bylo uplatnění na trhu práce (hledání a udržení si
zaměstnání, včetně brigád, doprovody na první návštěvy úřadu práce a na výběrová
řízení), dále sexuální život a předčasné rodičovství, potíže s návykovými látkami, výběr
vhodného studia, existenční potíže, rodinné a vztahové problémy a podobně. Jako
každý rok probíhaly preventivní programy a workshopy týkající se zodpovědného sexu,
návykových látek či rizik při tetování a piercingu. V rámci navazování nových vztahů se
konaly i volnočasové aktivity jako míčové a další sportovní hry, slovní hry, a především
rozhovory týkající se všech možných oblastí života. Pracovníci se soustředili na motivaci
klientů k aktivnímu trávení volného času a povzbuzovali je ke spokojenému studijnímu,
pracovnímu i osobnímu životu.
PŘÍKLAD Z PRAXE:
Izabela přišla o prázdninách smutná, jelikož propadla v deváté třídě z chemie a čekaly
ji opravné zkoušky. Izabela je v pěstounské péči a finance na kvalitní doučování látky
se nedostávaly. Cítila se bezradně, protože se obávala, že reparát sama nezvládne,
a že se jí tak nepodaří nastoupit na učiliště. Obrátila se proto na terénní pracovníky.
Ti s Izabelou vymysleli prázdninový studijní plán a domluvili se na schůzkách.
Vytvořili v kontaktní místnosti učební listy s potřebnou látkou a zdůraznili Izabele, že
důležité je, aby vytrvala. Izabela pracovníky vyhledávala pravidelně, aby kontrolovali
průběh studia. Také společně probrali, jak takové opravné zkoušky probíhají. Izabela
zkoušky zvládla výborně a nyní je z ní učeň prvního ročníku oboru cukrářka a velmi
ji to baví. Díky spolupráci s pracovníky Cheironu navíc získala stipendium, které ji
pomáhá studium zvládat i po finanční stránce.
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SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Služba pro rodiny s dětmi je preventivní sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách. Terminologií zákona se jedná o Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi (SAS).

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Služba podporuje rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci – když mají finanční problémy,
jsou zadlužené, hledají bydlení, řeší ustanovení péče o děti, nevědí si rady s výchovou,
vzděláváním nebo volným časem svých dětí.

JAK SLUŽBA FUNGUJE
Podpora rodiny probíhá přímo v domácnosti nebo v prostorách Cheironu nebo kdekoliv,
kde je třeba. Služby mohou využívat nejen rodiny s dětmi, ale i rodiny očekávající narození
dítěte, rodiny, které usilují o návrat dítěte z náhradní rodinné péče nebo z ústavní výchovy,
i vzdálenější rodinní příslušníci a jiné blízké osoby, které reálně pečují o děti.

CO JE CÍLEM SLUŽBY
Cílem služby je zlepšení životní úrovně a pohody rodiny a zvýšení sociálních dovedností
členů rodiny tak, aby v důsledku jejich problémů nedocházelo k umisťování dětí do ústavní
péče.
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službu čerpalo:
43 rodin
bylo poskytnuto:
744 intervencí
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V roce 2018 přibyla do této cheironské služby Daniela, která se pustila do navazování
nových kontaktů a utužování vztahů a službu jsme začali prezentovat více k široké
veřejnosti. Nejčastější potřebou rodin tohoto období bylo hledání vhodného bydlení. Bydlení
hledaly mladé rodiny žijící ve společné domácnosti s rodiči a svými sourozenci, maminky
z azylového domu a z ubytoven, dále rodiny, které dostaly výpověď nebo které si přály snížit
náklady. S těmito klienty pracovníci vyplňovali žádosti o městské byty, řešili dluhy u města,
možnosti financování kauce a vyhledávali společně s rodiči vhodné byty v inzerci.
Častým tématem byla také školní zralost a možnosti, jak jí u dětí potvrdit, případně, co dělat
pokud děti její podmínky nenaplňují. Řešili jsme zajištění volnočasových aktivit pro děti, které
mají výchovné problémy nebo nízké sebevědomí a hůře se začleňují do školního kolektivu.
Podpořili jsme jejich rodiče v zájmu o různé kroužky a aktivity, které mohou dát dětem řád
a pomoci zvýšit jejich sebevědomí, aby tak mohlo posílit i jejich postavení mezi vrstevníky.
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Objevilo se i mnoho jiných témat jako příprava k porodu, zajištění výbavičky pro dítě,
zajištění vánočních dárků pro děti z rodin ve finanční tísni aj. Dále proběhlo několik
společných klubů pro rodiče, které se zaměřovaly na aktivity podporující snížení nákladů
rodiny (např. šití pytlíků do škol, výroba dušičkové a vánoční výzdoby), posilování
vzájemných vazeb a otevírání nových témat a oblastí pro možnou spolupráci.

