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ÚVODEM
Rok se s rokem sešel a opět píši úvod k další výroční zprávě Cheironu.
Rok 2005 byl konečným pro „pana ředitele“ Patrika Kučeru, který přes své mládí
prokázal svou zralost v náročnosti plnění úkolů ředitele KC a šťastně vykročil,
do další etapy svého života. Nechť mu štěstí přeje. Napadá mne: „Král zemřel, ať
žije král!“, ale o tom novém králi budu psát až příští rok.
Vrátím se však k tomu pátému roku třetího tisíciletí po Kristu: Komunitní centrum
již žije devátým rokem. Vyměnily se mu první zuby a začalo chodit do školy života
s ostatními organizacemi. Začíná vstupovat do nových zkušeností a sebevědomě
učí mladší organizace tomu, čemu se samo naučilo. Začíná myslet a přehodnocovat.
Nové a funkční uchopuje a nefunkčního se vzdává. Vyměňují se lidé tvořící tým.
Mění se i klientela. Jedni odrostli, druzí dorůstají. Sociální organismus komunitního
centra obnovuje své buňky.
KC je stále mladé a proces učení je jedinou jistotou, která je mu dána. Tuto jistotu
má každý člověk a šťastným je ten, kdo se učí rád. Škoda, že mnohdy zapomínáme
hledět na svět nově, pozitivně, nezaujatě. Je krásné poznávat nové v lidech
a věcech, které už známe nazpaměť.
Přeji tedy nám i Vám chuť se učit v každém věku, vidět nové, být pozitivní
a nezaujatí.
Martin Procházka
lektor a komunitní pracovník
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CO JE KOMUNITNÍ PRÁCE
Komunitní práce je využívání lidských i jiných zdrojů v obci, v komunitě.
Komunitní práce je metoda k řešení sociálních problémů prostřednictvím podpory
společenství - komunit - v místech, kde lidé žijí a kde problémy vznikají.
"Komunitní práce - řečeno jednou větou - je metoda směřující k vyvolání
a podporování změny v rámci místního společenství. Vychází z toho, že komunita má
více sil a možností než jedinec, ale i jedinec má obvykle více sil než se domnívá, jen
je potřeba těmto silám dát možnost, aby se mohly objevit, podpořit vlastní aktivitu lidí,
navodit prostředí, ve kterém spolu mohou lidé jinak a účinněji než dosud komunikovat
o určitém problematickém tématu." (PhDr. Zuzana Havrdová,Csc.)
Cílem komunitní práce je vytváření takové situace, aby lidé nalezli své schopnosti
a síly, naučili se vyjadřovat své názory a potřeby, překonali pasivitu a nevíru a začali
rozvíjet své potenciály ve společnosti. Jde tedy o to, aby byly vytvořeny takové
podmínky, aby se lidé, kteří v dané lokalitě žijí, mohli podílet a co nejvíce rozhodovat
o tom, co je třeba řešit a jakým způsobem, jaký má být cíl a výsledky. Nejde zde o to,
jakou rychlostí nastanou změny a dostaví se výsledky, ale o samotný proces, kterým
k nim dojde. Jelikož každá komunita je jiná, nachází se v jiné situaci, má rozdílný
potenciál zdrojů, na němž může stavět a neexistuje žádný předem daný návod a sled
kroků, je cílem komunitní práce nechat řešení na místních lidech, kteří dané situaci
nejlépe rozumí a znají zdroje, které jsou jim k dispozici. Řešení problému spočívá
v propojování jednotlivců a zdrojů společnosti. Je třeba dosáhnout skutečného
zapojení všech zúčastněných v tomto procesu a navodit mezi nimi účinnou
komunikaci: tj. občanů - členů komunity, a to i jedinců, i neformálních skupin, dále
odborníků - tedy komunitních pracovníků a jiných "pomáhajících", kteří proces
komunitní změny obvykle iniciují, a stejně tak úřadů a institucí, které jsou pro dané
místo důležité. Cílené pěstování a podpora vazeb mezi občany v místě a jejich
zapojování do života komunity dává lidem šanci se rozvíjet a pomáhá zapojit
do procesu řešení i ty nejvíce znevýhodněné skupiny, které stojí na pokraji zájmu
společnosti. Jedná se hlavně o národností menšiny, přistěhovalce, bezdomovce,
mladé lidi žijící alternativním způsobem života, lidi závislé na drogách. Právě pro tyto
skupiny se může komunitní práce stát mostem mezi nimi a společností. Může jim
pomoci zlepšit jejich šance na uplatnění a při řešení jejich problémů. Cílem komunitní
práce je podpořit lidi a lidské společenství tak, aby sami rozšířili své dovednosti
a mohli řešit své problémy vlastními silami.
Více o komunitní práci najdete na našich webových stránkách.
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STRUKTURA ORGANIZACE
ZAKLADATELÉ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI CHEIRON T
Ing. Jiří Fišer, Mgr. Jana Říčařová, Bc. Jiřina Svobodová,
Sdružení KOPRA Praha zastoupené PhDr. Zuzanou Havrdovou, Csc.
SPRÁVNÍ RADA SPOLEČNOSTI
Předseda správní rady:
Bc. Jiřina Svobodová
Členové správní rady:
Mgr. Julie Bláhová
Mgr. Lenka Michálková
Jana Ondráčková
Mgr. Barbora Růžičková
MUDr. Milan Rytíř
DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI
Předseda dozorčí rady:
Ladislava Vacková
Členové dozorčí rady:
Petra Podlahová
Mgr. Hana Doubková
VÝKONNÝ ŘEDITEL
Patrik Kučera
ZAMĚSTNANCI
Tomáš Bílý, zástupce ředitele, komunitní pracovník
Martin Procházka, komunitní pracovník
Tereza Musilová, vedoucí Dětského klubu Pavučinka (do srpna)
Jana Gorušková, vedoucí Dětského klubu Pavučinka (od srpna)
Sylvie Čepeláková, vedoucí keramické a výtvarné dílny (do března)
Jiří Otec, vedoucí keramické a výtvarné dílny (od dubna)
Aneta Vomlelová, komunitní pracovník (od září)
Monika Prokopová, koordinátorka mateřského centra,
externí pracovnice(do dubna)
Olga Šebková, koordinátorka mateřského centra,
externí spolupracovnice od května, od července zaměstnána
Iveta Eremiášová, účetní, externí spolupracovnice
Marie Mikolášková, zpracování mezd
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DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI
Smyslem komunitní práce je zapojování co největšího počtu osob do činnosti
a chodu organizace a dění, proto má Cheiron T také množství dobrovolníků, kteří
velice pomáhají při různých typech činností. Bez jejich pomoci, času a energie
by náklady organizace bezpochyby vzrostly. Jedná se o široké spektrum populace
od dětí až po specialisty a odborníky. Počet dobrovolníků byl v tomto roce zhruba 35,
z toho 10 - 15 skalních, kteří pomáhali přímo při realizaci některých projektů,
při kulturních akcích a při opravách a úpravách našeho centra apod.
Všem těmto lidem patří náš velký dík!

POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE
POSLÁNÍ
Hlavním předmětem činnosti je poskytovat a zprostředkovávat:
sociálně - výchovnou činnost
zájmovou činnost
přednáškovou činnost
konzultační činnost
preventivní programy
práci s romskou mládeží
vzdělávací programy
kulturní programy
informační servis
volný přístup a možnost spolupodílet se na činnosti centra
a to vše s cílem zabezpečit hodnotné využívání volného času a zdravý
rozvoj osobnosti neorganizované mládeže a dětí.
CÍL
Dlouhodobým a všeobecným cílem naší organizace je přispět k rozvoji
nových, participativních metod sociální pomoci. Prostřednictvím komunitní
práce rozvíjet aktivní seberealizaci ohrožených skupin dětí a mladých lidí.
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KOMUNITNÍ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ

CHEIRON T

OBLASTI PŮSOBENÍ
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 14 let výše.
Centrum je otevřeno každý všední den a nabízí velmi širokou nabídku programů
pravidelných i nepravidelných. Jedná se o komunitní centrum, které vzniklo
z opravdové potřeby a zájmu komunity, na jeho zrodu se podílelo mnoho
dobrovolníků z řad odborné veřejnosti, ale hlavně z řad samotných potencionálních
klientů centra. Centrum existuje téměř devět let a je nejstarším článkem celé obecně
prospěšné společnosti Cheiron T. Za tu dobu prokázalo velkou životaschopnost,
i přes to, že finanční prostředky na zabezpečení jeho provozu nejsou vždy optimální.
Jeho činnost se zaměřuje především na děti a mladé lidi, kteří:
·
tráví volný čas „na ulici“, nestrukturovaně, v partách vrstevníků
·
inklinují k rizikovému chování, které může vyústit v protispolečenský vývoj
osobnosti:
experimentování s alkoholem, drogami, sexem, k násilí
·
inklinují k nezávislému, alternativnímu životnímu stylu
·
pochází ze slabých sociálních rodin
·
jsou romské národnosti (romské etnikum v současné době v centru převažuje)
·
jsou neorganizovaní, nezačleňují se do žádných aktivit, mají nevyhraněné zájmy
Pravidelné programy komunitního centra
(výtvarná a keramická dílna, hudebna, základy na PC, ping-pong, stolní fotbálek,
levný internet a levné kopírování)
Nepravidelné volnočasové aktivity (výroba dárků,oslavy svátků - Vánoce,
Velikonoce, Masopust, Jaro, Léto, Podzim, Zima, Valentýnský svátek, Den dětí,
diskotéky, začátek a konec školního roku)
Kulturní akce (koncerty, divadelní představení, výstavy, festivaly, párty, filmy …)
Vzdělávací pořady (besedy, semináře, kurzy, workshopy …)
Sportovní akce (turnaje ve stolním tenise, stolním fotbálku, šipkách, fotbale,
skateboardové závody...)
Tématicky zaměřené projekty (měsíční festival „Životaumění“,
"Týdny proti rasismu a xenofobii", hudební festival "Free dim Fest", Vzdělávání)
PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ZŠ,SŠ A SOU
Od roku 2001 Cheiron T realizuje program Primární prevence na ZŠ.
V současnosti je tento program orientován především na střední školy, učiliště
a internáty. Dlouhodobé působení programu je interaktivní a jeho působení je
přizpůsobováno daným skupinám a třídám. Celková orientace je na eliminaci
sociálně patologických jevů, primární protidrogovou prevenci, výchovu ke zdravému,
hodnotnému, pro společnost přínosnému a kvalitnímu životnímu stylu, posilování
sebevědomí, ujasnění si celkové životní orientace a hodnotového žebříčku, nácvik
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komunikace, řešení a zvládání problémů a konfliktů. Samozřejmý je důraz na témata
z kolektivu třídy. Často jsou využívány umělecké techniky na posílení prožitku
sounáležitosti se skupinou, prožití tématu - dramaterapie, sociální malba,
zachycení problematiky uměleckou formou. Byla použita metodika z projektu Grofo.
Tento projekt obsahuje silný emoční apel proti drogám. Součástí je i filmový materiál
z romského prostředí, jde tedy o materiál využitelný k eliminaci rasismu
a patologických postojů u dětí a společnosti.
Vývoj seminářů odpovídá vývoji kolektivu. Faktem je, že každá třída je samostatným
sociálním organismem, který reaguje na podněty odlišně. Důležitou roli hraje také
atmosféra školy. Byť by se mohlo zdát, že stejné ročníky tváří v tvář danému tématu
budou reagovat podobně, často bývá opak pravdou. V některých kolektivech
vystupují do popředí témata šikany jako nejzásadnější a jinde je to například tématika
drog a sexuality. Taktéž je možné s některými kolektivy diskutovat o problémech
otevřeně a skutečně odhalit problém, aniž by to vyvolalo stáhnutí se žáků do sebe,
a naopak v jiných třídách je nutné k tématu přistoupit formou nácviku situace,
či prostřednictvím hry. Je paradoxem, že v některých kolektivech schopných
akceptovat téma a otevřeně o něm diskutovat by byla naopak forma "hry" odmítnuta.
Opakovaná sezení s kolektivem vedou k prohloubení práce a uchopení témat. Žáci
mohou pracovat s myšlenkovými okruhy v domácím prostředí a věnovat se
sebereflexi k tématům závislosti apod. Tato sebereflexe pak bývá odrazovým
můstkem k další práci.
V roce 2005 bylo uspořádáno naším komunitním centrem okolo sta programů a
prožitkových seminářů v rámci primární protidrogové prevence a eliminace sociálně
patologických jevů jak na školách a učilištích, např.:Speciální škola v Radeníně,
ZŠ B.Bolzana o.p.s. Tábor, Gymnázium P. de Coubertaina Tábor, SZŠ Tábor,
SPŠS Tábor, SOŠ a SOU spojů Tábor, tak i v kulturních zařízeních a komunitním
centru samotném.
VZDĚLÁVACÍ KURS PRO ZAČÍNAJÍCÍ PRACOVNÍKY V OBLASTI PRÁCE
S NEORGANIZOVANÝMI DĚTMI A MLÁDEŽÍ
V dubnu a červnu proběhly dohromady 4 víkendové semináře v rozsahu 54 hodin
a v květnu se účastníci zúčastnili stáží v různých zařízeních a měli dále za úkol
pracovat na splnění vlastních individuálních cílů.
Celé vzdělávání probíhalo pod záštitou senátora ČR Mgr. Pavla Eyberta, který
na konci posledního semináře předal všem 16 účastníkům osvědčení o absolvování
celého vzdělávání.
Vzdělávací semináře probíhaly v prostorách CESTY, komunitního centra Cheiron T
a kontaktního centra Auritus.
Koordinátoři vzdělávání - Bc. Jiřina Svobodová, Martin Procházka
Lektoři vzdělávání:
MUDr. Marek Slabý - ředitel záchranné služby Tábor, PhDr. Vladimír Jelen - psycholog s dlouholetými zkušenostmi v oblasti volnočasových aktivit dětí
a mládeže, Mgr. Julie Bláhová - psycholožka pedagogicko-psychologické poradny
Tábor, Mgr. Hanka Vojtěchová - vedoucí kontaktního centra pro lidi ohrožené drogou
Auritus Tábor, Mgr. Saša Blažková - dlouhodobá pracovnice a vedoucí rómského
komunitního centra v Plzni, Alena Vosáhlová - terénní pracovnice s dlouholetými
zkušenostmi, PhDr. Martin Hajný - psycholog s dlouholetými zkušenostmi s dětmi
a mládeží v krizi, MUDr. Vladimír Vogeltanz - etikoterapeut, Bc. Jiřina Svobodová - zakladatelka Cheiron T o.p.s., Martin Procházka - lektor se zkušenostmi v oblasti
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práce s neorganizovanými dětmi a mládeží, Patrik Kučera - ředitel Cheiron T o.p.s.,
JUDr. Miloš Tuháček – právník

