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Vážení přátelé,
v  rukou držíte 19. výroční zprávu obecně prospěšné 
organizace Cheiron T, což znamená, že v  čase kdy si tyto 

řádky čtete, slaví táborský kentaur své dvacáté narozeniny. A určitě 
je co slavit! Už dvacet let totiž učí malé i velké, jak se postavit na 
vlastní nohy, jak přijímat svá rozhodnutí i důsledky svého jednání, 
jak přetavit myšlenky v  činy a obstát ve složitém světě se ctí a ve 
spolupráci s ostatními. Zrodil se v hlavách svých zakladatelů, aby 
umožnil mladým lidem realizovat své nápady, podpořil jejich 
kreativitu a nabídl jim podporu a prostor, kde mohou myšlenky 
klíčit, růst a zrát tak, aby jejich plody obohatily nejen je samotné, 
ale i široké táborské okolí. Stejně jako vše živé i kentaur Cheiron 
rostl a vyvíjel se, rozšiřoval své zájmy a učil se novým věcem. 
Postupně získával na síle i velikosti a mohl tak oblast svého působení 
obohacovat o nová témata i nové „žáky“. Vždy ho ale formovali 
konkrétní lidé, kteří věřili tomu, co dělají a jejich práce jim dávala 
smysl navzdory tomu, kolik komplikací, nezdarů nebo nepochopení 
na své cestě potkali. A to, s čím jsme se potkali v roce 2016, si můžete 
prohlédnout na následujících stránkách. Děkujeme Vám, že jste na 
té cestě s námi.

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

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.

ÚVODEM

Roman Varga
ředitel Cheiron T, o.p.s.



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.

MOTTO SPOLEČNOSTI
Stavíme mosty mezi lidmi.

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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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
Mgr. Jan Kostečka – předseda správní rady, vedoucí školící sekce Proutek o.s.
Mgr. Lenka Knotková – speciální pedagog
Jan Kopřiva – redaktor Českého rozhlasu
Ludmila Pokorná, DiS. – fundraiserka
Mgr. Vítězslav Dohnal – advokát
Ing. Andrea Fraitová – vedoucí personálního a mzdového oddělení

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI
Marcela Vejdová – předsedkyně dozorčí rady, účetní Rolničky v Soběslavi
Mgr. Hana Vellánová – ředitelka Základní školy Planá nad Lužnicí
Mgr. Julie Bláhová – vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny v Táboře

PATRON SPOLEČNOSTI
Mgr. Jan Ruml - právník, aktivista v oblasti lidských práv

ORGÁNY  CHEIRON T CHEIRON TÝM

Mgr. Roman Varga
ředitel organizace

Bc. Pavla Kohelová
zástupkyně ředitele, vedoucí 
Klubu pro mladší, komunitní 

práce

Ing. Lucie Šebánková 
Klub pro starší 
od 1. 10. 2016

Jaroslav Gruber 
komunitní práce 

od 1. 5. 2016

Zdeňka Miňhová
účetní

Gabriela Seidlová
administrátorka

Bc. Markéta Bendová 
fundraising 

od 1. 4. 2016

Tereza Kůsová
vedoucí Klubu pro starší 

do 24.11.2016

Bc. Martin Procházka
od 24.11.2016 vedoucí Klubu 

pro starší, keramická dílna

Viktor Greň
Klub pro starší
do 30. 6. 2016

Mgr. Jaroslava Klejmová
Klub pro mladší 
Předškolní klub 

Mgr. Lenka Řeháková
Předškolní klub a soc.-aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi

Zuzana  Kozinská
Klub pro mladší

David Andrlíček
terénní pracovník

Bc. Karolína Havlová
terénní pracovník

Adéla Štefanová 
Klub pro starší  
od 1. 9. 2016



Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T je preventivní sociální služba dle 
zákona č 108/2006 Sb. o sociálních službách a je zaregistrovaná u Krajského úřa-
du v Českých Budějovicích. 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?
Služba sociální prevence je určena dětem a mladám lidem ve věku 6 až 26 let, kteří  
se z různých důvodů ocitli nebo se mohou ocitnout na „šikmé“ ploše. Komunitní centrum 
je otevřeno každý den od 14 do 19 hodin, v pátek od 14 do 17 hodin v Děkanské ulici 
č.p. 302 za kostelem a  nabízí bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času, 
řešení individuálních problémů, s nimiž se děti a mladí lidé potýkají (problémy ve škole,  
ve vztazích s vrstevníky či v rodině nebo problémy spojené se sociálním vyloučením) a podporu  
při řešení obtížných životních situací (bydlení, zaměstnání, dluhy, rodina atd.)

CO JE CÍLEM SLUŽBY?
Cílem této preventivní sociální služby je předcházet společensky nežádoucím jevům, 
nebo snižovat následky těchto jevů jak na klienty, tak na jejich okolí, pomáhat s orientací 
v  klientově situaci a vytvářet takové podmínky, aby mohla být situace řešena a  zlepšila 
 se kvalita klientova života. 

JAK SLUŽBA FUNGUJE?
Služba musí dle zákona obsahovat 4 základní činnosti: 1. Výchovné, vzdělávací 
a aktivizační (v našem případě to znamená například doučování nebo motivace k dalšímu 
studiu), 2. Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím (to jsou například výlety, 
exkurze nebo workshopy na různá témata), 3. Sociálně terapeutické činnosti (skupinové 
psychosociální hry, či terapeutické rozhovory nebo hraní rolí), 4. Pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovod a podpora 
na úřadech, školách a dalších institucích).

