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Výroční zpráva za rok 2012
Občanské sdružení Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (dále CID, o.s.) bylo
založeno 24. listopadu roku 1990 a od 26.dubna 1991 je zaregistrováno na MV ČR podle
zákona č. 83/90 Sb. o občanských sdruženích s působností pro celou ČR.
CID, o.s. se od roku 1991 zabývá integrací a inkluzí dětí a mládeže se speciálními
potřebami, konkrétně dětí se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Přispívá k zlepšení
podmínek pro tyto procesy, které probíhají zejména v rámci klubů pro nejmenší děti a jejich
maminky, pro děti předškolního, mladšího i staršího školního věku, v rámci ozdravných pobytů a
integrovaných táborů v Jeseníkách a u moře. Náplní klubů i pobytů jsou výtvarné a tvořivé
činnosti, hudebně pohybové aktivity, rehabilitace, arteterapie, muzikoterapie, hipoterapie,
psychoterapie ad. Jsou poskytovány zaregistrované sociální služby, zajišťováno odborné
poradenství a pro studenty odborná praxe. CID, o.s. pracuje také s matkami na MD a rodiči na
RD, nezaměstnanými a s dobrovolníky – Evropský rok dobrovolníků přinesl možnost zviditelnit
tuto aktivitu. Kromě odborné poradny a pro ně určených konkrétních programů je jim umožněno
aktivní zapojení do činnosti organizace, práce s dětmi, přípravy programů a akcí, prezentace a
administrativy.
CID, o.s. pořádá a spolupořádá spolu s dalšími NNO kulturní akce pro děti, rodiny a pro
veřejnost, iniciativně se podílí na tradičních slavnostech k oživení městských částí a účastní se
prezentačních akcí neziskového sektoru.
Rok 2012 byl rokem již 22 let činnosti CID !

AKCE V ROCE 2012:

Z klubů Pecka a Pecička
a Karlínských slavností dětí v klubu Podsklepeno Karlínského
Spektra DDM hl. m. Prahy

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI 2012
Pondělí
09.00 - 12.00
12.00 - 15.00
14.00 - 16.00
17.00 - 18.30
Úterý
09.00 - 12.00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
17:30 - 19:00
Středa
09.00 - 12.00

Pecička – klub pro nejmenší děti a klub pro maminky a rodiče
Hlídání dětí (odborné vedení, nutno předem objednat)
Odborná poradna (objednání předem)
Pecka a Pecička tvořivá, arteterapeutický klub – keramika pro
předškolní a mladší školní děti
Taneční kroužek pro maminky a děti

Pecička – klub pro předškolní děti a klub pro maminky a rodiče
Hlídání dětí (odborné vedení, nutno předem objednat)
Doučování – mladší školní děti s poruchami učení
Cvičení pro předškolní děti
Jóga pro děti a mládež – od září

10.00 - 12.00
15.00 - 18.00
16.00 - 18.00

Pecička - klub pro předškolní děti a klub pro maminky a rodiče
Hlídání dětí (odborné vedení, nutno předem objednat)
Odborná poradna pro rodiče a nezaměstnané (objednání předem)
Terapie, rehabilitace, masáže (nutno předem objednat)
Malí tuláci – turisticko environmentální klub

Čtvrtek
10.00 - 14.00
14.30 - 16.30
16.00 - 18.00
18.00 - 20.00

PC a internet s podporou – k dispozici pro rodiče a nezaměstnané
Eko – ekologický a sportovní klub s dobrodružnou tématikou
Cvičení pro rodiče s dětmi, předškolní děti a mladší školáky
R- klub – setkávání rodičů, členů a hostů CID (dohodnuté termíny)

Pátek
08.00 - 12.00
12.00 - 14.00
09.00 - 11.00

Odborná praxe studentů a dobrovolníků - SŠ, VOŠ, VŠ
Odborné poradenství (objednání předem)
Angličtina pro rodiče s hlídáním dětí, předškolní děti – do června

Hlídání dětí: pondělí až pátek od 9 do 16 hod. nebo podle dohody (po objednání)
Poskytování sociálních ad.služeb ( dle objednání uživatelů): pondělí až pátek od 9 -16 h.

