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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název organizace: Cheiron T, o.p.s. / IČ: 25154621

www.cheiront.cz / e-mail: cheiront@cheiront.cz / IG: cheiront
FB: https://www.facebook.com/CheironTabor / TikTok: cheiron_nzdm

Sídlo organizace: Děkanská 302, 390 01 Tábor / telefon: +42 603 526 246

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.

ORGÁNY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI CHEIRON T
Zakladatelé společnosti
Ing. Jiří Fišer / Mgr. Jana Říčařová / Bc. Jiřina Svobodová
Sdružení KOPRA Praha zastoupené Doc. PhDr. Zuzanou Havrdovou, CSc.
Správní rada společnosti
Mgr. Jan Kostečka – předseda správní rady, potulný konzultant v organizaci TUDYTAM
Mgr. Jan Plašil – školní psycholog
Mgr. Kristina Vrkočová – editorka, redaktorka v České televizi
Ludmila Pokorná, DiS. – fundraiserka v Diakonii Rolnička
Mgr. Linda Rybáková – ředitelka Divadla Oskara Nedbala Tábor
Mgr. Ondřej Tichý – důstojník AČR
Dozorčí rada společnosti
Marcela Vejdová – předsedkyně dozorčí rady, ekonomka v Diakonii Rolnička
Mgr. Hana Vellánová – lektorka v oblasti vzdělávání
Mgr. Julie Bláhová – psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně v Táboře

25 let Cheironu! Čtvrtstoletí! A tolik příběhů za námi! V ruce máte speciální výroční zprávu, která vám připomene i to, co už možná leckdo zapomněl. To, že už je to 25 let, kdy
do Tábora dorazila Zuzana Havrdová – jedna z největších propagátorek a odbornic na
komunitní práci v ČR – a spolu s Jiřinou Svobodovou, Jiřím Fišerem a Janou Říčařovou dali
dohromady ten nejdůležitější papír v celém Cheironu – Zakládací smlouvu. Od té doby
se začali stavět základy stabilní a nezastupitelné organizace, která se nepřetržitě podílí
na tom, že se v Táboře dobře žije. Věřím, že každý z ředitelů je zakladatelům a prvním
zaměstnancům vděčný za to, že na tak pevných základech mohl přistavovat různé nástavby, rozšíření, věžičky a balkony a Cheiron se tak mohl rozrůstat až do nynější podoby.
I my, kdo se na stavbě podílíme nyní, si dáváme záležet na tom, aby každá cihla hezky lícovala, abychom novým patrem navazovali na to, co už funguje, abychom nestavěli
vzdušné zámky či Potěmkinovy vesnice. Takže díky těm, co tu byli před námi a hodně
zdaru těm, co budou stavět další čtvrtstoletí.
Mgr. Roman Varga,
ředitel organizace Cheiron T o. p. s.

VIZE

POSLÁNÍ

Vyrovnané šance a zdravé mezilidské vztahy.

Znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám
poskytujeme odborné služby vedoucí k dosažení
samostatnosti a odpovědnosti.

HODNOTY

CÍLE

• Důvěra •

• Bezpečný prostor •

Podporovat naše klienty při řešení nepříznivých životních
situací a pomáhat těmto situacím předcházet.

• Odpovědnost •

Vytvářet podmínky a prostor pro smysluplné a obohacující
trávení volného času.

• Otevřenost •
• Odbornost •

Nastartovat a podpořit proces změny směřující
k odpovědnému přístupu a zkvalitnění života našich
klientů ve společnosti.

• Respekt •

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
DOZORČÍ RADA

SERVISNÍ
ODDĚLENÍ

(ekonomika,
administrativa,
fundraising, PR)

SPRÁVNÍ RADA

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

SAS
NZDM
Terénní program

ŘEDITEL

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

AKTIVITY
PRO VEŘEJNOST

Komunitní
práce

Klub v Děkanské
Klub Bejvák

Mgr. Roman Varga
ředitel organizace

Ing. Lucie Šebánková
Vedoucí sociálních
služeb

Tereza Pacalajová
Fundraising

Gabriela Seidlová, DiS.
Finanční manažerka

Zdeňka Miňhová
Účetní společnosti

Mgr. Anna Sejková
PR

Mgr. Jarmila Voběrková
Služby pro rodiny s dětmi
(duben až prosinec 2021)

Daniela Máchová, DiS.
Služby pro rodiny s dětmi

Jaroslav Gruber
Komunitní program
Služby pro rodiny
s dětmi

Aleš Senko
Klub pro děti a mládež

Adriana Ženíšková
Klub pro děti a mládež

Jakub Kulhánek
Klub pro děti a mládež

Bc. Karolína Anastázie Kupková
Klub pro děti a mládež

Zuzana Kozinská
Klub pro děti a mládež

Bc. Veronika Karasová
Klub pro děti a mládež

Tereza Kramolišová
Klub pro děti a mládež

Jana Noháčová
Terénní služba

Roman Prokůpek
Terénní služba

ROK 2021 ZA VŠECHNY SLUŽBY
Počet klientů: 353*
Průměrný počet klientů denně: 35
Počet kontaktů: 9050

Dohromady
22016 výkonů
o celkovém čase
15 631 hodin.

*ve službách se překrývají, proto
není číslo součtem služeb

Podpora pro
4 středoškoláky
formou stipendií.

Předali jsme
19 počítačů
na distanční
výuku.

V rámci Služby
pro rodiny s dětmi
jsme byli v kontaktu
se 64 rodinami.