KOMUNITNÍ CENTRUM       1

STATISTIKA
KLUB PRO MLADŠÍ: 6 - 14 LET 
OTEVŘENO BYLO 203 DNŮ
KLUB NAVŠTĚVOVALO 104 DĚTÍ
PROBĚHLO 2690 KONTAKTŮ 
(NÁVŠTĚV KLUBU)

KLUB PRO STARŠÍ: 15 - 26 LET 
OTEVŘENO BYLO  190 DNŮ
KLUB NAVŠTĚVOVALO 167 DĚTÍ
PROBĚHLO 1644 KONTAKTŮ 
(NÁVŠTĚV KLUBU)

PRO DĚTI A MLÁDEŽ CHEIRON T



KLUB PRO MLADŠÍ        a
Klub pro mladší navštěvují děti především ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku 6 – 14 

let, které zde rozvíjí své sociální dovednosti, kompetence, učí se pravidlům soužití, významu 
hranic a vzájemné komunikace a respektu. Děti skrze volnočasové aktivity (tvořivé a hudební 

dílny, keramiku) rozvíjejí svou osobnost, díky rozhovorům s pracovníky se učí pojmenovat problémy, 
se kterými se potýkají a společně se snaží najít možná řešení. 

Začátkem roku jsme se věnovali s dětmi pravidlům. A to nejen těm v našich životech, ale i takovým, 
kterými zasahujeme do života ostatních lidí či takovým, které zasahují do životů našich, aniž bychom 
 to mohli ovlivnit. Diskutovali jsme například o tom, jak správně podávat informace, aby z nich 
nevznikaly drby, jak podávat vtipy, aby z nich nevnikly průšvihy či jak se snažit žít, aby nás pak karma 
nechtěla v životě potrápit. V roce 2016 jsme se s dětmi v našich měsíčních programech zaměřili na oblast 
vztahů mezi lidmi, na základě nichž jsme se je snažili dětem přiblížit a názorně je rozvíjet. Vzájemně 
jsme si ukazovali, že pohledy na život, na společnost, blízké i daleké okolí by neměly být jednostranné. 
Že nemáme právo nikoho soudit, protože nikdy nevíme, v jakých životních situacích se lidé kolem nás 
nacházejí. Jaro bylo ve znamení témat vztahujícím se k lásce, které postupně přešlo k prázdninovému 
tématu „Jiný kraj, jiný mrav“, kde jsme pak mohli poukazovat a osvětlovat různé kulturní odlišnosti. 

Sociální práce s dětmi 
od 6 do 14 let

Ve druhé polovině roku jsme s dětmi otevírali témata 
různých závislostí od netolismu po drogy a alkohol.

V průběhu celého roku jsme kladli důraz na podpoření 
chuti se vzdělávat a mít v  životě vytyčené reálné cíle. 
V  pondělí byly pravidelné tvořivé dílny, v  úterý 
jsme s dětmi debatovali nad aktuálními tématy. 
Navázali jsme spolupráci se školními psychology  
a některými pedagogy základních škol. Každou středu 
se děti individuálně doučovaly a připravovaly do školy.  
Pro budoucí kuchaře jsme měli jednou za dva týdny 
kurzy vaření a ti, kteří by se rádi v  životě věnovali 
pohybu, měli možnost pravidelně protahovat své 
tělo při čtvrtečních sportech. Během všech aktivit  
se navíc děti učily spolupráci, vzájemné toleranci  
a řešení konfliktů, které mezi nimi přirozeně vznikaly. 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:
Příběh dobré praxe: 

Po letních prázdninách začali Klub pro mladší 
navštěvovat tři sourozenci - Honzík (5 let), 
Terezka (5 let) a Petr (7 let). Z počátku byly 
děti velmi stydlivé a nedůvěřivé.  Navíc měly 
velké rezervy jak v mluveném projevu, tak 
i v motorice. Díky spolupráci s rodiči se 
rychle podařilo získat důvěru dětí, a tak bylo 
možné rozvíjet je v činnostech a sociálních 
dovednostech, se kterými měly problémy. 
Během roku udělaly všechny tři děti výrazné 
pokroky. Tento zažitý úspěch se pak odrazil 
v jejich další snaze se zlepšovat, což jim pomohlo 
také v mateřské škole a třídním kolektivu, kde 
si našly kamarády mezi ostatními dětmi. Tím, 
že děti dohnaly dovednosti a znalosti ostatních 
vrstevníků, cítí se dneska mezi nimi mnohem 
lépe a dobré vztahy podporují rozvoj celého 
společenství ať už v mateřské či základní škole.



b Sociální práce s mládeží 
od 15 do 26 let

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:
Do klubu nově přišly dvě kamarádky Lucka a Áďa. Oběma holkám je 16 let a o Cheironu se 
dozvěděly od Patrika, který do centra dochází již nějaký rok. Když holky přišly, navázali jsme 
s nimi kontakt a během jedné návštěvy se nám Lucka svěřila, že je asi těhotná a neví, co má dělat. 
S rodiči nemá zrovna nejlepší vztah, tak se jim prozatím svěřovat nechce. Dali jsme jí těhotenské 
testy a informovali o nutnosti návštěvy gynekologa. Poté, co jí doktor těhotenství potvrdil, jsme 
s Luckou probrali vztah mezi ní a rodiči, mezi ní a otcem miminka a nabídli pomoc při dalším 
doprovázení či rozhodování. Navíc jsme Lucce zprostředkovali informace ohledně péče o své 
zdraví v období těhotenství. Áďa byla vždy u našich setkání s Luckou přítomná a podnítilo ji to 
k tomu, aby se otěhotnění ještě nějaký čas vyvarovala. Společně jsme probrali možnosti ochrany 
při sexu a prevenci proti neplánovanému otěhotnění. Áďa právě prožívá už déle trvající vztah 
s klukem a svůj osud být maminkou „drží ve svých rukou“. 