PŘÍKLAD Z PRAXE:
Oskar měl v rámci NZDM stále potíže s překračováním pravidel. Tytéž problémy
s ním měla i učitelka ve škole a ani učení mu tak nešlo. Shodli jsme se, že Oskar
by potřeboval více péče, a tak jsme se snažili nakontaktovat jeho rodinu. Poté,
co jsme se s jeho rodiči sešli a domluvili na spolupráci, zjistili jsme, co Oskara
baví. Vytipovali jsme pro něj vhodnou pravidelnou volnočasovou aktivitu a začali
řešit její financování a zajištění. Vše se nakonec podařilo. Oskara, protože to
je nad časové možnosti rodiny, doprovázíme na aktivitu a připravujeme jej
v tomto směru na osamostatnění. V rámci aktivity Oskar zvládá dodržování řádu
a pravidel, získává nové zkušenosti s vrstevníky i v komunitě. Jeho problémy
v rámci NZDM se mírní, jde s nimi lépe pracovat. Dalším krokem bude domluva
s rodinou a nácvik pravidelné přípravy na školu.
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KOMUNITNÍ PRÁCE
KOMU JE SLUŽBA URČENA
Terénní program slouží klientům od 15 do 64 let - lidem, kteří jsou ohroženi sociálním
vyloučením, žijí v sociálně vyloučených lokalitách nebo řeší nějakou krizovou životní
situaci a nechtějí nebo nemohou využít ambulantní nebo pobytové služby.

JAK SLUŽBA FUNGUJE
Komunitní práce je o zplnomocňování lidí, a to nejen jednotlivců, ale celých sociálních
útvarů - komunit. Oproti přístupu orientovanému na poskytování pomoci a služeb „shora“
jde o to, že s podporou komunitních pracovníků si lidé sami pojmenovávají své potíže
a hledají přijatelná řešení, kterých jsou pak o to více ochotni se držet. Pracovníci fungují
jako podpora a motivace, ale samotné řešení leží na komunitě.

CO JE CÍLEM SLUŽBY
Cílem komunitní práce je skupinu lidí propojit, pomoci jim pojmenovat jejich společné
potřeby a problémy a hledat taková řešení, která zvládnou realizovat vlastními silami.
Motivujeme je, aby překonali pasivitu, rozvíjeli svůj potenciál, a přispěli tak ke změně ve
své komunitě.
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V průběhu roku 2018 jsme řešili hlavně
společná témata bydlení (např. žádosti
o byt, výpovědi z bytu, vysoké kauce,
převody plátce plynu a elektřiny)
a zaměstnání (pracovní smlouvy,
výpovědi, sestavování životopisu
a motivačního dopisu apod.).