Co nejčastěji řešíme s klienty na klubech a v terénu?
Škola

Volný čas

Doučování / úkoly
Vztahy

389 x
340 x
286 x
252 x

Práce

Rodina
Sex

Závislost

170 x
166 x
69 x
59 x

NAŠE SLUŽBY

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ
TERÉNNÍ PROGRAM
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
KOMUNITNÍ PRÁCE
AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
GALERIE VÝLOHA

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V rámci této služby provozujeme kluby pro děti a mladé lidi – v Děkanské ulici v centru Tábora
a na největším táborském sídlišti na Sojčáku (Bejvák). Se školáky ve věku 6 až 15 let řešíme mezilidské
vztahy, rodinu, školu, doučování, ukazujeme možnosti neformálního vzdělávání ve volném čase (hudba,
tanec, arteterapie, sport atd.). Podobně trávíme čas i se staršími klienty (ve věku 15 až 26 / na Bejváku
20 let), ale zaměřujeme se na „dospělejší“ témata, která zahrnují školu, vztahy, sex, ohrožení závislostí,
hledání práce či bydlení, neplánovaná těhotenství atd.
Oblíbená je zkušebna a prostor pro sport a tanec.

Klub Cheiron

Pro koho: pro děti ve věku 6 až 15 let
Kde: v sídle Cheironu v Děkanské ulici
Kdy: pondělí–čtvrtek: 14.00–19.00
pátek: 14.00–17.00

Pro koho: pro děti a mladé lidi ve věku 8 až 20 let
Kde: ulice Světlogorská, Sídliště nad Lužnicí
Kdy: pondělí–čtvrtek: 14.00–19.00
pátek: 14.00–17.00

Využívání
služby je
dobrovolné,
anonymní
a bezplatné.

Kdo: Zuzana Kozinská, Veronika Karasová, Tereza Kramolišová, Jakub
Kulhánek, Adriana Ženíšková, Aleš Senko. Od listopadu 2021 nová kolegyně
Karolína Anastázie Kupková
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:
Klub Cheiron v Děkanské a Bejvák.

Na začátku roku 2021 jsme se opět přizpůsobili epidemické situaci. Kluby jsme otevřeli v pravidelný čas pro
individuální konzultace, pomáhali jsme shánět a distribuovat výbavu pro online výuku. Žákům a studentům
jsme poskytovali osobní doučování (též díky dobrovolníkům!) a klidné místo, kde se mohli soustředit na školu.
Streamovali jsme z klubů a založili jsme cheironský Tik Tok účet. S klienty jsme řešili nejen obvyklá témata, ale
i ta úplně nová, která vznikla během pandemické situace a vycházela ze ztráty kontaktu s vrstevníky a se školním
rytmem.

Během jara došlo k rozvolnění a 14. dubna jsme otevřeli všechny cheironské kluby. Konečně jsme zas mohli organizovat závody a turnaje, sportovat a tvořit. V rámci lekcí parkouru jsme pravidelně navštěvovali táborskou Jump
Arenu. Navázali jsme spolupráci s Adélou Slachovou, která na klubech rozjela hodiny muzikoterapie. Lektorka
z tanečního studia S.araH začala pravidelně pracovat s nadšenou skupinou cheironských tanečníků, naše kolegyně Jarmila Voběrková se s dětmi věnovala arteterapii.
Hodně práce jsme udělali o letních prázdninách. Vedle dvou tradičních pobytových táborů Time out jsme
jezdili na výlety, vymýšleli bojovky a zážitkové akce. Ke konci léta 25. srpna nás svým vystoupením v Bejváku
podpořili rapeři z InGhost Label.

Na začátku školního roku jsme se zapojili do dvou ekologických aktivit. S pozitivními ohlasy se setkal sběr odpadků v rámci projektu Ukliďme Česko a Nadační fond Albert podpořil náš program ekologického vzdělávání dětí
Jsme eko s Bertíkem.

Po celý rok 2021 jsme se na klubech intenzivně snažili dětem a mladým lidem nahradit bezkontaktní období,
neustávali jsme v individuálních i skupinových rozhovorech, které jsou nedílnou součástí naší odborné sociální
práce. Zmírňování psychologických, sociálních a ekonomických dopadů covidových časů je však běh na dlouhou
trať. I v roce 2022 se určitě budeme zabývat palčivými následky sociální izolace (psychické problémy, tendence
k sebepoškozování, inklinace k závislostem, útěky z domova) a zhoršením stability zázemí klientů (problémy
v rodině, témata související s nevyhovujícím bydlením, neutěšená finanční situace atd.).
Službu v roce 2021 využilo 260 klientů a uskutečnili jsme 5810 kontaktů.

Editě je jedenáct, má partu kamarádů, základku zvládá v normě, a naše Zuzana
Kozinská (aka Maggie) z Klubu v Děkanské je přesvědčená, že z ní roste krásná labuť.
Zní to samozřejmě, obyčejně?
No, nebylo to vždycky tak. V šesti letech přišla Edita do Cheironu. Domluvit se s
touhle divokou holčičkou byl pro všechny kolem pořádný oříšek. Tak za prvé: nebylo
jí rozumět. Srozumitelně vyslovovat Editka neuměla. Ani správně řadit slova k sobě,
aby dávala smysl. Netušila, jak se chovat k ostatním na klubu, buď se schovávala, nebo
vybafla, děti se jí bály nebo se jí smály. Zanedbané dítě. Tak jsme si ji vzali do parády.
Recept? Tuny trpělivosti. Nemíchat, radši. Nechat ustát. Další trpělivost. Aspoň metrák.
Vysvětlování samozřejmostí (mytí rukou, co s nožem a vidličkou, když něco potřebuje,
nemusí křičet, …). Chvála každého krůčku, toho vpřed i těch mimo. Chvála, chvála,
chvála. Diplomacie – pracovat s Editkou, ale nezanedbávat ostatní. Opakovat,
opakovat a zas a znova. A trpělivost. Přidali jsme doučování: čtení, psaní,
počítání. Trénovali jsme „Jak se pěkně chovat ke kámošům“.
Co přidala Editka? Snahu, zvědavost, zájem, hlavu otevřenou,
srdce na dlani. Smích, hodně chechotu. Občas vztek, pak už míň.
Ve finále? Sebevědomí. A tehdy jsme měli vyhráno.