Při denních hrách a činnostech na klubu jsme u 15letého Milana vypozorovali, že se trápí se 
čtením. Když na něj přišla řada při hře a měl přečíst zadání úkolu, tak mu to nešlo a ostatní 
kluci a holky se mu smáli. Někdy bylo vidět, že se hry raději straní, aby se vyhnul výsměchu od 
druhých. V důsledku toho trpělo i jeho sebevědomí. Před Milanem jsme proto otevřeli možnost 
čtení si vylepšit tréninkem s pracovníkem klubu. Za podpory jeho kamarádky Milan o doučování 
požádal a začali jsme čtení trénovat. Dnes si je Milan ve čtení mnohem jistější a podařilo se mu 
odbourat zažitou nervozitu před vrstevníky. Klub pro starší je místem setkávání, místem s pohodlnými gauči,  kam se mladí lidé chodí 

odreagovat po těžkém dni, žádají o radu a pomoc, nebo přichází když jednoduše nevědí 
jak naložit se svým volným časem. Je to místo, kde se mohou cítit jako doma a někdy  

i lépe. Tráví zde každé odpoledne nebo třeba jen půl hodiny v týdnu, mohou tu jen v tichosti 
sedět a přemýšlet nebo se bavit na celé kolo. Do klubu může přijít každý, je anonymní a bezplatný,  
bez další podmínek na pravidelnou docházku či povinnosti se někomu svěřovat. 

Klub pro starší určen pro lidi ve věku 15 – 26 let, kteří se z jakýkoliv příčin nachází v nelehkých 
životních situacích. Zpravidla se jedná o mládež z komplikovaného či znevýhodněného rodinného 
prostředí, s problémy ve škole, zaměstnání, s partnerem či kamarády. Také se tu řeší problémy  
s různými formami závislostí a témata spojená se sexuálním životem.  Všechny tyto svízelné situace, 
které mohou být v jiném prostředí tabu, mohou klienti řešit s pracovníky klubu. V prvním kroku 
pracovníci rozvíjí vztahy založené na důvěře, respektu a upřímnosti, v dalším kroku se pak snaží 
klienty motivovat k větší aktivitě, k  řešení problémů a k odpovědnosti za vlastní budoucnost, 
za vlastní život. 

Kromě bezpečného prostředí nabízí klub prostory pro seberealizaci klientů – pro kreativní 
tvoření, zhlédnutí zajímavých filmů, doučování, vaření, tancování, sportovní vyžití ale i pro 
obyčejný odpočinek. Centrem dění klubu je hudebna, která láká všechny, pro něž je hudba 
koníčkem nebo únikem před každodenní realitou. V Klubu pro starší často dochází k situacím,  
kdy se kluci oddělují od holek a každá skupina tvoří svůj „kroužek“. Těchto situací využívají 
pracovníci k možnosti otevírat s klienty témata jim blízká. U kluků, kteří již často jsou otci nebo 
končí školu a rozhodují se co dál, otevírají témata jako například možnosti dalšího vzdělávání, 
volba zaměstnání, volný čas či finanční zodpovědnost za rodinu. S holkami se otevírají témata 
studia, bezpečného sexu, plánovaného rodičovství a vztahů všeobecně. Ke každému z  klientů 
pracovníci přistupují individuálně a jsou připravení poradit právě v těch oblastech a problémech, 
které holky či kluci aktuálně řeší. 

KLUB PRO STARŠÍ

* jména byla změněna z důvodu ochrany klientů



Time out – to je pět dní v přírodě, čas strávený společně při hudbě, hrách, povídání, 
sdílení zážitků a zkušeností. Čas za hranicemi města, které většina romských dětí ani 
v létě neopouští. Tento zážitkový program pro deset dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí ve věku 10 až 15 let jsme pořádali již jedenáctým rokem a to ve dnech 15. až 19. 
srpna opět ve vzdělávacím středisku ZVAS v Blatnici.

Program Time outu navazuje na celoroční působení pracovníků Cheiron T a zároveň je 
předznamenáním budoucího roku jako určitého potvrzení a prohloubení vztahu s klienty. 
Program umožňuje velmi úzké setkání s jednotlivými dětmi i skupinou jako celkem. Městské 
děti ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou díky technikám prožitkové pedagogiky vedeny 
k  sebereflexi, poznávání reality přírodního prostředí a především zodpovědnosti, neboť 
samy zajišťují chod tábora. V kuchyni mají pravidelné služby a areál tábora udržují v čistotě  
a pořádku. Koncept programu stojí na imperativu vedoucím děti k  samostatnosti a  řádu, 
který mnohdy v  jejich životě chybí. Zažijí týden bez televize, virtuální reality a mobilních 
telefonů. Základní těžiště programu opět stálo na muzikoterapii, která se cyklicky v programu 
opakovala. Hudba jako přirozený prostředek komunikace umožňuje pracovat s dětmi jiným 
způsobem, než jsou zvyklé. Děti trávily svůj čas při volnočasových hrách, poznávaly les 
při hledání hub, učily se řešit krizové situace, strávily noc pod hvězdami, což pro většinu 
z nich byl nový životní zážitek. Spolu s pracovníky se vydávaly v loďce na hladinu rybníka, 
kde proběhly mnohé důležité rozhovory. Týdenní program vyvrcholil noční hrou. Musely 
překonat strach a spolehnout se jeden na druhého.

