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    Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
 

    Roční zpráva za rok 2017 
 

        Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. (dále CID) bylo založeno 24. listopadu 1990 v Praze 8  

- Karlíně a od 26. dubna 1991 zaregistrováno na MV ČR podle zákona č. 83/90 Sb. o občanských 

sdruženích s působností pro celou ČR. Podle Nového občanského zákoníku je ve spolkovém 

rejstříku Městského soudu Praha od 1. 1. 2014 pod spisovou značkou L 2170  zapsáno  jako 

spolek a od 23. 3. 2016  jako zapsaný spolek ( z.s.) . 

  CID 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 integrovaných táborů a ozdravných pobytů       

v Jeseníkách a dle možností i 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 pracuje také s matkami na MD a rodiči na RD, nezaměstnanými, seniory a dobrovolníky – 

možnost zviditelnit tyto aktivity přinesly mj. Mezinárodní roky rodiny, Evropské roky dobrovolníků a 

seniorů. 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 pořádá a spolupořádá s dalšími NNO kulturní akce pro děti, rodiny, seniory a pro veřejnost, dále 

tématické vzdělávací, osvětově popularizační a interaktivní besedy, konzultace a diskuse s odborníky a 

odborným poradenstvím. Iniciativně se podílí na komunitních a tradičních slavnostech k oživení 

městských částí Prahy, účastní se prezentačních akcí neziskového sektoru a poskytovatelů soc.služeb. 

V letošním roce byl slavnostně zahájen v hotelu Alwyn nový projekt KCK - Komunitní centrum 

Karlín,  CID , z.s. se na něm podílí jako partnerská organizace VOLONTÉ CZECH, o.p.s 

   

                              

 

 

 

 

 

                                       

                                     Foto ze slavnostního odpoledne 14. června 2017  
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Z klubů CID Pecka a Pecička, Karlínských slavností dětí, 
Cidáčkových odpolední - v cafe Frida a  Sokole Karlín, Karlínských 

farmářských trhů, Výstav handicapovaných umělců a dětí k výročí 200 let Karlína, 

 akcí pro veřejnost Prahy 8 + nového KCK – Komunitního centra Karlín, ad.                                           
                      ( v přílohách přehled Akcí roku, další  www.cidpraha8.cz ) 

 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   



  
 
 
 
 PRAVIDELNÉ  ČINNOSTI  2017  ( průběžně v roce aktualizováno)  
 

Pondělí 
09.00 - 12.00  Pecička – klub pro nejmenší děti a klub pro maminky a rodiče  
     Hlídání dětí (odborné vedení, nutno předem objednat)  
12.00 - 15.00  Odborná poradna (objednání předem)  
14.00 - 16.00  Pecka a Pecička tvořivá, arteterapeutický klub – pro předškolní  
                                a mladší školní děti  

 
Úterý 
09.00 -  12.00  Pecička – klub pro předškolní děti a klub pro maminky a rodiče  
     Hlídání dětí (odborné vedení, nutno předem objednat)  
10.00 - 12.00          Odborné interaktivní besedy s rodiči, podpora rodič. kompetencí   
14:00 - 16:00  Doučování – předškolní a mladší školní děti s poruchami učení                                                                                   
                                a logopedickými problémy  

 
Středa 
09.00 -  12.00  Pecička - klub pro předškolní děti a klub pro maminky a rodiče  
     Hlídání dětí (odborné vedení, nutno předem objednat) 
10.00 - 12.00  Odborná poradna pro rodiče a nezaměstnané (objednání předem)  
15.00 - 18.00  Terapie, rehabilitace, masáže (nutno předem objednat)  

 
 
Čtvrtek 
09.00 -  12.00  Pecička - klub pro předškolní děti a klub pro maminky a rodiče  
     Hlídání dětí (odborné vedení, nutno předem objednat)  
10:00 - 11:00  Cvičení pro předškolní děti a děti s rodiči (v Sokole Karlín) 

     16.00 - 18.00          Terapie, rehabilitace, masáže (nutno předem objednat) 
    Cvičení pro rodiče s dětmi, předškolní děti a mladší školáky 

 
Pátek 
08.00 - 12.00  Odborná praxe studentů a dobrovolníků - SŠ, VOŠ, VŠ  
10.00 - 14.00  PC a internet s podporou – k dispozici pro rodiče a nezaměstnané 
12.00 - 14.00  Odborné poradenství (objednání předem)  
16.00 - 20.00  R- klub - setkávání  rodičů, seniorů, členů a hostů CID   
                                a programy Klubu BSS (plánované termíny)  

 
 
Asistované hlídání dětí:   
v klubu Pecička, na akcích a aktivitách KCK, při vzdělávacích akcích pro rodiče, 
interaktivních besedách a workshopech, poradenství -  podle potřeby rodičů a dohody  
pondělí až pátek od 9 do 16 hod. (po objednání a termínech s odbornými poradci KCK).  
Poskytování sociálních ad. služeb, odborného poradenství, konzultací a supervizí dle projektů 
- pondělí až pátek od 9 -16 hod ( po objednání uživatelů, praktikantů a diplomantů ). 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  



 
 
 OZDRAVNÉ POBYTY A INTEGROVANÉ TÁBORY V ROCE 2017 
                                     
 
 
 
 

 
                      

                                
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Foto letní tábor – Lipová-lázně v Jeseníkách  
 