OZDRAVNÉ POBYTY A INTEGROVANÉ TÁBORY V ROCE 2012

Lipanka, Lipová-lázně v Jeseníkách
Historie Lipanky: v roce 1992 se podařilo získat pronájem tohoto objektu zrušených jeslí
obce Lipová - lázně, který byl podle schváleného humanitárního projektu CID s pomocí veřejné
sbírky, dotací a mnoha donorů za 10 let zrekonstruován, z nedostatku financí se nepodařilo
zateplení fasády. Provoz a další péči o Lipanku na podzim roku 2002 převzal majitel - obec
Lipová-lázně. V klimaticky ideálním prostředí CHKO Jeseníky zde CID pořádá integrované
tábory a ozdravné pobyty s rehabilitačními, relaxačními a arteterapeutickými programy pro děti a
mládež se specifickými potřebami.
Současně tu probíhají také další edukační, environmentální a primárně preventivní programy,
jichž se účastní mladí lidé, školáci, malé děti s rodiči, děti zdravé i zdravotně oslabené,
z dětských domovů, azylů, náhradní rodinné péče, zařízení FOD – Klokánek a speciálních škol.
Základní kapacita objektu s celoročním provozem je 35 lůžek ( včetně apartmánu, + přistýlky)
pro děti s vedoucími, odborným doprovodem a asistenty.

Lipanka 2012 :
Jarní prázdniny: 4.2. – 11.2. proběhl prázdninový lyžařský tábor, od 11.2. – 18.2. se zúčastnily
vedle dětí z Prahy také děti z FOD - Klokánku v doprovodu svých tet.
Letní prázdniny: 1.7. - 19.8. se táborů a ozdravných pobytů v doprovodu pedagogů a hodných
tet zúčastnily i děti z FOD - Klokánku Praha - Kbely a z Klokánku Brno, děti s mentálním
postižením z Dětského domova z Kašperských Hor, děti ze sociálně vyloučených lokalit Čech i
Moravy ( klienti terénních programů ), děti se ZTP, ZTP/P a jinými znevýhodněními. Poslední
turnusy léta byly určeny také pro rodiče s malými dětmi. Vedle odborných spolupracovníků a
rodičů po celou dobu pomáhali studenti – praktikanti a dobrovolníci.
Zimní prázdniny: 26.12. 2012 - 2.1.2012 Zimních radovánek povánočního a silvestrovského
pobytu si užily také děti se ZP, ZTP/P a sociálně znevýhodněných rodin – azylových zařízení.

DONOŘI V ROCE 2012
Dotace a granty
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo kultury
Magistrát hlavního města Prahy
Městská část Prahy 8

Firmy, spolupracovníci a NNO
Nakladatelství AKIM - ing. Monika Zralá
UPC Česká republika, a.s.
Ekon Alfa, sro., Alfa studio
BPcopy
Dumbo Praha, sro.
Incheba Praha, sro. – Ing. Pavla Bubeníková
o.s. SUKUS, Nadace Fórum 2000, DDM hl.m.Prahy

Mediální podpora

TV Metropol, Česká televize, ČTK, Český rozhlas - rádio Regina,
rádio Kiss, webové stránky MČ Prahy 8, Osmička, Místní kultura, Houser, Řev Bořivojky,
Cokdyvpraze, Metropolitan, Listy Prahy, Karlínský inzertní magazín – Shift, Abilympijský
zpravodaj, Vozka, Vozíčkář, Deník, Lipovský zpravodaj a další.

Prezentace, adresáře a katalogy

Mcssp MHMP, MČ Praha 8 – Katalog
poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových aktivit, Bambiriáda 2011 – ČRDM,
Non-handicap 2011, NGO Market Nadace Fórum 2000, ČV UNICEF, DSA, SPAE, OMEP,
EAICY, DCI, APOA, ČRHO – SS, letáky a informační materiály CID, materiály Paláce
Akropolis, o.s. Sukus a další. Více využíváme také webových stránek klubu Pecička a nově
také sociálních sítí – www.facebook.com/cidpraha8 a www.facebook.com/cidpecicka

E-magazíny a zpravodaje
www.neziskovky.cz, www.euroinzerce.cz, www.nipos-mk.cz, www.ententyky.cz,
www.peknyden.cz, www.rodina.cz, www.mamita.cz, www.vasedeti.cz, www.stripky.cz,
www.cosdetmi.cz, www.1440.cz, www.oblibeny.cz a další.