Bráchové,
14 let

Edita,
11 let

Pokud jste přesvědčení, že sociální sítě jsou pro teenagery
jistá cesta do záhuby, možná teď trochu změníte názor.
V tomhle příběhu odstartovala videa z TikToku cheironské taneční tsunami.
Bráchové, dvojčata, dneska je jim 14. Krátká videa z celého světa, která kluci sledují na mobilu. Čumí na to furt, na klubu nám to vadí, pojďte si radši zahrát fotbálek! A co to vlastně sjíždíte? Ukáže se, že jsou to obdivuhodné taneční kreace. A že už to kluci zkouší napodobit, sami
od sebe se začínají hýbat. Podle videí z TikToku. Jde jim to skvěle! Toho se musíme chytit,
to musíme podpořit. Na Bejváku na to máme prostor, dobrá podlaha, zrcadla, repráky. Kluci
začnou zkoušet pravidelně a nejde si jich na klubu nevšimnout. Ostatní zírají, ne do mobilu,
ale na dvojčata, jak se snaží, potí, dřou, jak jsou den ode dne lepší. Chtějí to umět taky, přidávají se a tancujou. Postupně vzniká v Cheironu nová taneční skupina. Deset dětí od 5 do 16
let, dvakrát týdně trénink, dvojčata svým následovníkům nic neodpustí! Přidává se profesionální lektorka, plánují vstoupení a účast na soutěžích.
A co TikTok? Na to už nemají moc čas. Jsou lepší.
Po hříchu dobrej tanec!

TERÉNNÍ PROGRAM – STREETWORK
Navštěvujeme lokality v Táboře (okolí nádrže Jordán, autobusové nádraží a velká sídliště) a v Sezimově
Ústí. Prostřednictvím neformálních rozhovorů zjišťujeme situaci klientů a společně se snažíme hledat
východiska. Cílem služby je zachytit případné problémy včas a minimalizovat jejich negativní dopady.
Nabízíme možnost přijít do cheironských klubů, případně nasměrujeme klienty do jiné adekvátní služby.
Pro koho: pro každého ve věku 10–26 let, kdo je ohrožen sociálním vyloučením,
žije v sociálně vyloučených lokalitách nebo řeší nějakou krizovou životní situaci
a nechce nebo nemůže využít ambulantní služby
Kde: v ulicích Tábora i Sezimova Ústí, dle aktuální situace
Kdy: březen až červen + září až říjen: po–čt: 14.00–19.00, pá: 14.00–17.00
listopad až únor + červenec až srpen: po–čt: 13.00–18.00, pá: 13.00–17.00
Kdo: Klára Čejková / Jana Noháčová (od listopadu 2021) a Roman Prokůpek

Využívání
služby je
dobrovolné,
anonymní
a bezplatné.

Terénní program byl během lockdownu pro klienty ještě důležitějsí než jindy, protože jsme se stále mohli potkat,
pobavit se o tématech covidových i jiných, řešit vztahy, práci nebo třeba hledání sexuální identity.
Následky pandemie však určovaly zaměření naší terénní sociální práce po celý rok 2021. Nebylo výjimečné, že
jsme během rozhovorů naráželi na eskalující problémy v rodinách, intenzivní pocity beznaděje, nedůvěry v sebe
sama, úzkosti, depresivní stavy, uzavření se do sebe i sebepoškozování. Zaznamenali jsme pokles motivace: ke
studiu, k dokončení školy, při hledání stabilní práce. S tím vším jsme se snažili poradit i prakticky pomoci – například zprostředkováváním retrostipendií od organizace Člověk v tísni, nabídkou doučování nebo přípravou na
pracovní pohovory a hledáním práce.
Abychom během léta a podzimu vrátili do města trochu života, věnovali jsme se přípravě sportovních klání.
V červenci se nám povedlo zorganizovat KoloběžCup ve Skateparku Komora – úspěšné koloběžkové závody, které rozhodně hodláme opakovat. Také jsme podpořili partu skejťáků, kteří si na začátku října uspořádali svépomocí
parádní Sojčák skate jam.

Během roku jsme pokračovali v projektu „Maringotka“. Pro naši malou kancelář na kolech jsme po domluvě
s městským úřadem našli vhodný plac na Pražském sídlišti a díky podpoře Nadačního fondu Albert, sbírce iniciované Vítězslavem Dohnalem Daruji Tábor, a dalším podporovatelům jsme cheironskou maringotku vybavili
vším potřebným.
V listopadu jsme proměnili dlouholetý teréňácký tým a Roman Prokůpek dostal novou parťačku Janu
Noháčovou.
Službu v roce 2021 využilo 157 klientů a uskutečnili jsme 1476 kontaktů.

