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Pomáháme s řešením obtížných 
životních situací. Měníme věci  

k lepšímu tam, kde už to ostatní 
vzdávají. V Táboře od roku 1996!

e-mail: cheiront@cheiront.cz

 @CheironTabor  @cheiront
TikTok: cheiron_nzdm

stavíme mosty mezi lidmi

Cheiron je obecně 
prospěšná 

společnost, která 
poskytuje sociální 

služby dětem, 
mladým lidem 

a rodinám.



Co je to Cheiron?
Nestátní nezisková organizace, která na Táborsku 
posiluje zdravé mezilidské vztahy. 

Pro koho tu jsme?
Cheiron pracuje s dětmi, mladými lidmi, školními 
kolektivy, rodinami i romskou komunitou. 
Pro širokou veřejnost pořádáme kulturní, sportovní 
a vzdělávací akce.

Naše cíle: 
 ▶ Respekt a důvěra ve vzdělávání, klidné 

a podnětné dětství.

 ▶ Stabilizovaná sociální situace v rodinách.

 ▶ Poznávání možností osobního rozvoje 
a profesního uplatnění.

 ▶ Klienti se umí sami rozhodovat v nejrůznějších 
životních událostech a nesou za svá rozhodnutí 
odpovědnost.

 ▶ Soudržná komunita, která umí konstruktivně  
řešit problémy.

 ▶ Dobré soužití v Táboře bez konfliktů.

Základní principy Cheironu:
Naše sociální služby jsou bezplatné, dobrovolné 
a anonymní. V bezpečném prostoru, profesionálně, 
s respektem, na základě kontinuálně získávané  
důvěry klientů. 

Tři hlavní služby:
1. V Táboře provozujeme Kluby pro děti a mládež,  
ve kterých nabízíme volnočasové i vzdělávací aktivity  
a poskytujeme odborné sociální služby:

 ▶ v Děkanské ulici za Žižkovým náměstím 
v centru Tábora (Klub pro mladší 6 až 14 let 
a Klub pro starší 15 až 26 let)

 ▶ klub Bejvák na Sídlišti nad Lužnicí v ulici  
Světlogorská (8 až 20 let)

2. Podporu poskytujeme také v rámci Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Rodinám, které 
jsou v tíživé sociální situaci, pomáháme najít řešení. 
Mohou za námi přijít do kanceláře v Děkanské nebo 
je navštěvujeme v jejich domovech. Věnujeme se 
práci s celou komunitou, podporujeme klienty napříč 
generacemi.

3. Další cheironskou službou je streetwork – naši 
terénní pracovníci přímo v ulicích Tábora vyslechnou, 
pomohou, poradí každému zájemci ve věku 13 – 26 let.

Co obnáší naše práce?
 ▶ Poradenství v různých oblastech (škola, 

zaměstnání, osobní problémy). 

 ▶ Klienty provázíme v situacích, ve kterých 
potřebují podporu, a učíme je, jak si příště poradit 
bez pomoci druhých.

 ▶ Vzdělávání a doučování.

 ▶ Široký repertoár volnočasových činností: 
výtvarné, keramické, hudební kroužky, arteterapii 
a muzikoterapii. Pro mnohé z našich klientů je 
Cheiron jediné místo, kde se s těmito aktivitami 
setkávají.

 ▶ Podporujeme vznik tanečních i hudebních 
souborů a skupin. Poskytujeme jim vybavené 
zázemí, půjčujeme hudební nástroje. 

 ▶ Organizujeme výlety a letní tábory.