PROJEKTY V ROCE 2012

Karlínské kluby rodičů a dětí – 2012
Prevence sociálního vyloučení rodičů i prarodičů pečujících o děti, zejména od nejútlejšího,
předškolního a mladšího školního věku, edukační programy pro rodiče.
Hlavní zdroj financování projektu: MPSV ČR, oblast podpory rodiny 50 000 Kč
Projekt začal v roce 2007 a pokračuje dál i v roce 2013.
Programy dětských radostí 2012
- volnočasové činnosti v klubech, na akcích klubů, akcích pro veřejnost, integrovaných táborech
a ozdravných pobytech pro organizované i neorganizované děti a mládež
a na Karlínských slavnostech dětí
Hlavní zdroj financování projektu: MČ Praha 8 30 000 Kč, MHMP kult.- Partnerství 20 000 Kč
Projekt je dlouhodobý – probíhá od roku 1993 a pokračuje i v roce 2013.
Arteterapeutické aktivity CID - Barevné snění 2012
- arteterapeutické aktivity – tvůrčí dílny a aktivity v klubech, akcích klubů, na táborech a
ozdravných pobytech, individuální práce s poradenstvím, návštěvy muzeí a galerií, workshopů,
soutěže pro děti ad.
Hlavní zdroj financování projektu: MK ČR, Program podpory
kulturních aktivit ZPO v roce 2012 25 000 Kč
Projekt je podporován MK od roku 2005, pokračuje a rozvíjí se i v roce 2013.
Terapie a hry v CID v Karlíně
- obnova, inovace a zkvalitňování poskytovaných služeb zdravotně postiženým občanům,
zabezpečení terapeutického, relaxačního, herního, odborně poradenského a klubového zázemí
pro jejich setkávání a smysluplné činnosti
Hlavní zdroj financování projektu: MZ ČR, Program vyrovnávání příležitostí pro děti a občany
se zdravotním postižením pro rok 2012 50 000 Kč
Projekt začal v 90tých letech, pokračuje nadále i v roce 2013.

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy
na rok 2012
- drobné úpravy a údržba stávajících nebytových prostor pro klubovou činnost, podpora
volnočasových aktivit a dále podpora výjezdů a táborů pro děti organizované i neorganizované
na území hl.m. Prahy
Hlavní zdroj financování projektů: MHMP, Granty hl.m.Prahy v oblasti volného času a mládeže
- 1.Prostory pro činnost: 17 000 Kč, 2.Tábory: 10 000 Kč, 3. Akce ve volném čase
- pro veřejnost a neorganizované děti na území hl.m.Prahy: 30 000 Kč 4.Krátkodobé akce
mimo Prahu 8 000 Kč
Projekty začaly v 90tých letech a pokračují dál i v roce 2013.
Alternativní ekologické programy pro děti předškolního věku a jejich rodiče
- ekologické programy v rámci klubů, akcí klubů a ozdravných pobytů
Hlavní zdroj financování projektu: MHMP, oblast Ekologická výchova pro děti předškolního
věku : bohužel, grant 0 Kč, podpora jen díky dobrovolným darům členů a příznivců CID
Projekt začal v roce 2001 a pokračuje i v roce 2013.
Poskytování těchto registrovaných sociálních služeb:
- osobní asistence s preferencí pro děti s handicapem
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- sociální rehabilitace
Hlavní zdroj financování: MPSV ČR 50 000 Kč ( OA: 50 000 Kč, SA.: 0 Kč, SR : 0 Kč),
musíme vyjádřit velké díky za pomoc MČ Praha 8 50 000 Kč (SA)
Tyto sociální služby máme zaregistrované od roku 2007, poskytovali jsme je před registrací,
poskytujeme je s velkými obtížemi stále a budeme i nadále - všem potřebným, kteří se na nás
obrátí s žádostí o pomoc, pokud to budeme zvládat – i v dalším roce, roce 2013.

ROK 2012 BUDE POKRAČOVAT V ROCE 2013
Většina projektů realizovaných v roce 2012 pokračuje i nadále v roce 2013.. Snažíme se
postupně rozšiřovat a zkvalitňovat služby, programy, prostorové i personální kapacity, počet
klientů a uživatelů s handicapem i bez. Rozšířili jsme klubovou nabídku o celý jeden den –
čtvrtek a o kapacitu hlídání dětí, které rodiče nemohli umístit do předškolních zařízení.Postupně
inovujeme také vybavení klubů, sortiment rehabilitačních pomůcek i nezbytné materiální
vybavení pro činnost sdružení. Připravujeme venkovní hernu a hřiště – vybavení : pískoviště,
lavičky, zahradní nábytek ad. hrové prvky v uzavřeném prostoru atriového dvorku domu.