V  rámci tohoto programu děti zažívají pospolitost, vzájemnou podporu od pracovníků 
i svých vrstevníků, učí se proměňovat zakořeněnou soutěživost v ochotu porozumět a vnímat 
druhého. V  průběhu let absolvovalo tento pobyt minimálně sto dětí. Každé dítě, které  
se za posledních deset let účastnilo akce Time out, s  radostí a láskou vzpomíná na zážitky 
z Blatnice. Mnozí zde mají možnost zažít sebe v  interakci s ostatními, ale i sebou samými 
v mezních situacích psychosociálních her a dotknout se tak toho, kým kdo skutečně je.

TÝDENNÍ POBYTOVÝ 
PROGRAM PRO KLIENTY 
KOMUNITNÍHO CENTRATIME OUT



Klient Milan je na prahu dospělosti. Má hotovou základní školu a jeden rok kuchaře a číšníka, 
nyní je ve třetím ročníku oboru kadeřník. Milan přišel s tím, že by se chtěl kadeřnictvím živit, 
ale nejde mu čeština a ekonomika, a tak ztrácí zájem školu dostudovat. Pracovníci terénního 
programu mu pomohli vytvořit studijní plán, kterým dohnal nedostatečné v těchto dvou 
předmětech. Pracovníci ho v učení doprovázeli a kontrolovali, jak sám chtěl. Díky tomu 
Milan školu dostudoval a nyní se živí jako kadeřník a přemýšlí o nástavbě.

* jména byla změněna z důvodu ochrany klientů

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:

KOMU JE SLUŽBA URČENA?
Terénní program provozuje Cheiron T pro věkovou skupinu od 13 do 64 let. V roce 2016  
se terénní pracovníci soustředili především na práci se skupinou v lokalitách Sídliště nad 
Lužnicí, Lužnické ulici a širším centru města (autobusové nádraží a Jordán). Hojně využívanou 
se stala kontaktní místnost na bývalé základní škole “Osmičce”, kde klienti využívali možnosti 
doučování a příprav na přijímací či závěrečné zkoušky. Tento prostor se využívá především 
 v zimním období či za nepříznivého počasí nebo v kontaktní hodiny v úterý a čtvrtek.

CO JE CÍLEM SLUŽBY?
Cílovou skupinou terénních pracovníků byli především mladiství, kteří byli ohroženi 
sociálním vyloučením nebo se nacházeli v krizových situacích či žili v sociálně vyloučených 
lokalitách. Hlavními tématy bylo předčasné rodičovství, hledání uplatnění na trhu práce, 
experimentování s lehkými návykovými látkami, rady ohledně sexuální problematiky či volba 
vhodného studia. Terénní program nabízel klientům také různé workshopy a volnočasové 
aktivity, jako například spoluúčast na festivalech organizace Cheiron T, pomoc s pořádáním 
skateboardového festivalu či vedení při trénincích taneční skupiny, kterou si klienti terénu 
během roku založili. 

JAK SLUŽBA FUNGUJE?
Pravidelně se pořádaly turnaje ve společenských hrách, které napomáhaly klientům rozvíjet 
jejich představivost a slovní zásobu. V létě se pracovníci zaměřovali na různé outdoorové 
aktivity, při kterých se snažili budovat a sdružovat kolektiv. Jako v uplynulých letech  
se uskutečnila akce “5 minut pro Sojčák”, na kterou současní klienti přivedli své přátele 
a blíže je seznámili se službou terénního programu. Klienti v roce 2016 hojně využívali 
možnost kontaktní hodiny na Sídlišti nad Lužnicí.
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SLUŽBA BYLA POSKYTOVÁNA 196 DNŮ
KLUB NAVŠTĚVOVALO 232 DĚTÍ
PROBĚHLO 2200 KONTAKTŮ – NÁVŠTĚV KLUBU

Terénní program je další preventivní sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách, registrovanou na Krajském úřadě Jihočeského kraje. Jde o službu, 
která je poskytována přímo v terénu v přirozeném prostředí klientů.



V následujícím pololetí byl již klub financován z evropských zdrojů díky realizaci projektu Bez obav 
spolu. V prvním měsíci školního roku docházelo v předškolním klubu zejména k adaptaci nově 
příchozích dětí.  Během tohoto procesu se děti seznamovaly s novým prostředím, učily se novým 
vzorcům chování a pravidlům, respektování svých kamarádů i dospělých osob, obecně technikám 
respektující komunikace. Hlavním cílem našeho společného snažení v tomto měsíci bylo vytvořit 
zpravidla společného soužití v klubu. Za velký úspěch tohoto období považujeme dodatečné 
umístění 3 dětí do klasických mateřských škol.  

Práce pracovníka klubu s  rodiči dětí zahrnovala zejména poradenství týkající se logopedických  
a výchovných problémů dětí. V  několika případech využili rodiče možnosti zprostředkování 
kontaktu s vedením mateřských škol, doprovodu do těchto zařízení a dodatečné zapsání dětí. 