bylo podpořeno:
134 klientů
bylo poskytnuto:
688 intervencí
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V sociálně vyloučené lokalitě Fišlovka došlo k úbytku obyvatel, což částečně považujeme i za
úspěch naší organizace. Seznámili jsme se s novými rodinami v rámci Starého města a naše
pozornost se začala více upínat na Sídliště nad Lužnicí, kam se přestěhovali noví potenciální
klienti. Dařilo se nám prohlubovat navázané vztahy s pedagogy spádových škol a konkrétně ze
školy, kam chodí děti ze sociálně vyloučené lokality. Pravidelně k nám dochází školní psycholog,
se kterým, kromě jiného, můžeme sdílet cenné zkušenosti, a zefektivňovat tak naši práci.
V rámci komunitních klubů jsme, kromě těch (již tradičně) organizovaných u nás,
uspořádali kluby rodičů ve spádových školkách, což se setkalo s velmi pozitivním ohlasem.
U společných činností se s námi a učitelkami setkávali rodiče z majority i minority, a tak
vznikal prostor pro vzájemné poznávání a probírání společných témat.
Naše komunitní pracovnice (s praxí účetní) posilovala kompetence klientů v jednání s úřady
(hlavně soudy) v rámci insolvencí, řádného placení daní, zdravotního a sociálního pojištění.
Romský taneční soubor Čiriklore existuje již desátým rokem, a tak jsme s jeho vedoucími
probírali jejich touhu uspořádat oslavu tohoto jubilea. Členové Čiriklore se za celý
rok účastnili různých tanečních soutěží, festivalů a beneficí, přičemž vrcholem bylo
jednoznačně vystoupení na největším romském festivalu Khamoro. V červnu také proběhly
naše dvě benefiční akce (jedna ve spolkovém domě Střelnice a druhá na Žižkově náměstí),
na kterých měli možnost veřejně vystoupit naši klienti a zhostili se toho na výbornou. Na
závěr roku jsme se s členy komunity vydali do Chánova, kde nás přijali ve zdejším Centru
romské kultury a mohli jsme sdílet radosti a starosti naší práce.
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PŘÍKLAD Z PRAXE:
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PŘEDŠKOLNÍ KLUB
Předškolní klub doplňuje docházku klasických mateřských škol. Není to jejich konkurent,
ale spolupracovník. Nicméně klasickou MŠ nenahrazuje, ale děti na ni připravuje. Činnosti
se zaměřují na komplexní rozvoj dětí.

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Služba je určena dětem od tří let do nástupu na povinnou školní, resp. předškolní docházku, které z nějakých důvodů nenavštěvují mateřskou školu, ale zároveň nejsou připravené
na vstup do normálního vzdělávání.

JAK SLUŽBA FUNGUJE
Předškolní klub je otevřen od pondělí do čtvrtka v dopoledních hodinách a má podobnou
strukturu jako mateřské školy. Rozdíl je v tom, že kolektiv v předškolním klubu je menší
a máme prostor i na intenzivní spolupráci s rodiči. Předškolní klub není konkurencí běžných mateřských škol, ale připravuje děti na to, aby bez problému zvládly vstup do běžných školek a škol.

CO JE CÍLEM SLUŽBY
Cílem služby je připravit děti do klasického vzdělávání a usnadnit jim tak start v jejich vzdělávací kariéře. Neméně podstatným cílem je ulehčit už tak těžkou práci učitelům a učitelkám a přispět k tomu, aby se děti z předškolního klubu jednoduše zapojily do kolektivu ostatních dětí.
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Předškolní klub funguje již 4 roky. Od roku 2016 do
prázdnin roku 2019 je to díky evropskému projektu
„Bez obav spolu“. V roce 2018 jej klienti mohli
navštěvovat i díky projektu „Připraveni na startovní
čáře“ od Nadace Albatros. V lednu se podařilo navýšit
počet zapsaných dětí díky navázané spolupráci
s azylovým domem a sociálními pracovníky veřejné
správy, kteří začali rodičům služby klubu doporučovat.