Historie Lipanky: v roce 1992 se CID podařilo získat pronájem objektu zrušených jeslí v obci Lipová 
- lázně, který byl podle schváleného humanitárního projektu s pomocí veřejné sbírky, dotací, pomoci 
mnoha dobrovolníků a donorů za 10 let zrekonstruován k užívání jako bezbariérové zařízení pro 
ozdravné pobyty a tábory dětí. Z důvodu nedostatku financí se nepodařilo zateplení fasády a další 
plánované modernizace a úpravy. Na podzim roku 2002 převzal s pomocí správců provoz a další péči 
o Lipanku majitel - obec Lipová-lázně. Na jaře 2017 objekt obec prodala novému majiteli. Doufali 
jsme, že slíbená spolupráce bude i nadále pokračovat, ale nestalo se tak, k dohodě nedošlo. 
V klimaticky ideálním prostředí CHKO Jeseníky CID už od roku 1992 pořádal dle podmínek 
(finančních, zájmu klientů, schválených projektů atd.) pro děti a mládež se specifickými potřebami 
obvykle až 8 týdnů v roce integrované, výchovné a rekreační tábory, dále ozdravné pobyty 
s psychosociálními, rehabilitačními, arteterapeutickými a relaxačními programy.  
Zároveň tu probíhaly edukační, environmentální a další druhy primárně preventivních programů, jichž 
se účastnili mladí lidé, školáci, děti s rodiči, děti zdravé i zdravotně oslabené, z dětských domovů, 
azylů, náhradní rodinné péče, zařízení FOD – Klokánek, speciálních škol ad. Základní kapacita 
objektu s celoročním provozem byla 25 lůžek + 3 přistýlky (horní apartmán má 7 lůžek + 2 přistýlky, 
celkem tedy 37) pro děti a mládež s vedoucími, odborným doprovodem, rodiči, seniory a asistenty. 
Situace v roce 2017 a dále: po jednom jarním týdnu v Lipance a následně jejím vyklizení - jsou  
v nových objektech (částečně příznivých pro tyto aktivity) podmínky nestandardní, daleko méně 
vyhovující, bariérové a organizačně problematické. Přesto věříme, že se na pokračování pro další 
období dohodneme, především proto, že i s podporou zdravotních pojišťoven začaly znovu fungovat 
tradiční a věhlasné lázně Dolní Lipová – a naše začátky činnosti v dané lokalitě byly s jejich léčbou 
spojeny.  
 
Lipanka 2017:      
Jarní prázdniny:  CID – mládež  a děti (skauti) od 4. - 11. 2. 2017        
Ozdravný jarní tábor v Lipance byl integrovaný, určený pro děti se zdravotním či sociálním 
znevýhodněním, ale i pro děti bez specifických problémů.  Integrované ozdravné tábory se pravidelně 
každoročně konají s odborníky a v rámci programu dochází k integraci a inkluzi obou skupin dětí. Pro 
zdravé a náročnější byl s lyžařským výcvikem a turistikou. Táborový program je vždy maximálně 
naplňován dalšími činnostmi k dětské spokojenosti, i když je  nedostatek sněhu. Např. jsme s dětmi 
navštívili Faunapark, oblíbené wellness centrum s ozdravným cvičením a saunami, dále jsme 
prozkoumávali okolí – Lesní bar, Schrothovu naučnou stezku, Javořík ad. Večery v Lipance byly 
naplněny hrami a ozvláštněny různými přednáškami se známým lektorem a cestovatelem Bobem. 
 
 
 
 



 
 
 
Letní prázdniny:  Poutník v Lipové- lázních, projekt Lipanka  od 2. 7. až do  22. 7. 2017 
Táborů a pobytů s ozdravným a dobrodružně vzdělávacím programem se v doprovodu pedagogů a 
asistentů zúčastnily vedle dětí z Prahy i děti s mentálním postižením, se  ZTP/P , sociálním ohrožením 
a jinými znevýhodněními. Pobyty dětí - vozíčkářů s asistenty i členy rodiny byly náročné, ale 
přinášely podnětnou a milou možnost spolupráce v programech. Rodiče s malými dětmi si tak užili i 
netradiční turnusy s divadélkem a pohádkovými náměty. Vedle odborných spolupracovníků a rodičů 
nám pomáhali studenti – praktikanti a dobrovolníci, v programu se snažili sloučit děti se zdravotními 
handicapy s vrstevníky ze sociálně znevýhodněných rodin. Účastníci nejvíce ocenili prostředí, ve 
kterém mohli strávit část prázdnin, zažít spoustu dobrodružství a najít i nové kamarády. Aktivně se 
zapojovali při tvorbě a přípravě nových úkolů táborového programu Skřítkovy Kešky a odměny pak 
byly díky štědrým dárcům bohaté. V dopisech, které děti psaly skřítkovi Lipánkovi, měly radost 
z krásných a zdravých prázdnin, nechtělo se jim odjíždět. 
 
V Pražských prostorách klubů CID probíhaly na jaře i v létě vždy dva příměstské tábory : od 6. do 
10. února i března a v srpnu od 31. 7. do 4. 8. a od  28. 8. - 1. 9. 2017. Pestrý a zábavný program 
zahrnoval sportovní a tvořivé aktivity, poznávání blízkého okolí Karlína i výlety po Praze, návštěvy 
NG i Národního zemědělského muzea, hry zaměřené na enviromentální výchovu, zapojení do 
aktuálních soutěží roku, umělecký vývoj i kvalitní odpočinek dětí s pohádkou již od 3 až do 15 let.  
 
 
 
PROJEKTY V ROCE 2017 
 
Karlínské kluby rodičů a dětí – 2017  
- prevence sociálního vyloučení rodičů i prarodičů pečujících o děti, zejména od nejútlejšího, 
předškolního a mladšího školního věku, edukační programy pro rodiče – sanace rodin, podpora a 
edukace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a dětských práv. 
Hlavní zdroj financování projektu: MHMP -  rodinná politika –  63 000 
Prorodinné aktivity a činnost CID podpořil DSA Prague – 50 000 
Projekt začal v roce 2007 a pokračuje dál i v roce – 2018.  
 