Doba před covidem, rok 2018, poprvé se mezi paneláky potkáváme s Josefem, bylo mu
tenkrát 14. Přišel v závěsu Pavla, velkýho kluka, co rád dělá ramena. Za ty ramena se Josef
snažil schovat, usilovně se vyhýbal pohledu, mimikry stínu, moc jsme si nepokecali. V závěsu
silnějšího kámoše jsme ho potkávali dál. Postupně jsme si na sebe zvykali, Josef na to, že ho
zdravíme, my na to, že nám neodpovídá. Ale milej byl, to zas jo.
Pak jednou Pavel zmizel. A Josef chodil sám. „Čau…“, zašeptal hodně potichu. Úspěch!
Postupně jsme se spolu naučili mluvit. Tiše, v klidu a pomalu. A trpělivě, to umíme.
Josef je trochu šípkový Růžena, jak si sám říká. Je chytrý, vtipný, pomalý a tichý.
Vypráví nám o sobě, zlobí se na sebe. Nedokáže vstát včas, ví, že je to nutný,
ale někdy ty příkazy z mozku prostě nefungují. Je to jeden z důvodů, proč ho
vyhodili ze školy. Trénujeme. Ne vstávání včas, ale vůli a trochu sebevědomí.
Josefovi hodně pomohlo, když zjistil, že se o něj fakt zajímáme. Že mu můžeme
pomoct s hledáním práce, protože když na to byl úplně sám, chodil na
pohovory pozdě a vlastně se vždycky snažil tam nebýt, dělal stín.
To si přinesl z rodiny. Necítil se tam dobře, vztahy nefungovaly, ‚
lepší bylo být doma neviditelný. Tak ho učíme, že stín je na nic, že je lepší
zakotvit v realitě, třeba nebude tak blbá. A jde to! Pomalu, samozřejmě.
Ale Josef má job. Chodí včas. A zvládá rodinné oslavy, situace, kde
se dřív snažil být-nebýt, si dokáže užít.

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.

Josef,
17 let

SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Poradenská a podpůrná služba je určená každému, kdo pečuje o děti a nachází se ve složité životní situaci.
Věnujeme se krátkodobému poradenství nad různými rodinnými tématy (právo na výživné, podoba návrhu
o rozvod, vyhledávání kontaktů na materiální či odbornou pomoc v regionu, pomoc s vyplněním
žádosti atd.) i dlouhodobému provázení (podpora při péči o dítě, při výchovných problémech,
téma školní přípravy, dluhy, neadekvátní bydlení, nedostatečné materiální a finanční zajištění).

Využívání
služby je
dobrovolné,
anonymní
a bezplatné.

Pro koho: pro rodiny, nastávající maminky, rodiče, prarodiče, pěstouny,
příbuzné pečující o dítě, blízké pečující osoby, samoživitelky, samoživitele
Kde: ambulantně v kanceláři v Děkanské nebo na Bejváku
a po domluvě kdekoliv v terénu (setkání doma, na úřadě apod.)
Kdy: po až čt: 8.30–16.30, pá: 9.30–13.00
Kdo: Daniela Máchová, Jaroslav Gruber a Jarmila Voběrková (duben až prosinec 2021)

Z karantény do karantény, to byl během roku 2021 výrazný rytmus naší služby určené rodinám s dětmi. Týkal
se nejen našich pracovníků a uživatelů, ale i úřadů a dalších zainteresovaných organizací. Udržovat komunikaci
a věnovat se kontinuální činnosti bylo sice náročnější než v bezcovidových časech, ale ne nemožné. Dál jsme
individuálně pracovali s jednotlivými uživateli služby, podporovali je v jejich snaze zlepšovat nepříznivou situaci
a ukazovali jim možnosti řešení různých témat souvisejících s dosažením co nejlepších možných podmínek pro
výchovu a péči o dítě.
Zhoršování ekonomické situace v řadě rodin vedlo k růstu zájmu o potravinovou pomoc, kterou distribuujeme ve
spolupráci s Potravinovou bankou. Začali jsme také spolupracovat s Materiální bankou Dialog České Budějovice a 6 rodinám jsme zprostředkovali výpomoc se základním vybavením bydlení.
Ukázalo se, že pro některé uživatele služby začaly být nedostupné běžné položky, jako například dětské oblečení.
Během lockdownu komplikovalo situaci uzavření bazarů, secondhandů a obchodů s levným textilem. Proto jsme
v prvním květnovém týdnu uspořádali sbírku dětského a teenagerského šatstva. Díky ochotným dárcům jsme pak
konkrétním rodinám mohli předat balíčky s potřebnými kousky do šatníku.
V období od října 2021 do ledna 2022 probíhalo takzvané Milostivé léto, celorepublikový projekt, který přinesl
šanci dlužníkům na ukončení exekucí. Zapojili jsme se do šíření informací a podmínek, zájemcům jsme vysvětlovali pravidla a podporovali je a pomáhali jim s některými administrativními úkony.
Službu v roce 2021 využilo 64 rodin a uskutečnili jsme 1720 kontaktů.