3-6 let
16 dětí
350 kontaktů
(návštěv klubu)

31

V září došlo k personálním změnám a od podzimu se předškolní klub obohatil o logopedii.
O děti byla zpočátku akutní nouze, ale po rozšíření letáčků o fungování a spuštění
„Otevřené herny pro rodiče s dětmi od narození do 6 let“ se klub naplnil 5 dětmi s různou
docházkou a individuálními potřebami. V novém pracovním osazenstvu proběhly 2 kluby
rodičů a 1 adaptační den ve spřátelené školce, který má za cíl přiblížit běžné školky dětem
i rodičům.
Vzhledem k intenzivní práci hlavně s rodiči se v posledních 4 letech podařilo téma
předškolního vzdělávání a jeho významu dostat do povědomí naší cílové skupiny. A tak se
nyní setkáváme s tím, že i rodiče, kteří význam předškolního vzdělávání podceňovali, nebo
neměli důvěrů k běžným mateřským školám, nechávají své děti do běžných školek zapsat.
Spolu s novelou zákona, která ukládá povinnost navštěvovat poslední ročník mateřských
škol, se tak podařil problém nepřipravenosti dětí na vstup do ZŠ z velké části vyřešit.

PŘÍKLAD Z PRAXE:
Ema je tříletá holčička z rodiny pocházející ze sociálně vyloučené lokality.
Její rodina s Cheironem spolupracuje už dlouho, tak pro maminku bylo zcela
samozřejmé dát Emičku do předškolního klubu. Přestože by mohla navštěvovat
klasickou mateřskou školu, rodiče ji raději vodí do kolektivu o menším počtu dětí,
kde se dbá nejen na klasické předškolní vzdělávání, ale také na sociální dovednosti,
hygienické návyky a odbornou logopedickou pomoc. Přestože, či právě proto,
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že je dívka z početné rodiny, nedostává se jí tolik péče, kolik by potřebovala. Už
za 4 měsíce byl vidět nesmírný posun v jejich dovednostech. Podle naučeného
a vizualizovaného schématu si dokáže sama umýt a utřít ruce, svléct a obléct
se nebo si nachystat svačinku na prostírání a před jídlem si sama vyrazí umýt
ruce. Také její vyjadřovací schopnosti se zlepšily. Na individuální logopedickou
péči v zařízení ovšem nenavazuje domácí trénink, takže zlepšování v téhle oblasti
je pomalejší. Nicméně se vylepšilo i porozumění základním, místy i složitějším
pokynům ohledně organizace v klubu. Samozřejmě má i své dny, kdy místo
pozdravu při odchodu plazí jazyk (krásně na střed), ale můžeme to brát jako otisk
oblíbeného cvičení motoriky mluvidel do dlouhodobé paměti, kterou v kombinaci
s krátkodobou pamětí a prodlužováním délky pozornosti také procvičujeme.
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PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ A TŘÍDNÍMI KOLEKTIVY
Hlavní aktivity organizace Cheiron jsou sociální služby. Mají-li mít tyto služby hlubší smysl
a přesah, je třeba s naší prací seznamovat i širokou veřejnost. To proto, aby o naší činnosti
věděla, zapojovala se do ní, a šířila tak hodnoty a myšlenky, za kterými si v Cheironu
stojíme. Z toho důvodu organizujeme festivaly, benefiční akce, divadelní představení
i pro širokou táborskou veřejnost. Na těchto akcích se snažíme bourat zažité stereotypy
a předsudky, a vytvářet tak prostor pro vzájemné porozumění a nekonfliktní soužití
různorodých komunit ve společnosti.
V roce 2018 se v Táboře konal již 14. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů s lidsko-právní tématikou Jeden svět za účasti až šesti stů diváků. Podtitulem
“Aktualizace systému” nevybízel k zamyšlení se nad obměnou softwarů, ale nad
dynamickými proměnami v politických systémech a v naší společnosti obecně. Velkou
změnou oproti předchozím ročníkům bylo uvedení několika filmů v táborském kině Svět.
Jeden svět pro školy, kterého se zúčastnilo celkem 581 žáků a studentů, promítal svých 18
představení tradičně v prostorách Základní školy Bernarda Bolzana.
V roce 2018 jsme uvedli čtyři dětská představení spolu s divadelními dílničkami, kde si mohli
nejmenší diváci vyzkoušet akrobatické prvky, výrobu loutek a masek a další dovednosti
navázané na divadlo. Naše přizvání ke spolupráci přijalo divadlo DOKOLA s představením
O Budulínkovi, Víťa Marčík mladší s Eliščinými pohádkami, Divadlo U plotny s Větrnou
republikou a českobudějovické Studio dell’arte a jejich kus Vánoce za časů našich
prababiček.
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Největší cheironskou akcí roku 2018 pro táborskou veřejnost byl červnový benefiční
večer Když Tábor tančí, kde jsme z klasické tančírny vytvořili prostor pro vycházející