Programy dětských radostí 2017 
- volnočasové činnosti v klubech, na akcích klubů, akcích pro veřejnost, integrovaných táborech a 
ozdravných pobytech pro organizované i neorganizované děti a mládež, na Karlínských slavnostech 
dětí a akcích pro veřejnost ad. 
Hlavní zdroje financování projektu: MŠMT -  tábory 80 000 Kč,       
volnočasové a kulturní aktivity také podpořila MČ Praha 8 -  63 000 Kč                                  
Projekt je dlouhodobý – probíhá od roku 1993, pokračuje a rozvíjí se i v roce 2018.     
                                            
Arteterapeutické aktivity CID - Barevné snění 2017 
- arteterapeutické aktivity – jako tvůrčí dílny a aktivity v klubech, akcích klubů, na táborech a 
ozdravných pobytech, individuální práce s poradenstvím, návštěvy muzeí a galerií, workshopů, 
výstavy, soutěže pro děti ad. kulturní akce pro veřejnost s podporou dobrovolníků a klubu BSS     
Hlavní zdroj financování projektu: MK ČR, Program podpory kult. aktivit ZPO -  40 000 Kč.     
Projekt je podporován MK od roku 2005, pokračuje a rozvíjí se i v roce 2018. 
 
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 pro integrované aktivity ZPO, zvláště dětí 
Hlavní zdroj financování projektu: MZ ČR, v roce 2017 nebyl finančně podpořen ( nepodána žádost). 
Program vyrovnávání příležitostí pro děti a občany se zdravotním postižením spolu se sociálními a 
komunitními aktivitami nám částečně pomohl realizovat nový projekt KCK.  
Projekt začal v 90tých letech, pokračuje nadále i v roce 2018. 
 
 
 



 
 
 
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy                  
na rok 2017 
- drobné úpravy a údržba stávajících nebytových prostor a atriového dvora 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 dětí a mládeže. 
Podpořeny byly prostory pro činnost - 25 000 Kč, tábory – 27 000 Kč, Cidáčkovo odpoledne a výroční 
akce s výstavou (2 x 12 000) – 24 000 Kč, tyto projekty podpořeny částkou celkem – 76 000 Kč 
Projekty začaly v 90tých letech a pokračují dál i v roce 2018. 
 
Nový projekt pro výroční rok 200 let Karlína – výroční výstava účastníků soutěže a 
handicapovaných umělců, v rámci projektu KCK workshopy s výtvarníky, dětskými účastníky a 
besedy k vybraným tématům,  
- Hlavní zdroj financování projektu: MHMP - Partnerství - 20 000 Kč, další podpora Nadace pro 
zdraví 2 000,- Kč 
Projekt na kulturní aktivity pokračuje i v roce 2018. 
 
Projekt klubu BSS – Barevné snění seniorů  
- podpora aktivit v oblasti kultury pro seniory, jako mezigenerační dialog s mladší generací a nová 
dimenze činnosti CID, ve spolupráci s kluby seniorů, ke 150. výročí Sokola Karlín, návštěvy Setkání 
třetího věku a dalších akcí v zasedací síni CČSH v Karlíně,  mezigenerační akce CID - KCK 
Hlavní zdroj financování projektu: dobrovolníci, individ.dárcovství, mezigenerační akce KCK 
Projekt začal koncem roku 2015 a pokračuje i v roce 2018. 
 
Alternativní ekologické programy pro děti předškolního věku, jejich rodiče a klienty CID 
- ekologické programy v rámci klubů, akcí klubů a ozdravných pobytů, spolupráce s Agendou 21  
a ekologickou organizací Vědomý dotyk (spolupráce na programech skřítka Čimíska),  
Ekumenickou akademií ad. 
Hlavní zdroj financování projektu: dříve byl MHMP, oblast Ekologická výchova pro děti  
předškolního věku -  nežádáno, grant 0 Kč, podpora jen díky dobrovolným darům členů  
a příznivců CID, projektu KCK a akcí ve spolupráci s MČ Praha 8. 
Projekt začal v roce 2001 a pokračuje i v roce 2018. 
 
Poskytování těchto registrovaných sociálních služeb po celý rok :  
 -  osobní asistence s preferencí pro děti s handicapem  
 -  sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 -  sociální rehabilitace 
 Hlavní zdroj financování: MPSV ČR -   0 Kč  (OA: 0 Kč, SA: 0 Kč, SR : 0 Kč),  musíme vyjádřit 
opět velké díky za pomoc a podporu MČ Praha 8  -  50 000 Kč na poskytování SA služby pro rodiny  
s dětmi, účasti na zdravotně-sociálních prezentacích MČ Prahy 8, NNO a Nadace Forum 2000 
Václava Havla. Dále děkujeme účelným a přínosným zaměřením aktivit KCK, zejména integrovaných 
besed a poradenství v oblasti sociální pomoci a edukace, začleňování a psychoterapeutické pomoci. 
Poskytování registrovaných sociálních služeb pokračuje i v roce 2018. 
  
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 2018. Jsou pro naše 
klienty velmi důležité, ale finančně zcela nezabezpečené – právě tak, jako i všechny náklady spojené 
s výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Proto stále hledáme potřebné zdroje k jejich dofinancování, 
často i po malých částkách (sponzorské a firemní dary, podpora našich členů a příznivců, 
dobrovolnické aktivity, s velkou skromností a úsporou nákladů činnosti, dále s pomocí fakultativní 
služby asistovaného hlídání dětí od 1 roku, speciálních cvičení, doučování a terapií dětí). 
 