SPOLUPRÁCE
Spolupráce s obcí a státní správou
(Město Tábor, Úřad práce, Pedagogicko-psychologická poradna, ...)
·
Odborné konzultace
·
Konzultační pomoc odborníků pro naše pracovníky (PPP)
·
Spolupráce při programech primární prevence na školách
·
Řešení sociálních problémů našich klientů
·
Informace týkající se této oblasti pro naše pracovníky i klienty
·
Propagace našich akcí a služeb v jejich prostorách letáky, plakáty
·
Společné pořádání akcí
·
Keramický koutek pro děti na Táborských setkáních
·
Využití jejich prostor pro realizaci některých akcí
·
Propagace našich akcí a služeb v jejich prostorách, na jejich webových stránkách
a na jejich vývěsných panelech Města Tábor
Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a zájmovými spolky
v Táboře
(Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb - Kontaktní centrum
pro mladé lidi ohrožené drogou Auritus, Sdružení na pomoc lidem s duševním
onemocněním Fokus Tábor, G - centrum, Dobrovolnické centrum, ... ; Informační
centrum pro mládež, Sdružení C.E.S.T.A., Spolek integrální jógy, Jóga v denním
životě, Kiwanis junior club Tábor, Sdružení Pro Sojčák, ...)
·
Poskytování prostor jiným organizacím zabývající se např. vzděláváním
(Kurz češtiny pro cizince - Kiwanis junior club Tábor, Spolek integrální jógy, ...)
·
Spolupráce na vzdělávácím kurzu určeném pro začínající pracovníky s dětmi
a mládeží (Auritus, C.E.S.T.A.)
·
Krátkodobé stáže dobrovolníků s cizích zemích (ICM Tábor)
· Nabídka volnočasových aktivit pro klienty těchto organizací
·
Podílení se na jednotlivými organizacemi pořádaných akcích
Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi v ČR
·
Člověk v tísni - společnost při České televizi o.p.s. - festival Jeden Svět
·
Attavena o.p.s. - rekvalifikační PC kurzy pro maminky
·
Naděje Písek, Caduceus Olomouc, Prostorpro Hradec Králové,
Farní charita Roudnice nad Labem, Open House Bruntál, Bunkr Třinec,
Ponorka Žďár nad Sázavou, Kotec Mariánské Lázně,
Klub Mandl Nové Město nad Metují, Začít spolu Plzeň,
Vrak Bar Jihlava, ...
Spolupráce s kulturními zařízeními v Táboře
(Městská knihovna Tábor, Café bar Sedm Tábor, Divadlo Oskara Nedbala Tábor,
Music club Orion, Kino Svět, ICM Tábor, Bar 18, Botanická zahrada v Táboře ... )
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·
·
·
·

Spolupořádání při některých kulturních, vzdělávacích a výchovných akcí
Využití prostor těchto zařízení pro realizaci některých akcí
Propagace našich akcí a služeb v těchto zařízeních na jejich webových stránkách
Bezplatné půjčování některých věcí a vybavení těchto zařízení
(světelné a zvukové efekty, ozvučovací systémy, výstavní panely, zahrada,
jídelna, přednášková místnost, …)