pěvecké a taneční hvězdy. Společně s hudební školou Yamaha, taneční školou Studio
Grand a moderátory Aničkou Polívkovou a Michalem Kurtišem jsme protančili noc ve
společenském sále Střelnice. Součástí večera byla i benefiční večeře připravená
pod taktovkou gastronomického esa Pavla Mináře.
Prostor pro mladé talenty nabídl i náš tradiční koncert na Žižkově náměstí,
kde vystoupili kapely a jednotlivci, kteří pravidelně zkouší v cheironské
hudebně. Součástí byl bazar oblečení, který organizoval táborský
ženský spolek ZORA.
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MÍSTNÍ OTEVŘENÉ CENTRUM MEZINÁRODNÍ CENY
VÉVODY Z EDINBURGHU
Již druhým rokem funguje v Cheironu místní centrum Mezinárodní ceny vévody
z Edinburghu – zkráceně DofE (z angličtiny The Duke of Edinburgh’s International Award).
Naše centrum je přístupné všem mladým lidem od 13 do 24 let, kteří se nebojí překonávat
překážky, chtějí se všestranně rozvíjet, věnovat se pravidelně nějakému sportu a jsou
ochotni se dobrovolně podělit o svůj čas, energii a pomáhat tak ve svém okolí.
Do programu DofE jsme se moc rádi zapojili, protože jeho principy podporují jak
všestranný rozvoj osobnosti a smysluplné využívání volného času mladých lidí, tak i jejich
zapojení do dobrovolnictví, což jsou všechno vlastnosti, kterými vynikal nejmoudřejší
a nejušlechtilejší z kentaurů – Cheiron, který je víc jak dvacet let symbolem naší obecně
prospěšné společnosti.
Každý účastník programu si vybírá ve třech oblastech – sport, rozvoj talentu
a dobrovolnictví – aktivity podle svých zájmů a možností. V každé aktivitě si stanovuje
cíle, které jsou výzvou pouze pro něj samotného – „soutěží“ pouze sám se sebou, se svojí
vůlí. Pro úspěšné absolvování programu je důležité odhodlání a vytrvalost. Podle toho, jak
dlouho se účastníci zvoleným aktivitám věnují, jsou po absolvování dobrodružné
expedice oceněni bronzovou, stříbrnou nebo zlatou medailí.
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V září a říjnu jsme uspořádali s Illyriou Brejchovou, ambasadorkou
a zlatou účastnicí programu DofE, čtyři besedy na školách v Táboře.
Do programu se tak přihlásili další 3 účastníci. Celkem bylo v roce
2018 zapsáno 11 účastníků, z toho v programu pokračuje 8 a 3
účastnice ho nedokončily.
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TIME OUT 2018
TÝDENNÍ POBYTOVÝ PROGRAM KLUBU PRO MLADŠÍ
Time outu 2018 získal nový náboj díky nové koordinátorce, výběru asistentky z řad starších
klientů Cheironu i obohacením programu o nové aktivity. Hlavní osu pobytu však již
tradičně tvořily pravidelné muzikoterapie.
Během pobytu na Time outu dochází k širokému spektru práce s dětmi, které zde díky
připravenému programu a přírodnímu prostředí poznávají zcela jiný svět, než na jaký jsou
zvyklé. Získávají zážitky na celý život, zkouší si nové věci a osvojují si sociální, stravovací
a jiné pozitivní návyky, což přispívá k celkovému seberozvoji. Zároveň je zde prostor pro
prohlubování důvěry mezi dětmi a pracovníky, která je pro další práci s klienty stěžejní, a již
na tomto pobytu dochází k velmi důvěrným rozhovorům, na jejichž tématech lze s dětmi dále
pracovat během zbytku roku.
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První odlišností od všedního života pro děti bylo, že tyto dny prožily bez mobilních telefonů,
počítačů i televize, co se mnohým ze zúčastněných zdálo nejprve nepředstavitelné, ale
zpětně to hodnotí jako dobrou zkušenost. Dále u dětí docházelo k osvojování struktury
času, neboť všechny vstávaly na budíček, pravidelně se střídaly na službách v kuchyni
a dodržovaly harmonogram programu. Ten obsahoval několik druhů aktivit, takže si
každý mohl najít „to své“ a zároveň si zkusit něco nového – muzikoterapii, která se
konala dvakrát denně, výtvarné dílny, kde si děti vyzkoušely např. tradiční romská řemesla,
dále sporty a přespávání „pod širákem“ či stezku odvahy. Letos se děti často věnovaly
žonglování s POIkami (točení míčků na provázcích), které následně využily i v rámci
muzikoterapie. Jelikož spolu děti intenzivně strávily pět dní a zažily společně nevšední
věci, došlo ke vzniku i prohloubení přátelských vztahů.
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CHCETE SE ZAPOJIT?
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT?
Klikněte na www.cheiront.cz a pošlete dar jednoduše a rychle přes internet dle formuláře
na úvodní stránce našeho webu.