Zdenda je zvídavý a veselý kluk.
Vídáme se s ním, a hlavně s jeho maminkou, v rámci cheironské
služby pro rodiny s dětmi*. Letos bylo Zdendovi pět, tak jsme se bavili i o tom,
kam půjde do školky. „Do speciálky, přece, nerozezná ani červenou od modrý!“, měla jasno
jeho maminka, paní Koubová. To nás zarazilo. Na barvy jsme se Zdendy sice neptali, ale
speciální školka? Setkávali jsme se dál a postupně jsme zjišťovali, že Zdendova maminka
měla se speciálkou pozitivní zkušenost u starší dcery a také tam zamířilo dítě kamarádky.
Evidentně paní Koubové na Zdendovi velmi záleží, nabyla však přesvědčení, že „nemá na
normální školku, neumí poslouchat a je hodně divokej.“
V dalších týdnech jsme zaměřili na to, co by měl předškolák umět. Připravili jsme přehledně
zpracované znaky školní zralosti, společně jsme je probírali a paní Koubovou těšilo pozitivní
hodnocení syna. Pořád však považovala speciální školku za nejlepší řešení. Domluvili jsme
se tedy na „doučování“, abychom mohli se Zdendou intenzivněji a pravidelně pracovat,
zjistit, jestli jeho dovednosti odpovídají věku. Společně s jeho maminkou jsme po každém
doučování hodnotili, jak se Zdendovi dařilo. Paní Koubová si postupně sama začala všímat,
že s námi chlapec „věci umí“ a uvědomila si, že to může být rozdílným přístupem. Tak moc
chtěla, aby syn poznával barvy, že nakonec nechtěl dělat vůbec nic.
Na co jsme společně přišli? Zdenda potřebuje pozitivní motivaci hrou nikoliv tlak
k výkonu. Velmi stojí o kontakt s vrstevníky, důležitá je pro něj také pravidelnost
a rytmus v činnosti. Paní Koubová nakonec o přihlášení syna do speciální MŠ neuvažuje,
přijala za svou myšlenku, že její syn je zdravý, „v pořádku“ a že v kolektivu
běžné školky bude lépe prosperovat.
*na základě doporučení OSPOD (Oddělení sociálně právní ochrany dětí)
a souhlasu paní Koubové. Sepsali jsme trojstrannou dohodu a pravidelně
podáváme zprávy o naší spolupráci OSPODu.

Koubovi
Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách se jedná o Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Služba zajišťuje výchovně
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím i sociálně terapeutické činnosti. Dále poskytuje
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí.

KOMUNITNÍ PRÁCE
Pracujeme se skupinami lidí, které něco spojuje – s komunitami. Podporujeme je v jejich vlastních
aktivitách tak, aby byli schopni pojmenovat své zájmy a potřeby, společně plánovat a realizovat změny.
Vzhledem ke specifickým problémům a potřebám se naše práce v současnosti zaměřuje především
na táborskou romskou komunitu.
Pro koho: služba je určena komunitám lidí, kteří mají nějaký společný zájem či potřebu
Kde: po domluvě kdekoliv v Táboře
Kdy: dle domluvy
Kdo: Jaroslav Gruber

Podpora setkávání nad společným tématem, aktivity spojené s kulturním a sportovním životem komunity a další společenské činnosti, to vše muselo počkat na zmírňování protiepidemických opatření. A tak jsme během
lockdownu mapovali a plánovali, rozvíjeli komunikaci se školami a poskytovali individuální konzultace.
S uvolněním veřejného života jsme se vrhli do příprav a během léta a podzimu jsme toho stihli nemálo. Revitalizace společných prostor sociálně vyloučené lokality Fišlovka se ujala skupina aktivních sousedů, kteří vymalovali
chodby a vytvořili venkovní prostor pro setkávání, kde si jako první akci zařídili grilovačku a promítání filmu.
Nohejbalový turnaj Na Brusírně je cheironská klasika. Jako každý rok jej s naší logistickou podporou organizují
nohejbaloví nadšenci z táborské romské komunity, letos jsme společně naverbovali 8 týmů. Cheiron team nezůstal
pozadu, přibyli noví účastníci, sportovní výkony všech byly famózní, hrálo se fér a bez předsudků. Večerní zábavu
tentokrát obstarali muzikanti z Písku – kapela Sam Roma.
V kooperaci s městem Tábor jsme podali úspěšnou žádost o podporu projektu Všichni společně – Budování
kapacit romských poradců. Začali jsme v září 2021 díky financování z Norských fondů. Podíleli jsme se na výběrovém řízení, na základě kterého byla obsazena dvě místa romských poradců. Spolupráce s nimi se rozběhla velmi
dobře, pravidelně se setkáváme nad tématy výraznější integrace romských dětí ve školách, zaměstnanosti, řešíme
sociálně vyloučené lokality, bydlení, zlepšování podmínek pro rodiny a mnoho dalších témat romské komunity
v Táboře.
Službu v roce 2021 využilo 89 klientů a uskutečnili jsme 568 kontaktů.

Využívání
služby je
dobrovolné,
anonymní
a bezplatné.

Léto/podzim 2020: na Fišlovce mluvilo dost lidí o tom, že si chtějí vymalovat chodby a udělat něco s prostorem
za barákem, kde byl nahromaděný nepořádek. Začali jsme konzultovat obsah projektu s místními, přemýšleli
jsme, co všechno by šlo v příštím roce udělat a jak prostor využít.
Jaro 2021: projekt nám schválili, získali jsme peníze pro materiál na výmalbu i na úklid prostoru za domem. Bylo
třeba domluvit se s Bytesem – po pár schůzkách nám schválili žádosti o povolení úprav
vnitřních i venkovních prostor.
Léto 2021: Místní si ve svém volném čase a vlastními silami postupně vymalovávají chodby a společně
(a rovněž etapově) vyklízíme a třídíme nepořádek v prostoru za domem. Po domluvě s Rumpoldem nám
vytříděný odpad odvážejí a my můžeme začít plánovat oslavu právě dokončených prací – letní promítání filmu
s grilováním v revitalizovaném prostoru za Fišlovkou. Děti, co pomáhaly uklízet, hlasují o filmu a bereme
z Cheironu plátno, projektor a zvukovou aparaturu na promítání.
Když večer přijíždíme na Fišlovku, za domem už je hotová slavnostní tabule a rozpálený gril. Potom, co
sestavíme naše letní kino, si za úvodní znělky vybraného filmu připíjíme na náš úspěch a pouštíme se do
jídla. A během večera už lítají nápady, co by šlo vymyslet příští rok, někdo tu chce záhonky s růžemi, někdo
houpačku, další stojan na prádlo.
Podzim 2021: ke konci roku jeden z členů místní komunity v Cheironu sděluje,
že za domem na Fišlovce už je zase bordel
…