Spolupráce se školskými zařízeními
·
Besedy a prožitkové semináře ve školách a domovech mládeže
·
Pravidelné programy primární prevence na ZŠ, SŠ, SOU a domovech mládeže
·
Spolupráce s vedením škol (akce pro školy, exkurze, možnost využití školní
tělocvičny a hřiště na 1.ZŠ Tábor pro cheironské děti atd.)
·
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež
·
Propagace našich akcí a služeb v jejich prostorách - letáky, plakáty, pozvánky,
doporučení
PRAVIDELNÉ PROGRAMY KC V ROCE 2005
Pondělí:
Hudebna pro zkoušející kapely i jednotlivce od 15 let
Stolní tenis
Úterý:
Hudebna pro zkoušející kapely i jednotlivce od 15 let
Keramická a výtvarná dílna
Stolní tenis
Středa:
Hudebna pro zkoušející kapely i jednotlivce od 15 let
Keramická a výtvarná dílna
Stolní tenis
Čtvrtek:
Hudebna pro zkoušející kapely i jednotlivce od 15 let
Keramická a výtvarná dílna
Stolní tenis
Pátek:
Hudebna pro zkoušející kapely i jednotlivce od 15 let
Stolní tenis
Každý den internet 20,- Kč/hod a možnost levného kopírování.
NEPRAVIDELNÉ PROGRAMY 2005
Leden
4.1. Koncert Let It Burn (USA) + Suffer (CZz), 23.1. Sebepoznávací kurz:
Komunikace a asertivita 2
Únor
25.2. Turnaj v pinčesu
Březen
1.3.
Koncert kapel OTK + Lu
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19.3. Koncert kapel Lahar + Vas Suzane + Fire Walk With Me
20.3. Sebepoznávací kurz: Asertivita - pravdivé vztahy?
Duben
1.4.
Koncert Sabot + Deverova Chyba, 23.4. - 3. Táborský Jarní Jarmark,
27.4. Koncert kapel Five Knuckle(UK), 29.4. Koncert kapely ZSK (D),
Květen
6.5. - 10.5. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech
"Jeden Svět 05", 6.5. Koncert kapel Innoxia Corpora + Guided Cradle,
27. - 28. 5. - 5. ročník hudebního festivalu "Free Dim Fest 05",
Kurzy češtiny pro cizince
Červen
6. ročník festivalu "Týdny proti rasismu a xenofobii": 1.6.- 20.6. Hrníčkáři - výstava
keramických hrnků od našich klientů,1.6. - 15.6. Zoo v botance - výstava keramických
zvířátek a figurek, 6.6. Turnájek ve stolním fotbálku, 11.6. Hip Hop & Skate Session
Volume 3¨- skateboardové závody + koncert, 15.6. Řádění s vařečkou,
16.6. Videoden - pouštění filmů s tématikou rasismu a xenofobie,
24.6. Koncert Drey (F) + Billy Brown (CZ), 26.6. Cheironská prázdninová diskoška;
Kurzy češtiny pro cizince
Červenec
14.7. Koncert kapel Socrates (F) + Violent Breakfast (I),
26.7. Koncert kapely Sometree (D)
Srpen
26.8. Koncert kapel Nosedive (D) + Skeleton Army (D),
Září
8.9. Koncert kapel Caterpillar Tracks (USA) + The Bright Paper Werewolves (UK),
16.9. Koncert kapely Pavilon M2, 24.9. Koncert kapel Volt (D) + End Of Level Boss
Říjen
9. Ročník vzdělávacího festivalu "Životaumění": 4.10. Zdravé stravování začíná
už v dětském věku - přednáška, 6.10. Etikoterapie - Léčba mravností - přednáška,
7.10. Koncert kapel C + Ladies Swim, 9.10. Poprázdninová cheironská diskotéka
pro děti, 16.10. Sebepoznávací kurz: Důvěra - Okolní Svět - Masky,
20.10. Základy šití pro děti, 6.10., 13.10., 20.10., 27.10. Keramický kurz pro maminky
Listopad
20.11 Strachy - sebereflexní seminář, 14.12. Obrazy pohádek jako léčivá síla
pro duši dítěte - přednáška
Prosinec
18.12. Vánoční diskotéka pro děti, 19.12. Vánoční turnaj v pinčesu,
29.12. Slámování, sněhování, opékání na Sojčáku,
1.12. -18.12. Vánoční sbírka pro Cheiron T v Tescu Tábor
PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA ROK 2006
9. Narozeniny Cheironu, Festival dokumentárních filmů o lidkých právech "JEDEN
SVĚT" - 2.ročník, Hudební festival "Free Dim Fest 06" - 6. ročník, "Týdny proti
rasismu a xenofobii" - 7. ročník, Mezinárodní den dětí, Vzdělávací kurz pro začínající
pracovníky v oblasti práce s neorganizovanými dětmi a mládeží, prožitkový
výlet "Time Out" pro romské děti, Vzdělávací kurz pro pokročilé pracovníky...,
"Životaumění" - 10. ročník měsíčního kulturně - vzdělávacího festivalu, oslava Vánoc
koncerty, besedy, přednášky, sebepoznávací kurzy, výstavy, divadelní představení,
jam sessiony, kurzy keramiky, sportovní akce a další pravidelné i nepravidelné akce.
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VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY
Komunitní centrum pro děti a mládež zaznamenalo v roce 2005
zhruba 6930 návštěv, což je průměrně 32 návštěv za den.
Počet stálých klientů je zhruba 120.
Na akce, které jsme během roku připravili do jiných prostor v Táboře (ať už to byly
koncerty, přednášky, besedy, výstavy…), přišlo přibližně 2800 lidí.
Počet dnů, kdy byla služba poskytována v roce 2005:
214 dnů + další dny, kdy probíhaly nepravidelné akce mimo KC Cheiron T.
Počet nepravidelných kulturních, vzdělávacích
a preventivních akcí v roce 2005:
46 koncertů, divadelních představení, besed, přednášek, videovečerů,……
5 vícedenních akcí:
·
"Týdny proti rasismu a xenofobii" - 6. ročník
·
Alternativní hudební festival "Free Dim fest 05" - 5. ročník
·
Primárně preventivní festival "Životaumění" - 9. ročník
·
Festival dokumentárních filmů o lidských právech"Jeden Svět 05" - 1. ročník
·
Vzdělávací kurz pro začínající pracovníky v oblasti práce s neorganizovanými dětmi
a mládeží - 1. ročník