Klub Pecička i klub Pecka tvořivá přivítaly řadu nových dětí i maminek. Proběhly výtvarné a
tvořivé dílny pro rodiče. Společné tradiční vycházky a výlety se dále více propojily s rozvojem
spolupráce a naší aktivní účastí na akcích MČ Prahy 8 – pořádaných na území Prahy 8 pro
veřejnost: Kdo si hraje, nezlobí, Eko program na Dnu Země, Dny zdraví a sociálních služeb,
Den dětí, Mimi den, Jarmarky, Karlínské farmářské trhy ad. A nové aktivity ?
Dokončili jsme rehabilitační místnost včetně koupelny a zahájili rehabilitační masáže klientů.
Připravili jsme vzdělávací projekt Besedy s rodiči, jedná se o přednášky s diskuzí z oblasti péče
o děti, rozvoje rodičovských kompetencí, aktuálních informací k zdravému životnímu stylu.
Začala hudebně pohybová cvičení a tanec pro matky – s možností vzít děti s sebou.Angličtina
pro rodiče s dětmi si připravila nový kurz Hravá angličtina - učíme rodiče jak učit své děti co
nejpřirozenějším způsobem anglicky.Rozšířil se program, supervize a konzultace odborné praxe
pro studenty sociálně právních a pedagogických oborů VOŠ a VŠ.
Karlínské slavnosti dětí se konaly za rok 2012 čtyřikrát, vždy s jiným programem. Jsou
určené pro veřejnost, především pro děti s rodiči i prarodiči. Zájem veřejnosti o aktivní účast je
větší v období adventu, akce pro děti v zeleni parků jsou oblíbené v létě a na Karlínských
farmářských trzích. Prezentaci naší nabídky činností podpořila Městská část Praha 8 na svých
webových stránkách a v měsíčníku OSMIČKA. Na začátek jsou vždy připraveny tématické a
tvořivé dílny se vztahem k dalšímu programu. Následuje program s hosty, divadélko, soutěže,
společné zpívání a hudebně pohybové hry a na závěr tanec. Jedním z programů bylo vystoupení
studentek – praktikantek UK a VOŠ sociálně právní ze Zahradního města podle připravované
knihy Dory Janoušové a ilustrátorky Magdaleny Martinovské „Ostrůvky “. Dramatizace textu
s doprovodem dětí byla úspěšná a napečené koláčky „želváčky“ všem chutnaly. Vystoupení se
opakovalo v CPD Kostička v DDM hl.m.Prahy a na 18. Festivalu Integrace Slunce v Paláci
Akropolis na Žižkově. Večerní festivalový koncert jsme také podpořili, byl tentokrát pro ZŠ
speciální Rooseveltova jako výroční a benefiční. Slavnosti se konají od poloviny devadesátých
let a od roku 2007 se ve spolupráci s Karlínským Spektrem DDM hl.m.Prahy, které nám
poskytuje prostor - Klub Podsklepeno. Nová soutěž pro všechny – ale zejména pro děti a mládež
– byla vyhlášena v prosinci 2012 s tématem: „CID a Karlín 10 let po povodních.“ Obyvatelé
domu se připravují na privatizaci bytů, nebytové prostory mají zůstat pod městskou částí – ve
smlouvě jako věcné břemeno ( týká se také CID, firmy Norsunde, ateliéru - Lavička).
Venkovní aktivity na Karlínském náměstí jsou na Karlínských farmářských trzích, kde se
střídáme v zajišťování programu „dětského koutku“ s jinými organizacemi, Ekohrátky pro děti
se konají jako součást oslav Dne Země. Podílíme se i na akcích Karlínského Spektra – Den dětí,
Mikuláš a Karlínský Masopust. V rámci ozdravných pobytů a táborů jsme nadále spolupracovali
s Člověkem v tísni,o.p.s., azylovými domy (v Praze 8-Kolpingův dům pro matky s dětmi v tísni,
Armády spásy v Opavě) a rozšířili spolupráci s FOD - Klokánky v Brně a v Praze. Spolupráce
spočívá nejen v odborné práci s klienty, ale i při zajišťování provozu a programu pobytů a táborů
v Lipance a programů klubů a akcí v Praze, do kterých zapojujeme dobrovolníky.