František přestoupil do předškolního klubu v sedmi letech ve druhém pololetí školního roku z první 
třídy. Důvodem přestupu dítěte zpět do předškolního vzdělávání byla nepřipravenost a nezralost dítěte 
spočívající v absenci základních znalostí, dovedností a kompetencí nutných pro úspěšný vstup do základní 
školy. Chlapec pochází ze sociálně vyloučené lokality, kde sdílí společně s rodiči a dalšími 6 sourozenci 
jednu místnost bez sociálního zařízení. Všichni starší sourozenci chlapce, kteří nikdy nenavštěvovali 
žádné předškolní zařízení, docházejí do „speciální“ školy. V lednu roku 2016 přišel František do klubu 
v doprovodu maminky s dudlíkem v puse, bez základních hygienických návyků, znalostí přiměřených jeho 
věku a se špatnou grafomotorikou. Přesto, že tomu prvotní dojem z chlapce nenasvědčoval, projevoval 
František velkou snahu získávat informace, které mu doposud nebyly poskytnuty a naučit se s  nimi 
pracovat. Díky pravidelnému procvičování pomocí říkanek a denních rituálů se chlapech během dvou 
týdnů naučil počítat do 10, během měsíce ovládal názvy dnů v týdnu a základních barev. Velké nadšení 
chlapce pro jakoukoliv výtvarnou aktivitu přispělo k rozvoji jeho jemné motoriky. Přes křídové kvádry 
a trojhranné pastelky se chlapec během několika měsíců propracoval ke klasickým psacím pomůckám, 
kterými dokázal napsat tiskacími písmeny své jméno. Následný nástup do první třídy zvládl chlapec 
již bez komplikací. Jeho školní výkony a znalosti jsou srovnatelné s  jeho spolužáky, což dokládá jeho 
vysvědčení, s nímž se pochlubil kolegům z NZDM, kam chlapec chodí trávit svůj volný čas a doučovat se.

Předškolní klub pro děti ve věku od 3 let do nástupu do první třídy je koncipován jako přestupní 
stanice pro děti, které z nějakého důvodu nenavštěvují mateřskou školu a jsou tak ohroženy 
školním neúspěchem při nástupu do první třídy. 

Cílem tohoto projektu je připravit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na úspěšný vstup  
na základní školu a zvýšit tak jejich šanci na pozdější uplatnění se ve společnosti. V  rámci této 
aktivity se pracuje také s rodiči dětí a to v oblastech participace na volném čase a péči o dítě, motivaci 
ke vzdělání a zdravému způsobu života.

Důležitou součástí náplně práce zaměstnanců předškolního klubu je spolupráce s  mateřskými 
školami, díky které mohou probíhat ve spádových mateřských školách adaptační dny pro 
děti navštěvující předškolní klub. Pracovníci předškolního klubu hrají rovněž důležitou roli  
při zprostředkování komunikace mezi rodinami a mateřskou školou.

V prvním pololetí roku 2016 byl chod klubu zajištěn finanční pomocí nadačního fondu Avast, díky 
jehož podpoře se mohlo rozvíjet a soustavně připravovat na vstup do klasických mateřských škol 
či škol základních 19 dětí. Do měsíčních programů se v tomto období promítly zejména změny 
související se střídajícími se ročními obdobími a tradice doprovázející příchod jara. Znalosti dětí 
se v tomto období rozšířily o mnoho nových pojmů, básniček a písní. Své dovednosti mohly děti 
rozvíjet při pohybových hrách, tanečcích a  různorodých výtvarných aktivitách. Nejmladší děti  
se učily dodržovat pravidla klubu, pojmenovávat předměty a děje kolem sebe. Předškoláci rozšiřovali 
nabyté znalosti a zdokonalovali dovednosti potřebné pro vstup do prvních tříd. 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:

(ze sociálně znevýhodněného prostředí)
3 PRÁCE 

S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI

STATISTIKY:
OTEVŘENO BYLO 126 DNŮ
KLUB NAVŠTĚVOVALO 25 DĚTÍ
PROBĚHLO 770 KONTAKTŮ (NÁVŠTĚV KLUBU)

* jména byla změněna z důvodu ochrany klientů



Jsme moc rádi, že jsme se od července 2016 mohli vrhnout jako partneři do realizace zajímavého 
projektu financovaného z  Evropského sociálního fondu, Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání, zaměřeného na inkluzi v oblasti školství. Kromě toho, že díky projektu 

můžeme provozovat předškolní klub, o kterém jste se mohli dočíst jinde na stránkách výroční 
zprávy, můžeme i systematicky a intenzivněji doučovat žáky základních škol, nebo pracovat s rodiči 
na tom, aby se uměli učit se svými dětmi a chápali, v čem je vzdělání pro ně důležité. Jako jedni 
ze čtyř partnerů můžeme také zúročit naše zkušenosti z minulého projektu, ve kterém jsme dali 
dohromady skupinu odborníků a společně sestavili Lokální koncepci předškolního vzdělávání pro 
město Tábor a tyto zkušenosti přenést partnerům projektu z Písku a Českých Budějovic. Zároveň 
pracujeme na naplňování této koncepce v Táboře a spolupracujeme se školami, školkami, úřady  
a institucemi na tom, aby inkluze ve školství nebyla prázdným pojmem nebo dokonce strašákem, 
ale aby dávala smysl jak žákům a jejich rodičům, tak i pedagogům a všem, kdo se v oblasti školství 
pohybují.

PROJEKT “BEZ OBAV SPOLU”



PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:

4 KOMUNITNÍ PRÁCE

Cheiron T, o.p.s. kontinuálně navazuje na mnohaletou komunitní práci s cílem 
minimalizovat rizika sociálního vyloučení a zlepšit situaci romské menšiny  
ve městě Tábor. Prioritou zůstává motivace komunity k získání kompetencí a přijetí 

zodpovědnosti za svůj vlastní život a tím tak dosáhnout pozitivních změn v životě této komunity. 
Nedílnou součástí je nastartování procesu navázání zdravých sousedských vztahů s  majoritní 
společností.