DĚTSKÝ KLUB

PAVUČINKA
Cílovou skupinou tohoto klubu jsou neorganizované děti ve věku od 6 do 13 let
z Tábora a jeho okolí.
Projekt je určen pro děti ze sociálně slabších a neúplných rodin, pro děti, které
nejsou zapojeny do běžných volnočasových aktivit a mohou být ohroženy
patologickými jevy a pro děti, které svůj volný čas tráví na ulici.
Dětský klub je svými aktivitami zahrnut do nízkoprahové činnosti, za které není
od dětí vyžadován žádný poplatek ani pravidelná docházka. Dětem je zde nabízen
pravidelný i nepravidelný program i prostor pro jejich vlastní realizaci.
Dětský klub Pavučinka byl v roce 2005 otevřen od pondělí do pátku
od 12:00 do 18:00 hodin.
V roce 2005 do klubu chodili převážně Romské děti.
PAVUČINKA - POOHLÉDNUTÍ
Někteří sem chodí již několik let a věkový průměr se nepatrně zvyšuje, proto se
přizpůsobuje i program, na kterém se děti sami i podílejí.
Od srpna 2005 se změnila koordinátorka dětského klubu, která s sebou přinesla
nové nápady a spolu s dětmi vytvořila nové aktivity - Bavila se s dětmi hudbou,
radila při zkrášlování, začala učit romský jazyk, děti malovaly mnoho obrázků
na různá témata, založily taneční skupinu ,,ROMAŇI ČERCHEŇ".
Dětský klub se podílel i na různých kulturních akcích pořádaných ve spolupráci
s Městem Tábor, neziskovými nebo kulturními organizacemi v Táboře.
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PRAVIDELNÉ PROGRAMY DK V ROCE 2005
Pondělí
"TANCUJ, HRAJ A POSLOUCHEJ"
Taneční a hudební odpoledne zaměřené na disco , hip hop, break dance
Úterý
"DEN 5P"
Volný prostor pro pohodu, přemýšlení, poválení, posezení, pokecání
13:00 -14:00 Bavíme se hudbou - Hodinka v hudebně
Středa
"K JAKO KREATIVITA"
Keramika - tvořivé odpoledne s hlínou a jinými modelovacími hmotami
Kuchařka - uvaříme si podle vaší chuti
Kosmetika - čas pro krásu
Čtvrtek
"BAREVNÝ SVĚT V HRSTI"
Kreslení, malování a jiné výtvarné techniky
Pátek
"POHYBOVKY"
Odpoledne se sportovním zaměřením (stolní tenis, míčové hry, pohybové hry
a soutěže)
NEPRAVIDELNÉ PROGRAMY 2005
Leden
6.1. Setkání s hvězdami - návštěva místní hvězdárny, 12.1. Kartonové podložky - výroba,
19.1. Filmová škola - výroba filmu , 24.1. Magnetická pavučinka - výroba magnetků
Únor
1.2. Turnaj v šipkách, 14.2. Valentýnská pavučinka - výroba přáníček,
19.2. Pane, pojďte si hrát
Březen
3.3. Výlet do ZOO v Praze, 9.3. Dalekohled - výroba, 21.3. A začíná jaro…,
24.3. Velikonoční pavučinka, 27. 3. Velikonoční diskotéka pro děti
Duben
7.4. Kalebasy- výroba, 14. 4. Mozaika - výroba květináčů, 29.4. Pálení čarodějnic
Květen
5.5. Korálkování - výroba korálků, 11.5.
Malování henou, 18.5. Cyklovýlet,
25.5. Katakomby - prohlídka katakomb
Červen
8.6. Knižní dílna, 30.6. Pálení školníka aneb „hurá prázdniny“
Červenec
7.7. Výlet do Písku, 14.7. Savová batika
Srpen
24.8. Cyklovýlet
Září
Pravidelné programy
Říjen
9.10. Poprázdninová cheironská diskotéka pro děti, 20.10. Základy šití pro děti
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Listopad
4.11. Pouštění draků, 18.11. Turnaj v halovém fotbale
Prosinec
8.12. Vyrábění obrázků ze sádry, 18.12. Vánoční diskotéka pro děti
PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA ROK 2006
Akce v rámci "Týdnů proti rasismu a xenofobii" a festivalu "Životaumění",
Oslavy Velikonoc, Vánoc, Jara, Léta, Podzimu a Zimy, Sv. Valentýna, Dne dětí,
Začátku a konce školního roku - výroba dárků, videoden, pálení čarodějnic, pálení
školníka, sportovní turnaje (ve fotbalu, ve stolním fotbálku, v šipkách, ve stolním
tenise), drakiáda, diskotéky, výlety (do přírody, cyklovýlet, poznáváme své město..),
taneční vystoupení, etnokuchyně,.......…
VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY ZA ROK 2005
Dětský klub v roce 2005 zaznamenal celkem 3950 návštěv, což je průměrně
17 návštěv na den.
Počet dětí, které navštíly dětský klub v roce 2005, je zhruba 100.
Počet dnů, kdy byl klub otevřen, je 237.

MATEŘSKÉ CENTRUM

RADOST
MC Radost úspěšně již 9. rok své existence. Neustále se vyvíjí. Je to prostor
pro překonávání bariéry sociální izolace, svépomocné služby a další činnosti, které
prospívají zúčastněným rodinám. Je zde umožněno vzájemné neformální
i společenské setkávání rodičů, jejich vzdělávání v nejrůznějších oblastech, rozvíjení
jejich výtvarných a uměleckých dovedností.
Mateřské centrum se snaží vycházet vstříc zájmům a potřebám návštěvníků, jejichž
počet má stále vzrůstající tendenci, zároveň posiluje mateřskou roli ženy, pomáhá
matkám udržovat jejich profesní orientaci a posiluje jejich sebevědomí.
V roce 2005 docházelo za plného provozu MC ke změnám. Vedení MC Radost
převzala nová koordinátorka, došlo k některým úpravám interiéru, podařilo se
dovybavit hernu, místní knihovničku, naší vzájemně prospěšnou půjčovnu cestovních
postýlek, židličky, „chůviček „ .. . Změnila se organizace pravidelného programu
a jeho jednotlivé bloky mají svůj určený den a čas v týdnu. Vzhledem k většímu
zájmu veřejnosti byly rozšířeny tzv. skupinky (setkávání maminek s dětmi stejného
věku, vítáni jsou i tatínkové či jiní rodinní příslušníci )jako jsou Draci, Kulíšci, Skřítci,
Sluníčka, Medvídci. Pravidelný program obohacují kroužky a kurzy vedené
zkušenými lektory i pomocníky z řad maminek. Mezi ně patří Studio bříško (kurz
přípravy k porodu s porodní asistentkou), Dula (alternativní metoda přípravy
k porodu),Výtvarné čarování (drobné výtvarné činnosti pro nejmenší děti),
Broučci (divadelní a pohybové hrátky pro rodiče s dětmi), "Nebojte se myši, mámo!"
(od září nově zavedený počítačový kurz pro maminky ve spolupráci s neziskovou
organizací Attavena o.p.s.), Kurzy starých řemesel.
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Komplexnost služeb doplňují plánované měsíční programy, které probíhají ve dvou
liniích. Za prvé je to sociálně vzdělávácí program pro rodiče a veřejnost, který
zahrnuje různé přednášky a vzdělávací kurzy s hlídáním dětí na téma psychologie,
zdraví, rodinné vztahy, alternativní formy vyučování i výchovy, keramické kurzy atd.
Za druhé jsou to kulturně společenské akce pro děti, rodiče a veřejnost navazující
volně na lidové zvyky a tradice nebo akce sportovního charakteru ( Vynášení Morany,
Otvírání studánek, Martinská slavnost, Mikulášské nadílení, Závody odstrkovadel,
tříkolek a koloběžek, Drakiáda, Den jako v pohádce v rámci MDD, Prázdninové
dovádění na Harachovce atd.). Ráda zmiňuji nový projekt Společnost přátelská
rodině (dále SPR), kdy se podařilo ocenit certifikátem SPR čtyři instituce, které
pamatují na rodiny s malými dětmi (Fokus, Kaňka, ordinace MUDr. Makovcové,
Pedagogicko psychologická poradna). Chystáme druhý ročník SPR a brožuru
s přehledem původních i nově oceněných institucí. Navrhovat je mohou maminky
i široká veřejnost a zvolená porota je dle daných kritérií zhodnotí.
Novinkou v naší činnosti bylo zahájení letního provozu v nově otevřeném Baby
centru na Sídlišti nad Lužnicí. MC Radost spolupracovalo s Plaveckou školou Tábor
a zajišťovalo program a služby v herně, dotvářelo komplexní zázemí při plaveckých
kurzech v místní sídlištní lokalitě. Bohužel v září jsme od tohoto projektu museli
odstoupit, protože jsme jako nezisková organizace nestačili finančním nárokům
pronájmu.
Věnovali jsme hodně času i propagaci MC a propagaci našich úspěšných projektů
nejen v Táboře, ale i na regionální úrovni při setkávání s ostatními MC Jihočeského
kraje pod záštitou Sítě MC.
Snažili jsme se ve větším měřítku shánět peníze na naši činnost psaním různých
projektů a žádostí, neboť s poptávkou veřejnosti stoupl i objem práce a naše služby
se bez finanční podpory neobejdou.
Od září se podařilo stabilizovat asi desetičlennou pracovní skupinku maminek, které
si zaslouží velký dík, protože jejich práce je dobrovolná. Vzhledem k většímu objemu
aktivit vzrostlo i množství práce a chod MC by se neobešel bez spousty dalších lidí
a dobrovolníků. Proto považuji za důležité poděkovat všem lektorům, přednášejícím,
lidem, kteří nás sponzorují, maminkám za jejich zájem o nás a všem, bez jejichž
pomoci bychom nemohli MC rozvíjet. Také děkuji mé předchůdkyni, rodinám a
partnerům aktivních maminek, kteří často projevují velkou dávku tolerance, trpělivosti
a akceptují jejich pracovní vytížení i mimo rodinu. Nelze tu jmenovitě vyjádřit dík
všem, ale v závěru výroční zprávy je připojen seznam lidí, kterým MC Radost není
lhostejné. Doufám, že naše mateřské centrum vždy najde dostatek lidí, kteří budou
ochotni spolupracovat, vytvářet nové plány a že rodiče a děti budou odcházet
spokojeni.
Všem nám přeji hodně sil, trpělivosti, vzájemné podpory a pochopení.
Olga Šebková
koordinátorka Mateřského centra Radost v roce 2005