Vašich 200 Kč zajistí 1 dítěti edukativní pomůcky na celý rok.
Vašich 300 Kč umožní 1 dítěti pravidelně se doučovat celý měsíc.
Vašich 500 Kč zajistí 2 dětem výtvarné potřeby na celý rok.
Vašich 1 000 Kč umožní 1 dítěti využívat všech našich služeb 1 měsíc.
Navštivte některou z našich benefiční akcí, kde nás můžete podpořit finančně či pomoci
s její přípravou a organizací.
Velkou podporou je také materiální pomoc (kancelářské potřeby aj.) či sleva na zboží či
služby (tisk, doprava, reklama aj.).
Pokud nás chcete podpořit jako firma, kontaktujte
naší fundraiserku nebo ředitele.
Mgr. Roman Varga, 603 526 246, varga@cheiront.cz
Rádi se s Vámi setkáme osobně.
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DARUJTE PRAVIDELNĚ!
Ideálním řešením pro naši organizaci je pravidelná podpora. Díky ní pak můžeme lépe plánovat naši činnost a zajistit její dlouhodobou udržitelnost. Samozřejmě i jednorázová podpora je pro nás cenným darem.

ČÍSLO ÚČTU: 9978740267/0100
POMÁHEJTE S NÁMI STAVĚT MOSTY MEZI LIDMI!
Jednotlivé projekty podpořily také dary od firem a individuálních dárců. Nevyčerpané finanční dary byly převedeny na Fondy ke krytí nedostatku finančních prostředků na počátku roku.
Nakupujete na internetu?
Stačí před nákupem navštívit www.givt.cz,
vybrat organizaci Cheiron T a Váš oblíbený e-shop.