Hlavním cílem našeho dlouhodobého projektu „Na cestě ke zplnomocnění“ je podnícení komunity 
k aktivnímu řešení svých problémových situací. Motivace vedená především skrze rozhovory  
je důležitým nástrojem komunity k naplnění vlastních představ, které by chtěla komunita 
realizovat a ke kterým často nemá odvahu či právě potřebnou podporu. Díky dlouhodobě 
navázaným vztahům důvěry se nám dařilo problémová témata otevírat a diskutovat o návrzích 
řešení. Nejčastější problémy se dotýkaly bytové problematiky, dluhů, zdravého jídla a obecně zdraví 
týkajícího se především dětí, důležitým tématem pak byly také výchovně-vzdělávací problémy, které 
především mladé maminky potřebovaly a chtěly řešit. V tomto smyslu se nám podařilo navázat 
dobré kontakty s psychology, kteří s dětmi z komunity již pracují v rámci své lékařské praxe nebo 
v rámci školy. Podařilo se nám prolomit bariéru mezi některými rodiči a učiteli a otevřít tak dialog 
ohledně dalšího setrvání některých dětí na základních školách. Téma vzdělání se stalo přirozenou 
součástí našich komunitních rozhovorů. Co se týče dluhů a bydlení, podařilo se především v bytové 
problematice díky souhrnným informacím docílit dialogu mezi komisí města a lidmi ze sociálně 
vyloučené lokality. Někteří lidé z komunity se rozhodli ke splátkovému kalendáři s vidinou možnosti 

bydlení v městském bytě. Na druhou stranu komise města začala posuzovat mladé lidi z domu  
pro neplatiče nájemného nestranně a nezaujatě bez souvislostí s dluhy jejich rodičů. To považujeme 
za velký úspěch a rádi bychom v této spolupráci a vzájemné podpoře pokračovali i nadále. Komunitní 
kluby se staly oblíbeným místem k setkání lidí z komunity, především mladých maminek,  
které vytvořily novou jádrovou skupinu. Přesto že se jedná o maminky ze sídliště nad Lužnicí  
i ze sociálně vyloučené oblasti, podařilo se mezi nimi navázat vzájemné vztahy, díky nimž viděly 
maminky z Fišlovky (sociálně vyloučená lokalita), že existují cesty, jak se z této lokality dostat, získat 
vlastní byt a zapojit se více do života majoritní společnosti. V tomto roce bylo méně komunitních 
akcí, což ale považujeme za důsledek většího zájmu o  jiná (důležitější) témata (bydlení, dluhy, 
výchova a vzdělání dětí), dále o naši snahu předat více kompetencí komunitě, která ne vždy chtěla 
realizovat navrženou akci (viz den sousedství) a také fakt, že více lidé z komunity začalo pracovat, 
což jsme jedině podporovali. Úspěchem celé komunity bylo vystoupení dětí s tanečním souborem 
Čiriklore na festivalu Khamoro v Praze, což zvedlo prestiž celé komunity a potom vlastní iniciativa 
rodičů dětí ze základní školy Mikuláše z Husi, kteří za podpory komunitního pracovníka sepsali 
žádost o přidání ranního autobusu pro děti ze zastávky Lužnická. Pod žádost na odbor dopravy 
se podepsalo mnoho lidí z komunity, což nakonec vedlo k tomu, že město skutečně daný autobus 
do jízdního řádu přidalo. Tato akce také přispěla k  lepším sousedským vztahům v Lužnické 
ulici. Průběh projektu jsme hodnotili na pravidelných poradách a v rámci supervizí organizace. 
Naší nejlepší zpětnou vazbou byly samotné rozhovory s lidmi z komunity, kteří se vyjadřovali 
k jednotlivým aktivitám, jelikož jsme vycházeli z toho, o co usiluje komunita, nikoli komunitní 
pracovník.

Jedna z maminek přišla s návrhem podat petici  
o přidání ranního autobusu v Lužnické ulici,  
kde se nachází sociálně vyloučení lokalita,  
pro děti navštěvující ZŠ Mikuláše z Husi. Komunitní 
pracovník s maminkou probral okolnosti petice  
a navrhl podat na odbor dopravy žádost o  přidání 
tohoto autobusu. Maminka pak společně  
s pracovníkem sepsala tuto žádost adresovanou 
vedoucímu odboru a s touto žádostí obešla sousedy, 
z nichž většina návrh podepsala. Odůvodněním 
žádosti byla velká vzdálenost zastávky, kam děti 
musely docházet za velkého silničního provozu. 
Na zastávce v Lužnické ulici U jezu stavěl autobus 
kolem sedmé a pak kolem osmé hodiny. Maminka 
návrh osobně donesla na odbor dopravy, který žádost 
obyvatel Lužnické ulice projednal a od prosince 
2016 skutečně přidal autobus číslo 61, který na 
této zastávce vyzvedává (nejen) děti v 7.26 hodin 
do školy. Tato zkušenost posílila sebevědomí lidí  
z komunity, kteří poznali, že jejich snaha má reálný 
výsledek. Zároveň tato skutečnost přispěla k lepším 
sousedským vztahům mezi lidmi v této části města.



TÝDNY PROTI RASISMU A XENOFOBII
17. ROČNÍK KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍHO FESTIVALU
Sedmnáctý ročník festivalu TRX se zabývá tématy, která rezonují současnou společností, 
v  roce 2016 to byla tato – šikana ve virtuálním prostoru, domácí násilí, otázka romské 
menšiny, celospolečenské obavy z  islámu a šikana na školách. Oslovili jsme odborníky 
na danou problematiku a v pěti večerech tato témata otevřeli veřejnosti. Festival probíhal 
v  týdnu od 8.  listopadu. Poslední přednáška se uskutečnila 2. prosince na Základní škole 
Bernarda Bolzana. V rámci festivalu přijal pozvání odborník na kyberšikanu Ing. Petr Šmíd, 
dále právnička Mgr. Veronika Ježková z  organizace proFem, o.p.s., docent Pavel Hošek 
z Evangelické teologické fakulty, který otevřel paralely mezi křesťanstvím a islámem a také 
PhDr. David Čáp z  katedry psychologie Univerzity Karlovy, který se dlouhodobě zabývá 
tématem šikany na školách.