PRAVIDELNÉ PROGRAMY MC V ROCE 2005
Pondělí
8:30 - 11:30 Rekvalifikační počítačový kurz - v rámci projektu „Nebojte se myši, mámo!“
9:00 - 11:30 Kulíšci (0 - 6 měsíců) - setkávání maminek s dětmi stejného věku.
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13:00 - 16:00 Počítačový kurz pro začátečníky - v rámci projektu „Nebojte se myši, mámo!“
16:15 - 17:00 Draci (3 - 4 roky) - setkávání maminek s dětmi stejného věku.
17:30 - 19:00 Skřítci (2 3 roky) - setkávání maminek s dětmi stejného věku.
Úterý
9:00 - 11:30 Skřítci (2 - 3 roky) - setkávání maminek s dětmi stejného věku.
13:00 - 15:30 Kulíšci (0 - 6 měsíců) - setkávání maminek s dětmi stejného věku.
16:00 - 17:00 Výtvarné čarování (pro děti od 2 do 4 let)
17:00 - 18:00 Výtvarné čarování (pro děti od 4 do 6 let)
Středa
9:00 - 10:30 Studio bříško I
11:00 - 12:30 Studio bříško II - předporodní kurzy pro budoucí maminky.
13:00 - 15:30 Medvídci (6 - 12 měsíců) - setkávání maminek s dětmi stejného věku.
16:00 - 16:30 Broučci aneb hrajeme si u maminky (1,5 - 2 roky)
16:45 - 17:30 Broučci aneb hrajeme si u maminky (2 - 4 roky) - veselé říkanky,
hry, tvoření a pohádky
Čtvrtek
9:00 - 11:30 Sluníčka (1 - 2 roky) - setkávání maminek s dětmi stejného věku.
13:00 - 15:30 Skřítci (2 - 3 roky) - setkávání maminek s dětmi stejného věku;
pro děti příprava na školku, pro maminky místo k odpočinutí.
16:00 - 18:00 Sluníčka (1 - 2 roky) - setkávání maminek s dětmi stejného věku.
Pátek
9:00 - 11:00 Pravidelné předporodní setkávání s Dulou
Povídání o těhotenství, přirozených porodech a Dulách, nejen pro
nastávající maminky s certifikovanou Dulou.
13:00 - 15:30 Draci (3 - 4 roky) - setkávání maminek s dětmi stejného věku.
16:00 - 19:00 Kurzy starých řemesel
NEPRAVIDELNÉ PROGRAMY 2005
Leden
20.1. Zdraví našich dětí - přednáška MuDr. Lukáše Dostala, 25.1. Setkání
s vizážistkou Ivanou Kocandovou, kadeřnicí Janou Morschhauserovou a majitelkou
dámského a pánského krejčovství Petrou Horskou, 26.1.Prezentace a prodej výrobků
firmy Dita, 29.1. Vycházka do zimního lesa
Únor
5.2. Výtvarná dílna na výrobu koníků a masek do masopustního reje,
8.2. Masopustní rej, 17.2. Jak poskytnout první pomoc našim dětem - přednáška
MUDr. Marka Slabého, 22.2. Dětský karneválek aneb pojďte s námi za zvířátky
Březen
8.3. Cesty malých chodců aneb dětské patro Města Tábora, 8.3. Táborem
s očima navrch hlavy, 9.3. Harmonické uspořádání dětského pokoje podle čínského
učení o energii, zvaného Feng Shui, 12.3. Burza dětského oblečení, kočárků,
sportovního vybavení a potřeb pro děti, 13.3. Pohádka o zatoulaném kačátku,
15.3. Vyrábění Morany, 20.3. Vynášení Morany, 24.3. Těšíme se na Jaro - velikonoční výtvarná dílna, 29.3. S očima navrch hlavy, 31.3. Kurz vázání šátku
pro nošení dětí
Duben
1.4. Noc s Andersenem, 20.4. Na co jste se v gynekologické ordinaci nestihly
zeptat - přednáška, 22.4. Světový Den knihy pro nejmenší, 23.4. 3. Táborský
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jarní jarmark, 24.4. Pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících
Květen
7.5. Tesco - charita roku, 8.5. Otvírání studánek- studánka Eleonora,15.5. Slavnostní
předávání certifikátu Společnosti přátelské rodině, 21.5. Závody odstrkovadel,
tříkolek a koloběžek pro nejmenší, 25.5.Prezentace a prodej výrobků Dita,
30.5. Péče o dětské zoubky, 31.5. Den jako v pohádce
Červen
5.6. Montessori metoda, její pomůcky, prvky a zásady, 15.6. Videotrénink interakcí - kamera jako pomocník při hledání nových cest ve výchově - přednáška speciální a
sociální pedagožky, 22.6. Maminky a děti s doteky Orientu - ukázky orientálního
pohybu formou výuky, 25.6. Prázdninové dovádění na Hrachovce
Září
3.9. Tesco plné pohádek, 10.9. - 11.9. Táborské slavnosti, 13.9. Ovlivnění vývoje řeči
v předškolním věku - přednáška a beseda, 17.9. Burza dětského oblečení a potřeb
pro děti, 24.9. Tesco móda MC
Říjen
4.10. Zdravé stravování začíná už v dětském věku - přednáška a beseda spojená
s ochutnávkou zdravých pokrmů z netradičních surovin,
6., 13., 20., 27.10. Keramický kurz pro maminky, 15.10. Drakiáda,
20.10. Těhotenství a porod - cesta ženy, 22.10. Rodina a Tesco - jak nás vidí děti
Listopad
3.11. Prezentace plenkového systému Popolini, 8.11. a 12.11. Výtvarná dílna
na výrobu lucerniček, 12.11. Martinská slavnost , 23.11. Vánoční cukroví,
26.11.Vázání adventních věnců, 30.11. Mikulášské punčochy
Prosinec
3.12. Kurz malování na hedvábí, 4.12. Mikulášské nadílení, 14.12. Obrazy pohádek
jako léčivá síla pro duši dítěte – přednáška
PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA ROK 2006
Vycházka do zimního lesa, Procházka a povídání o životě v zimním lese, Karneval,
Burza kojeneckého a dětského oblečení, sportovních potřeb a kočárků, Vynášení
Morany, Velikonoční a výtvarná dílna, Otvírání studánek "Křišťálové kouzlení",
Udílení certifikátu "Společnost přátelská rodině", Závody odstrkovadel, tříkolek
a koloběžek, Den jako v pohádce, Akce u příležitosti mezinárodního dne dětí,
Prázdninové dovádění na Harachovce, "Mámo, s tebou mě baví svět", Tradiční
tábor pro maminky s nejmenšími dětmi plný tvoření, her, dovádění a pohádek,
Akce v rámci "Táborských setkání", Drakiáda
VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY V ROCE 2005
Mateřské centrum Radost zajišťovalo program od ledna do června a od září
do prosince roku 2005 v prostorách MC a letní provoz dvakrát v týdnu v Baby centru
na Sídlišti nad Lužnicí.
Pravidelné programy navštívilo přibližně 80 dětí a 150 maminek týdně, tj. 230 osob.
Nepravidelné akce pro širokou veřejnost ( přednášky, kurzy, akce pro děti..)
využívalo 850 dětí a 980 dospělých, tj. 1830 osob.
Celkem zaznamenalo Mateřské centrum Radost v roce 2005 asi 10700 návštěv.