STAŇTE SE NAŠÍM DOBROVOLNÍKEM!
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32 %
26 %

FINANČNÍ ZPRÁVA

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018 v celých Kč
2%

26 %

Náklady
501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energie
503 Spotřeba ostatní
511 Opravy a udržování
3%
512 Cestovné
518 Ostatní služby
6%
521 Mzdové náklady
1%2%
524 Zákonné sociální pojištění
527 Zákonné sociální nákady
528 Ostatní soc. náklady
542 Ostatní pokuty a penále
543 Odpis nedobytné pohledávky
549 Jiné ostatní náklady23 %
582 Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

742 735
109 162
20 000
43 427
159 363
1 574 797
4 160 566
1 300 279
17 %
13 941
18 682
0
0
1 343
2 220
8 146 515

Struktura
výdajů organizace v celých Kč5 %
3%
32 %
Materiální
náklady
742 735
6%
6 % 312
Nemateriál nákladyJčK -dotace na soc. služby 1 910
JčK IP- individuální projekty
1%2%
Osobní náklady
5 493 468
JčK - granty
17 %
Město Tábor
celkem výdaje
8 146 515

2%
5%
23 %

Úřad vlády ČR
Jeden svět
ESF OP VVV
NROS - Pomozte dětem
Ministerstvo kultury
Nadační fond Albatros
Dary

6%

Materiál
Nemater
Osobní n

9%
67 %

Materiální náklady
Nemateriál náklady
Osobní náklady

9%
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JčK -dota
JčK IP- in
JčK - gra
Město Tá
Úřad vlád
Jeden sv
ESF OP V
NROS - P
Ministers
Nadační
Dary

67 %

Výnosy
602 Tržby z prodeje služeb
644 Úroky
649 Jiné ostatní výnosy
682 Přijaté příspěvky (dary)
691 Provozní dotace
Výnosy celkem

32 %

180 633
0
0
253 947
7 711 935
8 146 515

2%
3%

Struktura příjmů organizace v celých Kč
JčK -dotace na soc. služby
2 065 000
32 %
JčK IP- individuální projekty
2 528 077
JčK - granty
133 000
26 %
Město Tábor
431 482
Úřad vlády ČR
515 944
Jeden svět
12 500
ESF OP VVV
1 345 227
2%
NROS - Pomozte dětem
154 069
3%
5%
Ministerstvo kultury
70 000
Nadační fond Albatros
456 636
6%
Dary
253 9476 %
2%
1
%
Vlastní zdroje
180 633
17 %
celkem příjmy
8 146 515

JčK -do
JčK IPJčK - g
Město
Úřad v
Jeden
ESF OP
NROS
Ministe
Nadač
Dary

26 %

5%
6%

6%

1%2%
17 %
JčK -dotace na soc. služby
JčK IP- individuální projekty
JčK - granty
Město Tábor
Úřad vlády ČR
23 %
Jeden svět
ESF OP VVV
NROS - Pomozte dětem
Ministerstvo kultury
Nadační fond Albatros
Dary

Mater
Nema
Osobn

9%
67 %

23 %
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PODĚKOVÁNÍ
Bez těch, co přiloží ruku k dílu, nabídnou službu, dají hmotný dar či přispějí finančně na
naší činnost, by to prostě nešlo. Děkujeme za jakoukoliv formu podpory!

Instituce - státní správa a samospráva:
Evropský sociální fond, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Ministerstvo kultury, Město Tábor, Jihočeský kraj, Úřad vlády České
republiky - Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Nadace a nadační fondy:
Společný sbírkový projekt NROS a ČT Pomozte dětem, Nadační fond Albatros, Nadace
Divoké husy

Hlavní firemní partneři a dárci:
Briklis s.r.o, Panda East s.r.o., ROTARY CLUB Tábor

Firemní dárci a partneři
Auto Josef Klejna, ADIEL s.r.o., Barney’s, Ekan Servis s.r.o., Elimax, GS Technik spol.
s.r.o., Dolák, s.r.o., Dr. Max (ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.), Inet4 s.r.o., Janev, s.r.o.,
KERAMOST, a.s., Kovářství Ladislav Dobeš, LED MULTIMEDIA s.r.o., LYBAR s.r.o., Optika
D+P s.r.o., Papírnictví Turlík, PK Servis technické součásti s.r.o., RUDI, a.s., Simopt, s.r.o.,
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Spolkový dům Střelnice, Teplárna Tábor, a.s., TZMT, s.r.o., Kino Svět Tábor, Viva Design,
s.r.o., Wágnerová s.r.o. – Mazda Tábor, Zahradnictví Mateřídouška, řeznictví Kosík,
Rybářské potřeby v OD Dvořák, prodejci ze středečního trhu na Žižkově náměstí, Hotel
Nautilus