Sousedé

TIME OUT
Letní tábor pro klienty našeho Komunitního centra a Terénního programu. Pětidenní pobyt v přírodě je
určen dětem a teenagerům, kteří vzhledem ke svým sociálním podmínkám většinu volného času tráví
v ulicích města. Účastníci pobytu pomáhají s chodem tábora (služby v kuchyni, úklid atd.), sportují
a poznávají přírodu. A hlavně – díky terapeutickému zaměření
Time outu – poznávají hlavně sami sebe.
Již tradičně jsme v roce 2021 pořádali Time out 1.0 pro mladší účastníky (10 až 15 let) v rekreačním středisku ZVAS
v Blatnicích u Mladé Vožice. Muzikoterapeut Jan Chromeček provázel děti po cestách romské hudby a pomáhal
jim objevovat radosti z uměleckého sebevyjádření. V pravidelném rytmu jsme se věnovali také arteterapii, kterou
vedly cheironské kolegyně Daniela Máchová, Veronika Karasová a Jarmila Voběrková. Skrze různé výtvarné
techniky děti poznávaly možnosti uchopení vlastní osobnosti, fungování hranic a vnímání sebe sama.
Pro Time out 2.0 jsme našli nové stanoviště na borovém kopci nad Bechyní – Dětskou základnu Hvožďany.
Vypravili jsme se tam se staršími účastníky (13 až 18 let) a od prvního dne jsme byli v jednom kole. Kluci a holky
měli měli na programu (vedle sportovních klání, sběru lesních plodů, následného kulinářského zpracování, jejich
úspěšné konzumace a každodenních táborových povinností) přípravu divadelního představení. A to je velká věc.
K úspěšné finální show táborníky provázela pomocí hudby, výtvarných dílen a dramaterapie Jana Štromská.

AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
Hlavními aktivitami organizace Cheiron jsou sociální služby. Mají-li mít hlubší smysl
a přesah, je třeba se společensky důležitými tématy seznamovat i širokou veřejnost. Proto
organizujeme vzdělávací, kulturní i sportovní akce. Snažíme se bourat zažité stereotypy
a vytvářet prostor pro vzájemné porozumění a nekonfliktní soužití různorodých komunit.
Po roční covidové pauze se do Tábora vrátil festival o lidských právech Jeden svět. Jarní promítání a doprovodné
akce jsme s ohledem na přetrvávající opatření pořádali venku. Před kavárnou Jednota se uskutečnila projekce
filmu Zákon lásky (dokumentární tragikomedie o snaze prosadit v Česku manželství pro všechny); Tajného agenta bylo možné spatřit na náměstí u Stánku (dokument se špionážní zápletkou z chilského domova důchodců,
nominován na Oscara). V zahradě Divadla O. Nedbala jsme promítali film Nová šichta popisující peripetie jedné
neobvyklé rekvalifikace na Ostravsku, a před Bejvákem dokument Naše svoboda o statečné snaze salvadorských
žen změnit jeden z nejabsurdnějších a nejpřísnějších potratových zákonů na světě.
Velkou slávou byl druhý ročník festivalu romské kultury Romfest, který jsme pořádali v září v Amfiteátru v Tismenickém údolí. Před nadšeným bezmála dvousethlavým publikem hrálo například Vojta Lavička trio, rapoval
táborský Laurent Barber a zatancovali „naši“ – taneční skupina Khelas Jekhetane.

Multifunkční prostory Bejváku si nenecháváme pro sebe, ale nabízíme je různým organizacím a spolkům. Součástí vybavení klubu jsou také speciální stoly s rampami a překážkami, na kterých parta nadšenců točí miniaturní
kolečka fingerboardů. Ti v září uspořádali na Bejváku prestižní turnaj EFC Fingerboard Challenge vol. 9.
Dárek v podobě Vánočního příběhu od rodinného divadla Víti Marčíka jsme dostali skoro pod stromeček. Elektrizující interpretace kolednické klasiky (vyzdvihněme zde zejména novátorské podání notoricky známé písně „Pásli
ovce Valaši“) rozehřála před Bejvákem publikum dětské i dospělé.

Další dar, tentokrát k cheironským 25. narozeninám, jsme upekli ve spolupráci s Kalendiar. Už 15 let vytváří Lenka
a Mára diáře z recyklovaných materiálů a pro Cheiron jich na rok 2022 vyrobili 25. Každý exemplář byl doplněn originálním výtvarným dílem, které nám věnovali oslovení umělci a umělkyně. Výtěžek z prodeje autorských diářů
a originálních uměleckých děl jsme použili na nikdy nekončící vylepšování služeb Cheironu.

Setkání profesionálů z oboru psychologické a psychiatrické péče o děti

Pro odbornou veřejnost jsme v roce 2021 pravidelně organizovali mezioborová setkání. Odehrávala se jednou za
3 měsíce na Bejváku a byla určena širokému spektru odborníků, kteří ve své profesi řeší děti v různých náročných
či krizových situacích.
Vznik multidisciplinárního týmu iniciovali táborští školní psychologové. Ti se na nás, a na další kolegy z pomyslné
záchranné sítě kolem dítěte (pedagogové, ředitelé škol, školní psychologové, pracovníci neziskovek, zástupci
města), obrátili kvůli zvýšené psychické zátěži dětí. Ta přímo souvisí s negativními dopady protiepidemických
opatření. Společně se nám podařilo vytvořit jedinečnou platformou na čistě dobrovolné bázi, díky které můžeme
sdílet zkušenosti z praxe a zaměřit se na psychickou a sociální situaci dětí z různých odborných pohledů. Setkávat se budeme nadále, pro rok 2022 jsme úspěšně zažádali o podporu z dotačního programu Norských fondů
umožňující intenzivnější spolupráci.