Jsme vděčni za každou pomoc, kterou pak můžeme poskytnout našim malým i velkým klientům,  
         našim 180 členům – ale také na nich určitou participaci a spolupráci požadujeme.  
  
 
 



                                                                                                      

 
 
 
PARTNEŘI CID V ROCE 2017                              
Viz Příloha                                     
 
 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKCE A AKTIVITY V ROCE 2017 
 
Do Klubů Pecka a Pecička a v rámci asistovaného hlídání tradičně přicházely nové děti, které se 
úspěšně socializovaly a rozvíjely. S podněty a potřebami rodičů přinášely nové impulzy pro náplň 
programu (individuální logopedie, terapie, doučování v problematice zejména českého jazyka a 
koncepce individuálního učení) – zejména aktualizovaná byla pomoc pro děti s SVP (speciálními 
vyučovacími potřebami). Mladší sourozenci klientů k nám docházeli v období před vstupem do 
některého ze zařízení pro předškolní výchovu (CPD Kostička, DK Karlík, soukromé i státní MŠ, 
mateřská a rodinná centra).  
Po celý rok pokračovaly tématicky zaměřené interaktivní besedy pro maminky, mládež i seniory, které 
vedle edukativní složky nabízely rodičům vždy i odborné poradenství a aktuální informace. Rok byl 
charakterizován také pokračováním výstav handicapovaných umělců a jejich hostů - foto, malba, 
poezie ( galerie Café Frida, Galerie na Karlínském náměstí, Kongresové centrum hotelu Alwyn - 
setkání KCK s kulturním programem). 
Množství aktivit pro mládež, děti a rodiny jsme ve spolupráci s Karlínským Spektrem, Sokolem 
Karlín, Cafe Frida a Palácem Akropolis rozšířili o výtvarné workshopy a prezentaci na Karlínských 
farmářských trzích. Úspěšná vystoupení na jarním a podzimním 23. Festivalu Integrace Slunce 
v Paláci Akropolis byla vždy důležitá jako vystoupení Malých harfistek prof. Hedviky Mousa Bacha 
před veřejností.  
Tábory v Jeseníkách i příměstské tábory v Praze byly velmi náročné – organizačně i terapeuticky a to 
vzhledem k zdravotním a výchovným problémům klientů. Pomoc vedoucích,  rodičů a praktikantů 
jsme v této situaci velmi ocenili a snažili se jim také pobyt zpříjemnit. Se zájmem jsme sledovali a 
podporovali úsilí nového majitele o obnovu provozu zrušených historických lázní Schroth v Dolní 
Lipové, těšili se z nového otevření a spolupráce.  
Úspěšně proběhl projekt 72 hodin – Radost všech z dětského úsměvu, který realizovala mládež a byl 
nominován na cenu Gratias Tibi. Cenu Křesadlo za dlouhodobou dobrovolnickou práci pro neziskovou 
organizaci získala za rok 2016 Jana Karásková. 
Intenzívně se pracovalo na aktualizaci a žádostech o podporu dlouhodobě realizovaných projektů. 
Přehled všech podpořených projektů je v textu zprávy, v příloze je seznam partnerů, donorů a dárců  
v roce 2017. 
Časově náročné byly přípravy podkladů a zpracovávání dvou žádostí PPR o dotaci z EU a MHMP - 
Praha Pól růstu, které by v případě získání dotace navazovaly na naše aktivity, podporovaly je a dále 
rozvíjely. Vedení, projektové zkušenosti a odbornost organizace VOLONTÉ CZECH, o.p.s. byly 
v případě projektu KCK -  Komunitního centra Karlín úspěšné a v dubnu 2017 byl projekt zahájen.   
V  rámci aktivit výročního projektu 200 let Karlína a nového KCK proběhly pro nás dvě významné 
akce. Kongresový sál hotelu Alwyn dne 14. 6.  a  25. 10. 2017 vždy přivítal hodně dětských účastníků      
a hostů a dobře přispěl k prezentaci naší činnosti ( hudební, pěvecký a taneční program, dlouholetí 
členové, výstava dětských maleb a fotografií, informace o aktivitách a plánech KCK ).  
Výroční výstava ze soutěže o Karlínu s panely CID ( přehled činnosti za 26 let ) v Galerii na náměstí 
ocenila účastníky a vítězné práce dětí. Byla v předvánočním čase zajímavá i tím, že přenesla pozornost 
od nákupů na jiné kvality, dala příležitost amatérskému umění, přinesla motivaci pro malé děti a 
školáky a učila je chování při návštěvách v galerii. 
Tak jsme vstoupili do další fáze naší činnosti, která se vrací ke kořenům hlavních aktivit CID =  tedy 
poradenství a individuální práci s malými i velkými klienty, dobrovolníky a seniory, k řešení 
komunitní problematiky - zejména pro oblast karlínské lokality. 
Rozvíjely se aktivity CID klubu BSS a spolupráce s Osmou pro seniory, NO CČSH Karlín, 
seniorskými aktivitami a kluby Prahy 8, 6, 10, 7, organizacemi AkSen, Fresh senior, Písecká brána, 
Život90, keram. dílnami Verdunská v Dejvicích ad.  