Složení výboru občanského sdružení:

- členové výboru:

Jiřina Čamrová – předsedkyně, Miroslava Horynová – místopředsedkyně,
MUDr. Jana Benediktová, Jana Linhartová, Jana Ráblová
- složení revizní komise: Ivan Navrátilík – předseda, Kateřina Čamrová, Olga Špačková
- statutární zástupci: Jiřina Čamrová, PhDr.Marie Petrželová
- odborný aktiv:
Mgr.Renata Lišková, Karin Zámečníková, Marie Boušková, Stanislav Petr,
MUDr. Magda Kreimová, Vladěna Šťastná, Edita Devínská, ak.soch.
- výkonná ředitelka CID, o.s. v Praze 8 - Karlíně: PhDr.Marie Petrželová
- zaměstnanci:
Jana Karásková – sociální pracovník
Světlana Rendlová – předškolní pedagog ( pedagog volného času) a
pracovník v sociálních službách

Vedoucí a lektoři klubů, kroužků, speciálních programů, dobrovolní spolupracovníci:
Jitka Hašplová, Renata Lišková, Pavla Benešová, Edita Devínská, Václav Maňas, Petr Liška, Marie
Boušková, Věra Černá, Simona Slavíková, Jan Šabík, Blanka Špalková, Věra Zajíčková, Alena
Rmoutilová, Michaela Havelková, Jana Renata Truhlářová, Jan Karásek, Marian Petržela, Jan Faix,
Petra Szárová, Marie Harantová, Jana Livanská, Hana Trčová, Krystyna Josefa Petrová, Roman a
Magda Kreimovi, David Jersák, Černý Filip, Haffner Tomáš, Kateřina Havlásková, Kateřina
Loužilová, Eva Kolářová, Ráchel Skleničková, Michaela Blažková, Jaroslav Čejka, Pavel Lančarič,
Michaela Lapáčková, Michal Suk, Rostislav Máca, Marek Šolmes Srazil, Ludmila a Karel
Strnadovi, Václav Skočdopole, Vít Vrbický, Jana Meruňková, Gabriela Křivánková, Renata
Kopecká, praktikantky Adéla Dohnálková, Jana Krejčová, Monika Langerová, Kateřina Přidalová a
další dobrovolníci.

CID, o.s. srdečně děkuje
všem svým příznivcům a podporovatelům, donorům a mnoha dobrovolníkům
Jejich pomoci si velmi vážíme,
bez ní by se obtížně realizovala a rozvíjela činnost a naplňovalo poslání organizace,
která v roce 2012 oslavila již 22. výročí od svého vzniku v roce 1990.

Přehled hospodaření CID, o.s. v roce 2012
Příjmy celkem
Dotace ze státního rozpočtu
MPSV – 100 000, MZ – 50 000, MK – 25 000
Granty a dary MHMP 85 000
VČA mládež - 65 000, Partnerství kultura – 20 000
Granty a dary MČ Praha 8
Sociální služby AS – 50 000 , VČA kult. – 30 000
Nadace
ÚP a ESF
Dary firem, individuální dobrovolné a sponzorské příspěvky
Členské příspěvky
Příspěvky klientů za poskytnuté služby, ozdravné pobyty a tábory
a úroky BÚ

901 000,00 Kč
175 000
85 000
80 000
0
0
107 000
46 000
408 000

Výdaje celkem
864 875,00 Kč
Realizace všech projektů za rok :
- mzdové náklady : HPP- 330 898, OON a DPP – 140 000
470 898
- režijní náklady celkem : 393 977
- materiální náklady, vybavení klubů a táborů, OP
91 300
- služby, nemateriální náklady, opravy a údržba,
302 677
náklady dobrovolnické práce, pobyty a tábory v Jeseníkách a u moře,
dokumentace a prezentace činnosti, poplatky banka a další
Rozdíl = Hospodářský výsledek

+ 36 125,00 Kč

/rozdíl v příjmové a nákladové složce za rok 2012 / = zůstatek na činnost CID
+ Fond oprav /na opravy ad. údržbu a odstraňování škod po povodních – vlhkosti,
opravy a údržba IT, rehabilitačně terapeutického vybavení a pomůcek /