GALERIE VÝLOHA
V první sojčácké sídlištní galerii jsme v roce 2021 uspořádli 4 výstavy a doporvodné akce.
Expozice ve výkladních skříních Bejváku byly součástí Opravy symbiózy, projektu,
jehož realizaci umožnila finanční podpora Ministerstva kultury a Jihočeského kraje.
Výstavní cyklus odstartoval 7. 7. 2021 expozicí nazvanou Knedlo Zelo Cheiron — Všechna jména byla změněna.
Jakub Novotný vytvořil site specific instalaci – model panelového domu typu T06B-JČ. V rozsvícených „pokojíčcích“
si kolemjdoucí mohli prohlížet autorovy černobílé kresby doplněné souborem krátkých příběhů. Texty odkrývaly
témata, která s klienty často řeší pracovníci Cheironu a popisovaly širší sociální problematiku.
Během září byla rozvíjena spolupráce s dalšími vystavujícími – uskupením Chlorofyl (mladé umělkyně Nikol Hoangová a Julie Slaba) – a se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Sezimovo Ústí II. Výsledná výstava
Symbióza a růst byla k vidění od 27. října do 14. listopadu 2021.

Přelom listopadu a prosince byl zasvěcen fenoménu sběratelství – představením 3 vybraných přístupů k tématu.
Název trojčlenné výstavy Mutace pokladů odkazoval k proměně ocenění objektů skrze kvantitu, osobní vztah
a ekologický přístup. Navázali jsme úzkou spolupráci s Jihočeským klubem sběratelů (JKS), jehož činnost byla představena skrze archivní fotografie z 60. let zobrazující sběratele v akci. Vizuální umělkyně Marie Hladíková do Výlohy
nainstalovala transformované suvenýry a výsledky dlouholetého sběru genetického materiálu domácích mazlíčků.
Třetí výstavní prostor zůstal vyčleněn sběru odpadků. Výloha byla zaplněna Igelitovým pokladem ze Sojčáku – získaným úklidem kolem rybníku Komora.
Mnoho psů – zajícův konec? byl název poslední výstavy projektu v roce 2021. Markéta Hlinovská svou realizací
(velkoformátové šablonové grafiky určené přímo do tří výloh galerie) volně komentovala aktivity Okresního mysliveckého spolku Tábor, ČMJ. Vernisáž výstavy, kterou byl též projekt pro rok 2021 slavnostně uzavřen, se uskutečnila
15. prosince.

PODPORUJTE CHEIRON
Každá vaše podpora nám pomáhá. Finanční dary dokážeme přeměnit v umělecké dílny pro děti, klientům můžeme dopřát delší zkoušky v hudebně, častější výlety nebo třeba doučování. I díky vám můžeme pomoci více
rodinám v těžké životní situaci nebo se potkat s více lidmi v ulicích Tábora, kteří zrovna nevědí kudy kam.
JAK MŮŽETE POMOCI:

Finanční podpora: pravidelná i jednorázová na cheironský účet 9978740267 / 0100.
Nebo klikněte na www.cheiront.cz a pošlete dar jednoduše dle formuláře na úvodní stránce našeho webu.
Poskytnutí slevy nebo materiálu: velmi přínosná je pro nás podpora v podobě služeb (tisk, IT servis, údržba
a opravy budov, vybavení atd.). Vítáme pomoc v podobě paušálních i jednorázových slev (reklama, doprava,
vybavení do klubů, kanceláří atd.).
Dobrovolnictví: váš čas, nadšení a dovednosti jsou pro nás cenným darem.
Firemní partnerství: kontaktujte prosím naší fundraiserku nebo ředitele, rádi se s vámi setkají osobně:
Tereza Pacalajová, 724 785 840, pacalajova@cheiront.cz, Mgr. Roman Varga, 603 526 246, varga@cheiront.cz    

Pravidelná podpora
pro nás představuje ideální formu pomoci.
Můžeme pak lépe plánovat naší činnost
a zajistit její dlouhodobou udržitelnost.
Jak na to: trvalým příkazem ve prospěch účtu
Cheironu: 9978740267 / 0100

I stovka měsíčně dokáže zázraky.
Děkujeme!

FINANČNÍ ZPRÁVA*
* Tato finanční zpráva není auditovaná účetní závěrka. Ta je součástí výroční zprávy, kterou
lze nalézt na našich internetových stránkách nejpozději do 30.6. 2022.   
Náklady