 
 
 



 

 
 
ROK  2017  BUDE  POKRAČOVAT  V  ROCE  2018 
 
 
Projekty realizované v roce 2017 se zkvalitňují a aktualizují, s úpravami pokračují v roce 2018.  
Stále se snažíme postupně rozšiřovat a inovovat služby, programy, prostorové i personální kapacity, 
počet klientů a uživatelů s handicapem i bez. Klubovou nabídku včetně hlídání dětí, které rodiče 
nemohli umístit do předškolních zařízení z důvodů věku, naplněnosti jeslí a MŠ nebo pro zdravotní 
problémy, máme po celý týden, základ je pondělí - čtvrtek. Postupně inovujeme také vybavení klubů, 
sortiment rehabilitačních pomůcek i nezbytné materiální vybavení pro činnost sdružení. 
Klubové aktivity – klub Pecička: pomoc klientům službou asistovaného hlídání dětí od 1 roku rodiče 
vyhledávají při vyčerpání veškerých dostupných možností o umístění dětí do předškolních zařízení 
nebo v nich mají potíže se zařazením ( zdravotní důvody, socializační ad.). Spolupráce a naše aktivní 
účast na akcích MČ Prahy 8 pro veřejnost: Kdo si hraje, nezlobí ( v Libni), Eko program na Dnu 
Země, Veletrh zdraví a sociálních služeb a Dny zdraví MČ P8,  Den dětí, Jarmarky, KFT a Rozsvícení 
vánočního stromku na Karlínském náměstí, Pohádky a koledy na setkávání dětí a rodičů s dětmi v cafe 
frida aj. Témata vzdělávání jsou spojena s interaktivními besedami  a poradenstvím pro rodiče, 
navazovaly přednášky k oblasti péče o děti, k zvyšování a rozvoji rodičovských kompetencí, aktuální 
informace k zdravému životnímu stylu, pomoc dětem a rodinám v rámci sanace rodiny.  
Návštěvy různých odborných seminářů a konferencí jako příležitosti pro další vzdělávání, k získávání 
nových informací, jak pracovat s dětmi se speciálními vyučovacími potřebami, specifickými 
poruchami učení a chování, jak efektivněji poskytovat zejména sociálně aktivizační služby.  
Zkvalitnil se program, supervize a konzultace odborné praxe pro studenty sociálně právních a 
pedagogických oborů VOŠ a VŠ. Nadále probíhaly rehabilitačně terapeutické masáže, odborné 
konzultace pro klienty, poradenská a individuálně terapeutická činnost pro rodiče, děti, rehabilitační 
cvičení dětí ve spolupráci se Sokolem Karlín ve větších prostorách, kdy tam CID mohl lépe 
participovat na výročních akcích pro veřejnost – např. oslava 150let nebo 36. Běh Karlínským sadem..  
V roce 2017 se CID opět účastnil NGO Marketu, veletrhu neziskových organizací ve Foru Karlín a  
Festivalu demokracie, které pořádá Fórum 2000 Václava Havla. Výčet dalších důležitých akcí je 
v přílohách  - v přehledu akcí roku. 
Karlínské slavnosti dětí a Cidáčkova odpoledne se konaly vždy s jiným programem a s účastí 
studentů, praktikantů, dobrovolníků a hostů. Jsou určené pro veřejnost, především pro děti s rodiči i 
prarodiči. Venkovní aktivity se konají většinou na Karlínském náměstí, další jsou spojeny s akcemi 
MČ Prahy 8. Zájem veřejnosti o aktivní účast na našich akcích je větší v letním období a v období 
adventu, akce pro děti v zeleni parků jsou oblíbené po celý rok.  
V rámci klubových, poradenských a vzdělávacích programů, ozdravných pobytů a táborů jsme nadále 
spolupracovali s řadou odborných zdravotnických a poradenských pracovišť, neziskovek, Člověkem 
v tísni v Karlíně, azylovými domy, OSPOD, SOOD a FOD – Klokánky v Praze. Spolupráce spočívá 
nejen v odborné práci s klienty, při zajišťování provozu, integrovaných programů klubů a akcí v Praze, 
ozdravných aktivit mimo Prahu, do kterých zapojujeme dobrovolníky. Aktuální senioři klubu BSS – 
barevné snění seniorů, přispěli k aktivitě „family a baby friendly“  v cafe  frida  a rozšiřují ji dále. 
Těšilo nás hledání společných zájmů v partnerství s novými organizacemi v Praze 8  - Osmička pro 
rodinu a Seniorská Osma, Agenda 21 s participací na plánování a zlepšování místa pro život v Praze 8 
a to zvláště v Karlíně. Doufáme i nadále v aktivní spolupráci a její rozvíjení v příštím roce, zvláště 
v oblasti společné komunitní práce s KCK – Komunitním centrem Karlín. 
Snažíme rozšiřovat síť kontaktů tzv. networkingem, účast na komunitních a regionálních akcích, 
zkvalitnit propagaci naší činnosti s podporou profesionální fotodokumentace Ivana Navrátilíka.  
Děkujeme za prezentaci naší nabídky činností pro širokou veřejnost, kterou podpořila Městská část 
Praha 8 na svých  webových stránkách  a v měsíčníku OSMIČKA.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Složení výboru občanského sdružení, zvoleného 12. 2. 2016 na období 5let: 
 
-  členové výboru: Jiřina Čamrová – předsedkyně spolku, Miroslava Horynová -  jednatelka 

spolku, PhDr.Marie Petrželová -  ředitelka spolku 
-  statutární zástupci:  PhDr.Marie Petrželová, Jiřina Čamrová, Miroslava Horynová 
  
-  odborný aktiv:                   Mgr. Marie Harantová, MUDr. Jana Benediktová, Jana Linhartová,  
                                                Ivan Navrátilík, Edita Devínská, ak.soch., Mgr.Vlasta Rydlová, 
                                                MgA. Hedvika Mousa Bacha, Eva Kolářová, Jana Loučková 
 