BENEFIČNÍ AKCE – DIVADLO A ČAJOVÝ DÝCHÁNEK 
Hra z dílny divadla Komediograf zažila svou premiéru v Táboře ve velkém sále hotelu Palcát. 
V  čele uskupení s názvem Tros Boys účinkoval Lukáš Pavlásek, který se stal překvapením 
divácky oblíbené taneční soutěže StarDance. Benefiční představení Nekorektní skeče  
se odehrálo 4. února. V pátek 17. června jsme pak uspořádali oblíbený společenský večer 
v zahradě táborské Střelnice v duchu prvorepublikových čajů. Po celý večer nám hrál skvělý 
Swing Band Tábor pod vedením Jakuba Valeše. Jsme rádi, že nás přišlo podpořit tolik milých 
lidí, kteří tím zároveň vyslovili velkou podporu naší mnohaleté činnosti.

K naší činnosti neodmyslitelně patří také komunikace s veřejností, v čemž se nejvíce 
naplňuje naše poslání stavět mosty mezi lidmi. Jedná se o festivaly, benefiční akce, 
práci se školními kolektivy. Snažíme se otevírat zažité stereotypy a předsudky  

a vytvořit tak prostor pro porozumění a společné nekonfliktní soužití mezi lidmi z majoritní 
a minoritní společnosti. Úvodní fotka našeho tanečního souboru Ćiriklore s lídrem kapely 
Gipsy.cz Radkem Bangou je z akce pro základní a střední školy „Sobě blíž“, která se uskutečnila 
v Letech 4. dubna, a na které jsme se spolupodíleli s Památníkem Lidice.

JEDEN SVĚT - 12. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ S LIDSKO-PRÁVNÍ TÉMATIKOU
Festival Jeden svět 2016 nesl motto „Hledání domova“ a v  Táboře ho ve dnech  
17. – 20.  března pořádala společnost Cheiron T ve spolupráci se ZŠ Bernarda Bolzana  
a Café gallery MP7. Ve čtyřech dnech jsme se zamýšleli nad pomyslným klíčem k domovu 
a nad domovem jako důležitým společenským fenoménem vůbec. Jeden svět zaměřil 
pozornost nejen na lidi přicházející do Evropy, ale především na nás samotné, kteří svůj 
domov a tím svoji jistotu máme. Červenou nití tedy byla otázka, co pro nás znamená domov, 
o jakou jeho část jsme ochotni se podělit a jakou si naopak hodláme uhájit sami pro sebe. 
Festival zahájila režisérka Helena Třeštíková a s  jeho doprovodnými akcemi ho navštívilo  
1.829 diváků. Důležitou součástí tohoto festivalu jsou projekce pro žáky a studenty základních 
a středních škol, s  nimiž se následně vede debata na téma dokumentu. Cílem je rozvíjet  
u nich kritické myšlení, předcházet předsudkům, učit je vyhledávat si zdroje a svobodně  
si dělat názor na společenské dění kolem sebe. Celkem se zúčastnilo 517 žáků a studentů.

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ5 A TŘÍDNÍMI KOLEKTIVY



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 150 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.    

Nakupujete na internetu? Stačí před nákupem navštívit www.givt.cz, vybrat organizaci Cheiron 
T a Váš oblíbený e-shop.

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.).

Kontaktní osoba: Markéta Bendová, 775 272 046, bendova@cheiront.cz

Rádi se s Vámi setkáme osobně

ČÍSLO ÚČTU: 9978740267/0100

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 neméně cenným darem.

POMÁHEJTE S NÁMI STAVĚT MOSTY MEZI LIDMI!

CHCETE SE ZAPOJIT?

Jednotlivé projekty podpořili také dary od podniků, individuálních dárců a vlastní zdroje. 
Nevyčerpané finanční dary byly převedeny na Fondy ke krytí nedostatku finančních 
prostředků na počátku roku. 

Počáteční zůstatek k 1.1.2016 byl 210 327,83 Kč

 konečný zůstatek k 31.12.2016 byl 156 481,40 Kč



FINANČNÍ ZPRÁVA





ŘEKLI O NÁS

Spolupráce s Cheironem T na nás jednoduše udělala dojem. 
To jakým způsobem se zhostili práce na naší společné akci 
Peříčkový týden nás velmi mile překvapilo. Inicitativní, 
nápomocní, samostatní, úspěšní, ochotní – prostě skvělí.  
Mimo to i  realizace projektů podpořených z našeho 
sbírkového Projektu Pomozte dětem je vždy precizní. Moc 
děkujeme, partneři jako Cheiron T jsou jednoduše poklad.

Hana Plšková, programová koordinátorka NROS

Cheiron – to je název souhvězdí, čili hvězdného 
seskupení a podobně hvězdným seskupením je i 
stejnojmenný táborský Cheiron T. Mladí, krásní, 
veselí, schopní, kreativní a cílevědomí lidé s vizí pomoci 
lidem, kteří neměli zrovna to štěstí narodit se ve světle 
hvězd. Jsem vděčný za možnost spolupráce s týmem 
Cheironu a věřím, že nás její rozvoj teprve čeká.