Struktura příjmů organizace v celých Kč

501

Spotřeba materiálu

930 435

JčK – dotace na soc. služby

7 531 577

502

Spotřeba energie

269 894

JčK – granty

254 323

503

Spotřeba ostatní

Město Tábor soc služby

427 000

511

Opravy a udržování

145 406

Město Tábor ostatní

161 746

512

Cestovné

74 208

MPSV

412 575

518

Ostatní služby

1 215 424

Ministerstvo kultury

78 303

521

Mzdové náklady

5 254 586

Norské fondy 1

87 420

524

Zákonné sociální pojištění

1 726 860

Rada vlády

262 315

527

Zákonné sociální nákady

15 752

Albert

61 149

528

Ostatní soc. náklady

0

Ostatní**

73 000

542

Ostatní pokuty a penále

0

Reklama

180 000

543

Odpis nedobytné pohledávky

0

Dary

214 000

549

Jiné ostatní náklady

0

Vlastní zdroje

2 200

582

Poskytnuté členské příspěvky

720

celkem příjmy

9 745 608

Náklady celkem

9 633 285

Struktura výdajů organizace v celých Kč

602 Tržby z prodeje služeb, vstupné, reklama 182 200

Materiální náklady

930 435

644 Úroky

0

Nemateriál. náklady

1 705 652

649 Jiné, ostatní výnosy nadace, ESF

974 762

Osobní náklady

6 997 198

682 Přijaté příspěvky (dary)

214 000

Výdaje celkem

9 633 285

6 9 1 Provozní dotace

8 374 646
9 745 608

JčK – dotace na soc. služby
77%

Struktura výdajů

** Prepeskere, PD, Mě Sezimovo Ústí

Výnosy

Výnosy celkem

Struktura příjmů

Jednotlivé projekty podpořily také dary od firem a individuálních dárců.
Nevyčerpané finanční dary (rozdíl mezi náklady a výnosy: 112 323 Kč) byly
převedeny na Fondy ke krytí nedostatku finančních prostředků na počátku roku.

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2021 v celých Kč

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: Jihočeský kraj, město Tábor, Ministerstvo kultury, Rada vlády,
město Sezimovo Ústí
Nadace a nadační fondy: Nadační fond Albert, Nadace VINCI, MONETA, Norské fondy
Hlavní firemní partneři a dárci: Alemat cz, s.r.o., Abadia, a.s., Pila Pasák, a.s., Briklis, spol.s.r.o.,
Panda East s.r.o., ROTARY CLUB Tábor
Firemní dárci a partneři: Výtahy Tábor, Mighty Productions., Papírnictví Turlík, Výtvarné potřeby U Tukana,
Repro&Grafie Tábor, Decathlon Tábor, Kalendiar, Jednota kafe a knihy, Vinný bar Thir, Výběr – koloniál a kafe,
JumpArena Tábor, Albatros Media, Intersnack, Flipshop Tábor, Farma Aronia Jan Voběrek, R-Stick, Place Store
Tábor, Dobrá Čajovna Tábor, Rumpold, Rudi tisk
Individuální dárci a partneři: Bártů Linda, paní Benešová, Bílý Tomáš, Bolková Markéta, Brent John, Čmelíková
Anežka, Dohnal Vítězslav, Doubravová Jaroslava, Fiala Aleš, Fraitová Andrea, Havlíček Karel, Herškovič Radek,
Jan Paták, Kaspřík Tomáš, Knotková Lenka, Koblihová Romana, Kodým Václav, Korbel František, Kozinská
Zuzana, Křížová Pavla, Křováková Kateřina, Kupsa Tomáš, Ludvík Novák, Mareda Martin, Mikuláš Petr, Miňhová
Zdena, Mosslerová, Nimrichtrová Kateřina, Pacalaj Michal, Pacalajová Tereza, Pavlisová Michala, Pikhart Zdeněk,
Podvalská Jitka, Pokorná Ludmila, Polífková Barbora, Procházka Martin, Procházka Vladimír, Proutkovská
Kateřina, Přemysl Krch, Roubíček Jiří, Ruml Jan, Rybáková Linda, Syrný Miroslav, Smažík Petr, Sokolová
Loskotová Gábina, Stupková Dana, Svobodová Jiřina, Štěpánek Jakub, Tichý Ondřej, Tkadlecová Jaroslava,
Václavů Jakub, Varga Roman, Vrkočová Kristýna, Zdeňka Švecová, Vivien Šimotová, Květa Dvořáčková,
Anastázie Segizbaeva, Kateřina Prieložná, Jakub Novotný, Juliana Novotná, Tereza Kramolišová, paní Gruberová,
Jiří Georgiev, Magdalena Kracík Štorkánová, Martin Svatek
Dobrovoníci: Olga Makovcová, Tomáš Vaněk, Valentýna Nimrichtrová, Josefína Kačírková, David Brocal, Sára
Montoto, Nina Nováková, Petra Buchtová, Eliška Dlabová, Jana Bartoňová, Martin Plácek, Kája Čapková, Jakub
Novák, Anna Machoňová, Marek Vybíral, Míla Brada, Jan Klůfa
Tvůrci titulek Kalendiaru: Štěpánka Bláhovcová, Josef Bolf, Petr Dimitrov, Jiří Gruber, Martina Hamouzová,
Markéta Hlinovská, Market Horak, Martin Kubíček, Martina Kupsová, Milica Kutun, Václav Magid, David Mišák,
Anna Sejková, Ludmila Smejkalová, Petra Tumova, Mi Vejnarová a Aleš Výmola

Umělecké soubory a skupiny: Filmofon animation, Divadlo Víti Marčíka, Divadlo Já to jsem, Hlasový šálek, Adéla
Slash, DON Tábor, InGhost Label, Laurent Barber
Spolky a sdružení: Člověk v tísni, o.p.s., České centrum fundraisingu, z.s., CESTA Tábor, Knihkupectví Baobab,
Ponton z.s., OPU Praha, Taboard, ZORKY, Transforma, Den architektury, DOS, Chlorofyl Tábor, KZW, obec Bečice,
Kola OK
Mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas České Budějovice, Táborský deník, Kulturne.com, Táborsko
Chtěli bychom poděkovat i všem dalším organizacím, jednotlivcům, dobrovolníkům, lektorům, zakladatelům,
členům správní a dozorčí rady, všem, se kterými jsme se během roku potkali, a kteří ovlivnili naší činnost.
Pokud jsme na někoho zapomněli, věřte, že to nebyl záměr, a tímto se omlouváme.