-   výkonná ředitelka CID, z.s. v Praze 8 - Karlíně:   PhDr.Marie Petrželová  
-   spolupracovníci:                Jana Karásková – sociální pracovník, asistentka ředitelky – dobrovolník 
                                               Mgr. Milan Cmár –  projekt KCK 
                                               Světlana Rendlová a Bc. Marie Klofandová – odborné pracovnice           

v oblasti sociální práce 
                                               Mgr. Marie Harantová a Mgr. Monika Havlíčková – odborné praxe  
                                               a stáže studentů 
                                               Jana Linhartová – vzdělávání a poradenství 
                                               Miroslava Horynová – dobrovolníci 
 
                                       
 
 
 
 
Vedoucí a lektoři klubů, kroužků, speciálních programů, dobrovolní spolupracovníci:  
 
Milena Jelenová, Oldřich Dragoun, Viola Jíchová, Iva Šindelková, Martin Krajíček, Jitka Hašplová, 
Pavla Benešová, Věra Černá, Simona Slavíková, Jan Šabík, Blanka Špalková, Věra Zajíčková, Světlana 
Rendlová, Jiří Karásek, Jan Karásek, Marian Petržela,  Petra Szárová, Jana Livanská, Krystyna Josefa 
Petrová, Černý Filip, Bohumil Bula, Jaroslava Benková, Michaela Lapáčková, Michal Suk, Marek 
Šolmes Srazil, Ludmila a Karel Strnadovi, Václav Skočdopole, Jana Merunková, Gabriela Křivánková, 
Marie Boušková, Alena Smahová - Dufková, Petra Berry, Alena Dvořáková, Peter Galád, Rostislav 
Máca, Petra Vlková ad. + praktikanti a další dobrovolníci.  
 
 
 

CID, z.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 2017 dovršila již 26. výročí od svého vzniku v roce 1990. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
            Přehled  hospodaření  CID, z.s.  v roce  2017 
 
    
Příjmy  celkem                                                     1 017 494,36  ( zaokr. 1 017 000 )  Kč  
Dotace a granty celkem                                                                                  392 000 
Z toho:                                                                                 
Dotace ze státního rozpočtu                        celkem   120 000            
      MK – 40 000, MŠMT – 80 000      
MHMP a MČ Praha 8 celkem                     celkem   272 000                                                                   
      Granty a dary MHMP :  mládež vča - 76 000, rodina - 63 000, 
                              Partnerství – 20 000        =    celkem   159 000 
      Granty a dary MČ Praha 8 :  SAS – 50 000, kult.a vča 63 000  
                                                                      =    celkem   113 000                                                                                                     
Nadace Umění pro zdraví                                                                                   2 000 
DSA Prague                                                                                                      50 000 
Dary pro akce KCK – Volonté, ops                                                                210 000 
Dary firem, individuální dobrovolné a sponzorské příspěvky                          91 000 
Členské příspěvky                                                                                             22 000  
Příspěvky klientů za poskytnuté služby, ozdravné pobyty a tábory               250 494,36  
včetně bú úroky kredit ( 551,06)                                                                                                   
                                                                                                      
   
Výdaje  celkem                                                     1 015 915,93   ( zaokr. 1 016 000)  Kč   
Realizace všech projektů za rok  -  náklady ( výdaje ) : 
- mzdové náklady : OON – HPP –  230 039  a  DPP  –  226 000                   456 039                   
- režijní náklady celkem :                                                                                 559 876,93  
        z toho 
    - materiální náklady, vybavení klubů a táborů, pobytů a rhb    142 762                                             
    - služby, pojištění, nemateriální náklady, opravy a údržba,      417 114,93                             
      náklady dobrovolnické práce, příměstské tábory v Praze,  
      pobyty a tábory v Jeseníkách, vzdělávání a poradenství, 
      prezentační a kulturní akce, komunitní aktivity a akce, 
      dokumentace a prezentace činnosti, poplatky banka ad.                                                                        
 
 
 Rozdíl  =  Hospodářský výsledek                                              +  1 578, 43  Kč    
    /rozdíl v příjmové a nákladové složce za rok 2017 /  
 
  + zůstatek na činnost CID 2018  =  hotovost pokladna a banka  
  +  fond oprav /na opravy ad. údržbu a odstraňování škod po povodních – vlhkosti, 
    opravy a údržba  IT, atriového dvora, rehabilitačně terapeutického vybavení a pomůcek / 
 
 
Zůstatek na činnost  k  31.12.2017 /  1.1.2018        celkem            9 123,95  Kč           
-     pokladna hotovost         1 255 
-     Bú                                 7 868,95   (disp. 6 868,95)  

 
 
 
         
 
 

 



 

 

ROZVAHA           období 01.01.2017 až 31.12.2017 
strana: 1         firma: Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Úcet  Název                       Pocát. stav     Má dáti     Dal         Konecný stav 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
AKTIVA 
21110 Pokladna                        2.683,00    333.434,00    334.862,00     1.255,00 
211 * Pokladna                        2.683,00    333.434,00    334.862,00     1.255,00 
22110 Bankovní úcty                 238.738,85  1.017.494,36  1.014.487,93   241.745,28 
221 * Bankovní úcty                 238.738,85  1.017.494,36  1.014.487,93   241.745,28 
26110 Peníze na ceste                             333.434,00    333.434,00 
261 * Peníze na ceste                             333.434,00    333.434,00 
33610 Sociální pojištení                           53.338,00     53.338,00 
33620 Zdravotní pojištení                          22.858,00     22.858,00 
336 * Zúctování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p.    76.196,00     76.196,00 
34210 Dan zálohová                                 14.130,00     14.130,00 
34220 dan srážková                                 33.900,00     33.900,00 
342 * Ostatní prímé dane                           48.030,00     48.030,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem AKTIVA                       241.421,85  1.808.588,36  1.807.009,93   243.000,28 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
PASIVA 
32510 Zákonné pojištení                               761,00        761,00 
325 * Ostatní závazky                                 761,00        761,00 
33110 Zamestnanci-HPP                             172.479,00    172.479,00 
33120 Zamestnanci-DPP                             226.000,00    226.000,00 
331 * Zamestnanci                                 398.479,00    398.479,00 
91110 fond oprav                     230.226,21    11.195,64    241.421,85 
911 * Fondy                          230.226,21    11.195,64    241.421,85 
931 Hospodárský výsledek(schval.ríz)  11.195,64    11.195,64 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem PASIVA                        241.421,85   410.435,64    410.435,64   241.421,85 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem AKTIVA                        241.421,85 1.808.588,36  1.807.009,93   243.000,28 
PASIVA                               241.421,85   410.435,64    410.435,64   241.421,85 
Rozdíl                                          1.398.152,72  1.396.574,29     1.578,43 