17

FINANČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2005
CELKOVÝ FINANČNÍ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2005
Kč

Kč

PŘÍJMY
1.648.317,50

Státní dotace
Dotace MPSV
Dotace MŠMT
Dotace MI
Úřad vlád y - RVKPP
Krajský úřad Jihočeské ho kraje
Město Tábor
Dotace úřad práce
Dary podnikatelů
Příjmy z vlastní činnosti - vzdělávání
Úroky
Ostatní příjmy
Příspěvek na MC síť mat. cente r
Vánoční sbírka
Nájem, půjčovné, prodej
Ostatní tržby za služby
Celkem

717.900,00
150.000,00
150.000,00
311.000,00
90. 000,00
190.2 23,50
39. 194,00
261.9 00,00
70.400,00
53,81
116.071,50
3.965,00
40.077,00
12.224,00
59.805,50
2.096.742,81

VÝDAJE
2.000,00

Poskytnut é příspěvky
Osobní náklady

1.136.879,00

mzdy zaměstnanci
odvody z mezd
zákonné sociální náklady

867.290,00
265.411,00
4.178 ,00

Materiálové nák lady

257.142,50

aktivace a nákup DDHM
kancelářský materiál
materiál - dílny (hudební, výtvarná, PC/internetová,
dětský klub, mateřské centrum)
ostatní materiálové náklady

32.48 2,00
46.95 5,00
157.501,30
20.20 4,20

Ne materi álové náklady Služby

505.264,00

spotřeba energie
nájemné
náklady na spoje (telefony, poštovné, internet)
propagace
cestovné
školení, kurzy, vzdělávání
ostatní služby

98.85 6,50
57.13 5,00
107.592,50
37.86 0,50
5.246 ,50
57.38 8,00
141.185,00

Ostatní náklady

110. 381,00
7.049 ,00
0
0
103.332,00

bankovní a jiné poplatky
odpisy DHM
úroky
ostatní náklady - vrácená dotace, penále