Gustav Fifka, jednatel Viva Design

Cheiron. Co znamená pro mně osobně? Trochu zjevení, co je 
už 20 let stabilní organizací, která řeší opravdové problémy v 
dětských a ohrožených komunitách. Zjevení v rozlévajících 
se rybníčcích české zbabělosti, kdy občany děsí i špetka 
jinakosti, dusí je agrese a sprostota. Cheiron se věnuje romské 
menšině, předškolním dětem ze znevýhodněného prostředí, 
podílí se na filmovém festivalu o lidských právech. Tedy 
kromě bohulibého konání jej zdobí především odvaha, a za 
to vše velké díky. Svým konáním též klidní naše svědomí, že 
tak to má být, že toto je na světě potřeba. Kéž najde se ve 
společnosti dostatek vůle a prostředků pro podporu jeho 
činnosti. Ať pluje neohroženě dál!  

Štepán Pavlík, zastupitel města Tábor



ZPRÁVY Z TISKU



PODĚKOVÁNÍ

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

INSTITUCE - STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA:
ESF OPVK, Úřad vlády ČR – Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Jihočeský kraj, Město 
Tábor

HLAVNÍ FIREMNÍ DÁRCI A PARTNEŘI
Briklis s.r.o, Panda East s.r.o., ROTARY CLUB Tábor

NADACE A NADAČNÍ FONDY
Nadační fond AVAST, Společný sbírkový projekt NROS a ČT Pomozte dětem, Nadace Divoké 
husy, Nadační fond Fragilis, Nadace ČEZ



FIREMNÍ DÁRCI A PARTNEŘI
Auto Josef Klejna, Aux Game Tábor, Apex Bike, Biofarma Mlýnec, Cravt s.r.o., 
Čokoláda.cz, Dobrá čajovna Tábor, Elektro Stela Tábor, Ekodrogerie U Krokodýla, 
Farma Čítek, Field restaurant, Fit Studio O.K., Fotoateliér Šechtl a Voseček, Greiner, 
Hatumoa – tetovací studio, Hotel Palcát, Housův mlýn, Jana Janů s.r.o., KASTO Tábor, 
K. I. Bungee, Knedlo Zelo Wear, KOCIS, Kozí farma Borotín, LED MULTIMEDA 
s.r.o., MA-DONA, Motokáry Tábor, Muzeum čokolády a marcipánu, PANDA EAST, 
Papírnictví Turlík, Party Rental, Pivovar Chříč, PK SERVIS, Plavecký stadion Tábor, Ráj 
sýrů, Ronda, Spolkový dům Střelnice, Štukatérství Josef Vintr, Thajské masáže Tábor, 
Vinný bar a bistro Thir, Vinotéka U černého kocoura a zeleného stromu, Zahradnictví 
Mateřídouška

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI A PARTNEŘI:
Andrlíček David, Basíková Petra, Benda Jiří, Bendová Markéta, Bílý Zdeněk, Bláhová 
Kateřina, Böhm Jan, Brent John, Dohnal Vítězslav, Doubrava Václav, Dobeš Ladislav, 
Doubravová Jaroslava, Douchová Martina, Dvořáčková Květa, Fiala Aleš, Fišer Jiří, 
Fraitová Andrea, Havlíček Karel, Chomát Bohumil, Jandák Radek, Kabíček Tomáš, 
Kabíček Václav, Knotková Lenka, Kohelová Pavla, Korbel František, Kotrbová Hana, 
Křížová Jaroslava, Kultová Pavla, Kupsa Tomáš, Loskot Jiří, Maňák Ondřej, Miňhová 
Zdeňka, Moravec Pavel, Novák Ivo, Pacalaj Michal, Pacalajová Tereza, Pazderka Stanislav, 
Pikhart Zdeněk, Podvalská Jitka, Pokorná Ludmila, Procházka Martin, Procházka 
Vladimír, Ryneš Zdeněk, Rytíř Petr, Seidlová Gabriela, Smažík Petr, Stupková Dana, 
Stupková Michaela, Svobodová Jiřina, Tkadlecová Jaroslava, Václavů Jakub, Varga 
Roman, Wright M. Susan, Zeman Jaroslav

UMĚLECKÉ SOUBORY A SKUPINY:
Cirk La Putyka, Infilm, Jihočeské divadlo, Národní Divadlo, Swing Band Tábor, VRYT, 
420PEOPLE

SPOLKY A SDRUŽENÍ:
Cafe & gallery MP7, Cesta žije, z.s., Český západ, o.p.s., Člověk v  tísni, o.p.s., Hate 
Free Culture, Meetfactory, Knihkupectví Baobab, Organizace pro pomoc uprchlíkům, 
Ponton z.s., Taboard, Tiskárna Petr Chrt, ZŠ Bernarda Bolzana, o.p.s., ZŠ a MŠ Tábor 
Helsinská, ZŠ a MŠ Tábor Nám. Mikuláše z Husi, MŠ Pohádka Planá a další mateřské a 
základní školy

DOBROVOLNÍCI:
Roza Avarkhanova, Anna Dalihodová, Saša Dědovská, Martin Donát,Tereza Doubková, 
Katrin Hoangová, Petr Hroš, Jaroslav Janek, Rozwitha Jindová, Ladislav Kadlec, Alice 
Kočová, Jan Kováč, Adam Kraus, Roman Křivohlavý, Kateřina Lázničková, David 
Peltán, Martin Petráš, Bája Pflegerová, Ria Slachová, Peter Speranza, Jindřiška Szutáková, 
Jaroslava Tkadlecová, Lenka Vocílková, Aneta Vomlelová, Barbora Vošterová, Marek 
Vybíral, Karolína Zahájská

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
Česká televize, Český rozhlas České Budějovice, Deník, Kulturne.com

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, Kristýně 
Jůzové Kotalové, Zdeňku Pikhartovi, Anetě Vomlelové, Stanislavu Pazderkovi, Tomáši 
Kabíčkovi a Gustavu Fifkovi

Pokud jsme na někoho z Vás zapomněli, věřte, že to nebyl záměr a tímto se omlouváme.