 

VÝSLEDOVKA   období 01.01.2017 až 31.12.2017 
strana: 1    firma: Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
-----------------------------------------------------------------------------              
Úcet  Název                                   V období  
------------------------------------------------------------------------------- 
NÁKLADY  
50110 Spotreba materiálu                    142.762,00  
501 * Spotreba materiálu                    142.762,00 * 
51810 Ostatní služby                        416.353,93  
518 * Ostatní služby                        416.353,93 * 
52110 Mzdové náklady-HPP                    172.479,00  
52120 Mzdové náklady-DPP                    226.000,00  
521 * Mzdové náklady                        398.479,00 * 
52410 Sociální pojištení                     42.327,00  
52420 Zdravotní pojištení                    15.233,00  
524 * Zákonné sociální pojištení             57.560,00 * 
52710 Zákonné sociální náklady                  761,00  
527 * Zákonné sociální náklady                  761,00 * 
------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem NÁKLADY                            1.015.915,93 ** 
------------------------------------------------------------------------------- 
VÝNOSY  
64410 Úroky                                     551,06  
644 * Úroky                                     551,06 * 
68210 Prijaté príspevky                     249.943,30  
682 * Prijaté príspevky                     249.943,30 * 
68410 Prijaté clenské príspevky              22.000,00  
684 * Prijaté clenské príspevky              22.000,00 * 
69101 Provozní dotace ostatní               353.000,00  
69105 MŠMT+ MK                              120.000,00  
69106 granty a dary MHMP                    159.000,00  
69107 granty a dary MC Praha 8              113.000,00  
691 * Provozní dotace                       745.000,00 * 
------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem VÝNOSY                               1.017.494,36 ** 
------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem ZISK (- ztráta)                          1.578,43 *** 
RENTABILITA ( zisk/náklady ) %                         0  
------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 
 

PARTNEŘI CID, z.s. V ROCE 2017 
 
 
 

Dotace a granty  
 
 
 
 

Ministerstvo kultury  
 
 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
 
 
Magistrát hlavního města Prahy  
 
 
Městská část Prahy 8  
 
 
DSAPRAGUE – Diplomatic Spouses Association 
 
 
Nadace Umění pro zdraví 
 
 
MIVAC Management s.r.o. – hotel Alwyn 
 
                               

www.cidpraha8.cz 
 
 
 
 



 
 
 
 

 AKCE CID - 2017 od ledna 
       

  
 
 

   
     
     
     
     
      

 
LEDEN v týdnu od 9. 1. začíná Pecička, Pecka tvořivá, hlídání dětí, jazyková výchova, sociální 

služby, odborné poradenství a praxe studentů, další kluby dětí a mládeže   

  2. 1. - 13. 1. Tříkrálová sbírka MČ Praha 8 a Tříkrálový trh v Ládví 13. - 15. 2. 
ÚNOR 25. 2.  od 13:00 Karlínský MASOPUST - program a soutěže pro děti na Karlínském nám. 

  6. - 10. 2. Příměstský tábor v Pecičce"Cidáčkův klubík" 

  4. 2. - 11. 2. Jarní prázdnin.tábor v Lipance - lyžování, sezónní činnosti pro děti a ml. 

  14. 2. Valentýn v atriu Nile House - Deloitte 8 - 14 hod. 

  15. 2. Křest knihy M.Čagánka "Plyšový Buddha" Dům knihy Luxor           

BŘEZEN 11. – 18.3. Jarní tábor skřítka Lipánka -  sezónní činnosti s  ozdravným programem 

   6. - 10. 3. Příměstský tábor v Pecičce"Cidáčkův klubík"- s individuální péčí dětí 

  20. 3. "Den pro zdravotně postižené děti" v rámci „Matějské poutě" 

  22. 3. HESTIA - Křesadlo cena pro CID za 2016 - od 17 do 20 hod. 

  25. 3. Konference INSPO - Kongresové centrum Praha - aktivní účast CID 

  27. - 30. 3. Dny otevřených dveří CID   9-16 

  29. 3.  Velikonoční jarmark chráněných dílen MČ P8, Bílý dům 10:00 -16:00 
DUBEN 5. 4.    od 15h. DOD Setkání rodičů a dětí v CID a Café Frida - Cidáčkovo odpoledne 
  

12. 4. 
18. Veletrh neziskových organizací - NGO MARKET - Forum 2000, 
Forum Karlín v Praze 8 - Karlíně od 11:00 - 18:00 hod. s aktivní účastí CID 

  19. 4. Interaktivní beseda - Mléko a mléčné výrobky + poradenství pro rodiče 
  22. 4.   8 - 14 Den Země CID + KFT, Karlínské nám.,soutěž+dílna pro děti a dospělé        
KVĚTEN   Poznávací vycházky do parků Prahy 8 a 9, ZOO, botanické zahrady,  

výlety do CHKO Prahy ad. -  CID + Sokol Karlín 

  15. - 19. 5. 23. Festival Integrace Slunce, Palác Akropolis,18.5. Cidáčkovy harfičky 
  17. 5. Interaktivní beseda Pečeme s láskou, Cidáčkovo odpoledne - Café Frída 
ČERVEN 1. 6. Mezinárodní den dětí - Karlínské Spektrum, soutěže na Karlín.náměstí 

5. 6. od 16:00 Schůzka rodičů před letními tábory, setkávání s CID - rodiče, hosté 
ČERVENEC 
- SRPEN 2. 7. - 22. 7.           