Ce lkem

2.011.666,50

Ro zdíl pří jmů a v ýdajů

+85.076,31
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OBECNĚ PROSPĚŠNOU SPOLEČNOST CHEIRON T
V ROCE 2005 FINANČNĚ PODPOŘILI:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo informatikyIČR
Krajský úřad Jihočeského kraje
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Město Tábor:
Odbor sociálních věcí
Odbor kultury a cestovního ruchu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor životního prostředí
Nadace VIA
TESCO Stores a.s.
SPAR - česká obchodní společnost s.r.o.
COMETT Plus s.r.o.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem následujícím organizacím a jednotlivcům za pomoc, podporu
a vstřícnost naší organizaci:
ACCO-Deutschland, Attavena, o.p.s., Basíková Pavla, Basíková Petra,
Bláhová Kateřina, Blažejovská Marta, Mgr. Blažková Saša, Boháč Václav,
Bourek Tomáš, Ing. Brada Miloslav, Bubelová Miluše, Café bar 7, Cermanová Květa,
C.E.S.T..A. - Hilary Binder, Chris Rankin, Cílek Jakub, Cina Petr, Comett plus s.r.o.,
Čepeláková Sylvie, Člověk v tísni - společnost při České televizi o.p.s., Dům dětí
a mládeže Tábor, Divadlo Oskara Nedbala, Domita, MUDr. Dostál Lukáš,
Doudová Hana, Douchová Martina, Do fantazie 4, Dozorčí rada: Vacková Ladislava,
Podlahová Petra, Mgr. Doubková Hana; Dudová Lucie, Ebrt Václav,
EON - pan Bočkay, Eremiášová Iveta, Mgr. Eybert Pavel, Fišer Jiří, Fišer Lukáš,
Fokus Tábor, Fürbacherová Pavlína, Gampeová Barbora, PhDr. Hajný Martin,
Havlíčková Olga, PhDr. Havrdová Zuzana, Hérová Soňa, Hodačová Eva,
Hoferová Georgina, Ing. Horejsková Lenka, Horská Petra, Hovjacká Veronika,
Hnilička Jakub, Mgr. Hrdličková Jana, Hruška Radek, Informační centrum MÚ,
Informační centrum pro mládež Tábor, PhDr. Janátová Anežka, PhDr. Jelen Vladimír,
Jirovská Radka, Jirovský Martin, JK promotion - pan Kubovský, Kino Svět Tábor - Čaušev Tomáš, Dvořák Luboš; Krejčíř Adam, Klváčková Petra, Koblasová Andrea,
Koblasová Barbora, Koblasová Kristýna, Kocourek Luboš, Kocandová Ivana,
Kolářová Draha, Kolibík Josef, Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Auritus
Tábor, PaeDr. Koppová Zdeňka, Krajský úřad Jihočeského kraje, Krausová Monika,
Kutilová Olga, Kvičínská Šárka, Kyptová Jitka, Lenghartová Blanka,
PhDr. Lešikarová Jana, Líbalová Jana, Lidral Josef, Linhartová Martina,
Macáková Monika, Maule Jan, Město Tábor: Odbor sociálních věcí, Odbor kultury a
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cestovního ruchu, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor životního prostředí;
Městská knihovna Tábor, Městská policie, Mikolášková Marie, Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo
informatiky ČR, Miňha Zdeněk, Mládek Jaroslav, Mládek Václav,
Morschnäuserová Jana, Mrázová Lenka, Mrzenová Dana, Musilová Tereza,
Můčka Jiří - páter, Multušová Markéta, Nadace VIA, Naťhová Štěpánka,
Nováková Zuzana, N+T papírnictví, Orion music club - Lexa Marek, Michal Vlasák;
Partlová Alexandra, Mgr. Pečmanová Zuzana, Pedagogicko psychologická poradna
Tábor, Pflegrová Jana,Prokopová Monika, Půlpytel Štěpán, Mgr. Říčařová Jana,
Salajka Petr, Sdružení Kopra, Sedláková Zdena, Schwarc Štefan,
Bc. Síbrtová Martina - daňový poradce, MUDr. Slabý Marek, Smolík Jan,
Smolíková Klára, Smržová Lenka, SPAR - česká obchodní společnost s.r.o.,
Spino - prodejna hudebních nástrojů, Správní rada: Bc. Svobodová Jiřina,
Ondráčková Jana, MUDr. Rytíř Milan, Mgr. Růžičková Barbora , Mgr. Bláhová Julie,
Mgr. Michálková Lenka; Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rudi - grafické studio, Stolina Radim, Středisko služeb školám Tábor, Syusko Luda,
MUDr. Šmrhová - Kovács Tereza, Školy: ZŠ, SŠ, SOU a domovy mládeže v Táboře
a okolí, Tesco Stores a.s., Tisk:Noviny Táborské radnice, MF Dnes, Palcát,
Táborské listy,Táborsko; Tiskárna Point CZ s.r.o., Tiskárna Abak, Tomcová Irena,
Tomcová Tereza, JUDr. Tuháček Miloš, Tuháčková Naďa, Tůma Štěpán,
Úřad práceTábor, Valeš Jakub, Valešová Jana, Mgr. Vellánová Hana,
MUDr. Vogeltanz Vladimír, Vomáčková Jaroslava, Mgr. Vojtěchová Hana,
Vosáhlová Alena, www..taabor.cz - Steinz Michal a spol., Žárská Kamila
Dobrovolníci, kapely, muzikanti, lektoři, praktikanti, účastníci vzdělávacího kurzu
pro začínající pracovníky v oblasti práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
vystavující umělci, herci, děti, studenti, přátelé a všichni, kteří nám v roce 2005
pomáhali a opomněli jsme je zde uvést.
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ZÁVĚREM
Jak je tradicí našich výročních zpráv, kterou je třeba ctít, nabízíme vám dílko
k zamyšlení. Tentokrát je to povídečka Berta Helingera Dvě měřítka štěstí:
Kdysi dávno, když ještě bohové byli blízko k lidem, žili na jednom ostrově dva
zpěváci jménem Orfeus. Jedním z nich byl Orfeus Velký- ten, kterého známe
z legend. To on vynalezl citeru, předchůdce kytary, a když hrál a zpíval tak sama
Příroda byla dojata krásou jeho hudby. Divoká zvířata mu ležela pokorně u nohou
a stromy se k němu nakláněly. Byl společníkem nejmocnějších králů a odvážil se
milovat Euridiké, nejkrásnější ženu. To byl počátek jeho pádu.
Krásná Euridiké zemřela hned na začátku svatebního obřadu a Orfeova číše se
rozbila, než se dotkla jeho rtů. Orfeus Veliký se však odmítl smířit se smrtí své
snoubenky. Vyhledal bránu do podsvětí a vstoupil do říše stínů. Přešel řeku
Zapomnění, proklouzl kolem Strážce pekla, došel k Trůnu podsvětí a tamzačal zpívat.
Dojat krásou hudby, Bůh smrti slíbil, že propustí krásnou Euridiké pod jednou
podmínkou že se na ni Orfeusnepodívá dokud nebudou venku. Orfeus měl takovou
radost, že si ani nevšiml zlého úmyslu skrytého v tomto dobrodiní.Vydali se na cestu
domů. Orfeus za sebou slyšel kroky své milované ženy. Prošli kolem Strážce pekla,
přebrodili řeku Zapomnění a začali stoupat vzhůru. Když zahlédl denní světlo, náhle
uslyšel výkřik, Euridiké klopýtla. Orfeus se zděšeně otočil, aby jí pomohl, a uviděl jak
jí obklopují stíny smrti, osvobozené jeho láskyplným strachem. Byl sám. Přemožen
zármutkem. Začal zpívat smuteční píseň. „Euridiké je mrtva, všechno štěstí odešlo.“
Orfeus se vrátil do říše světla, ale jeho pobyt v říši mrtvých otrávil jeho lásku k životu.
Skupina opilých žen, které si pamatovali na krásu jeho písní, ho sváděla, aby s nimi
šel na vinobraní. Když je odmítl, zuřivě se na něho vrhly a roztrhaly ho na kusy.
Jeho utrpení bylo tak veliké, jeho umění tak marné ale celý svět ho zná.
Ten druhý Orfeus se jmenoval Orfeus Menší. Byl to zpěvák skromného talentu
a zpíval pro obyčejné lidi. Protože se nemohl uživit zpěvem, vyučil se obyčejnému
řemeslu, vzal si obyčejnou ženu, měl normální děti a občas se dopouštěl obyčejných
hříchů. Žil šťastným životem a zemřel v požehnaném věku, když dopil číši života.
Jeho talent byl tak skromný, jeho spokojenost tak velká, ale nikdo ho nezná,
kromě mě.
Tuto povídku stojí zato číst několikrát a jistě vám Vaší pozornost oplatí mnohým, co
má souvislost i s Vámi.
Martin Procházka
lektor a komunitní pracovník

Výroční zprávu zpracovali:
Tomáš Bílý
Martin Procházka
Olga Šebková
Jana Gorušková
Aneta Vomlelová
Iveta Eremiášová
Bc. Jiřina Svobodová
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