Individuální dárci a partneři:
Basiková Petra, Bílý Tomáš, Bláhová Kateřina, Bolková Markéta, Brada Miloslav, Brada
Michal, Brent John, Březina Zdeněk, Dlouhá Zuzana, Dohnal Vítězslav, Doubrava Václav,
Doubravová Jaroslava, Douchová Martina, Dvořáčková Květa, Fiala Aleš, Fišer Jiří, Fraitová
Andrea, Greň Lenka, Havlíček Karel, Chomát Bohumil, Chromeček Jan, Kabíček Tomáš,
Knotková Lenka, Korbel František, Kostečka Jan, Křížová Jaroslava, Kultová Křížová Pavla,
Kupsa Tomáš, Loskot Jiří, Mlčkovská Marie, Minář Pavel, Miňhová Zdeňka, Pacalaj Michal,
Pacalajová Tereza, Pavlišová Michala, Pavlovičová Monika, Pilzová Zuzana, Podvalská
Jitka, Pokorná Ludmila, Procházka Martin, Procházka Vladimír, Slabý Marek, Smažík
Petr, Stupková Dana, Stupková Michaela, Svatek Martin, Svobodová Jiřina, Tkadlecová
Jaroslava, Václavů Jakub, Varga Roman, Vargová Anežka, Vejdová Marcela, Vrkočová
Kristýna, Pikhart Zdeněk, Zeman Jaroslav

Umělecké soubory a skupiny
ARA ART, o.s., Čiriklore, Divadlo Dokola, Divadlo Já to jsem, Divadlo U plotny, Hudební
škola YAMAHA, Ilusias, Studio dell’arte, Studio GRAND
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Spolky a sdružení:
Cafe & gallery MP7, Český západ, o.p.s., Člověk v tísni, o.p.s., kafé & knihy Jednota,
Knihkupectví Baobab, Ponton z.s., Taboard, ZORKY, ZŠ Bernarda Bolzana, o.p.s.,
ZŠ a MŠ Tábor Helsinská, ZŠ a MŠ Tábor Nám. Mikuláše z Husi, MŠ Pohádka Planá,
MŠ Hastrmánek, a další mateřské a základní školy

Mediální partneři
Česká televize, Český rozhlas České Budějovice, Táborský deník, Kulturne.com, Táborsko

Dobrovolníci
Mgr. Milan Nakonečný, Marek Vybíral, Kateřina Vinklárková, Petr Čekal, Tomáš Smažík,
Adam Kraus, Veronika Karasová, Alena Šímová, Gabriela Sokolová Loskotová, Šárka
Kazdová, Markéta Podzimková, Anna Kratošková, David Peltán, Jindřiška Szutáková
Chtěli bychom poděkovat i všem dalším organizacím, jednotlivcům, dobrovolníkům,
lektorům, členům správní a dozorčí rady a všem, se kterými jsme se během roku
potkali a kteří ovlivnili naší činnost. Děkujeme za podporu, spolupráci i kritiku.
Zvláštní poděkování patří Petře Basíkové, Miloslavu Bradovi, Vítězslavu Dohnalovi,
Zdeňku Pikhartovi, Stanislavu Pazderkovi, manželům Šmejkalovým, Tomáši Kabíčkovi
a Gustavu Fifkovi. A za náš skvělý nový vizuální styl děkujeme Monice Pavlovičové.
Pokud jsme na někoho z Vás zapomněli, věřte, že to nebyl záměr a tímto se omlouváme.
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