Ozdravné integrované tábory a pobyty, Lipová - lázně CHKO 
J.Jeseníky. Pobyt u moře ve spolupráci s DDM hl. m. Prahy a rodiči. 

31. 7. - 4. 8. CID Pecička -  příměstský tábor ( letní klubík místo mateřské školy) 
28. 8. - 1. 9. CID Pecička -  příměstský tábor ( letní klubík místo mateřské školy) 

        
 
 

Bližší informace a další akce CID, z. s. najdete na: 
www.facebook.com/cidpraha8 a na www.cidpraha8.cz 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 AKCE CID - 2017 od září 
 
 

ZÁŘÍ 4. 9.  Začíná Pecička, Pecka tvořivá, hlídání dětí, jazyková výchova, sociální 
služby, odborné poradenství a praxe studentů, další kluby dětí a mládeže     

  7. 9.     15-19 Zastávka - ochutnávka kroužků Karlínského Spektra 

  10. 9.   13-18 Kdo si hraje, nezlobí - Glowackého P 8 - prezentace volnočasových aktivit 

  16. 9.   14-20 Zažít Karlín jinak - sousedská slavnost v Karlíně 

  18, 9.   11-18 Den sociálních služeb a veletrh zdraví - U Meteoru 6, Praha 8 – Bílý dům 

  19. 9.  10–15 Seminář o psych. a soc. aspektech nerodičovské péče - PS PČR + NCR 

  22. 9. Noc Sokoloven v Sokole Karlín, program pro všechny Sokolíky 

  23. 9. KFT - workshop k soutěži KCK 200 let Karlína a 25 let CID 

  27. 9. Audience u královny - Stavovské divadlo ( k mezinárodnímu dnu seniorů) 

ŘÍJEN 7. - 30.10. Salon výtvarníků z Prahy 8 - Grabova vila - 6.10. Vernisáž  

  7. 10.      9 h. Běh Karlínským sadem - 36. ročník (se Sokolem Karlín v Kaizlových sadech) 

  
9. 10.    11.h. 

Festival demokracie – doprovodný program konference Forum 2000, náměstí 
Václava Havla, infostánek CID a výroční výstava aktivit  

  12. - 15. 10. 72 hodin – průběh realizace projektu mladých (s nominací ceny Gratias Tibi ) 

  14. 10. KFT -  Dětský koutek CID pro děti a veřejnost : tvoření a poradenství 

  15. 10. Muzikál Josef a jeho plášť - divadlo Semafor, podpora osob s handicapy 

  24. 10. Interaktivní beseda a exkurze pro studující, individuální poradenství v CID  

  25. 10. Alwyn - setkání KCK s kulturním programem pro členy, hosty a veřejnost  

  27. - 29. 10. Miluj svůj život  - 50. festival k zdravému životnímu stylu 

LISTOPAD 7. 11.-12. 12. Podzim.setkávání dětí,rodičů a seniorů s tvůrčími hosty,každé úterý v cafe frida 
  9. 11.     Palác Akropolis, 23. podzimní Fest. Integrace Slunce - vystoupení CID 
  14. 11. Adventní workshop - glazování keramiky, předvánoční pečení, schůze výboru 
    KARLÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – workshop pro děti na téma podzimní draci 

  26. 11. 10-16 Vánoční mezinárodní festival DSA Prague, hotel Hilton na Florenci 
  27. 11. od 17 Běh parkem a rozsvícení vánočního stromku na Karlínském náměstí 

  28. 11. –  do 
ukonč.20. 12. 

Výstava tvůrčí soutěže pro děti i dospělé k Výročí 200 let KARLÍNA a 25 let 
CID, Výstava handicapovaných umělců, doprovodné akce pro děti, veřejnost 

PROSINEC 4. 12.   10-16 Vánoční jarmark chráněných dílen v Bílém domě v Libni 
  6. 12. Mikulášská nadílka – s KS, CIC a na Karlínských farmářských trzích 
  7. 12. Mikulášská v Sokole Karlín, Karlínské slavnosti dětí na výroční výstavě   

  9. 12. Vánoční KFT – a Andělé s adventním tvořením a pohyb. aktivitami pro děti 
  16. 12. Ukončení KFT 2016 – bazárek a charita pro zvířátka, poradenství pro rodiče 
  24. 12. od 15 Sousedské setkání  a zpívání u vánočního stromu v Karlíně (nová tradice) 

  

 

Vánoční besídky a akce klubů včetně klubu BSS, vycházky po Praze a 
do lesů a parků, návštěvy seniorů, benefiční koncerty + Rybova mše 
v Hlaholu, Vánoce v Písecké bráně a rezidenci Rosa, NG výstava -
Jízdárna Pražského hradu,  pohádky pro děti : Cidáčkova odpoledne 
v CID a cafe frida a nedělní dopoledne v divadélku Jiskra, vánoční 
stromy + jesličky s miniZoo, programy na trzích, výzdoba a betlémy , 
koncerty dětských sborů v karlínském kostele, doučování,poradenství ad. 

 


