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        Centrum integrace d� tí a mláde�e, z.s. (dále CID) bylo zalo�eno 24. listopadu 1990 v Praze 8  

- Karlín �  a od 26. dubna 1991 zaregistrováno na MV � R podle zákona � . 83/90 Sb. o ob� anských 

sdru�eních s p� sobností pro celou � R. Podle Nového ob� anského zákoníku je ve spolkovém 

rejst� íku M � stského soudu Praha od 1. 1. 2014 pod spisovou zna� kou L 2170  zapsáno  jako 

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

  CID se od roku 1991 zabývá integrací a inkluzí d� tí a mláde�e se speciálními pot�ebami, 

konkrétn�  d� tí se zdravotním a sociálním znevýhodn� ním. P�ispívá k zlepšení podmínek pro tyto 

procesy, které probíhají zejména v rámci klub�  pro nejmenší d� ti a jejich maminky, pro d� ti 

p�edškolního, mladšího i staršího školního v� ku, v rámci integrovaných tábor�  a ozdravných pobyt�        

v Jeseníkách a dle mo�ností i u mo�e. Náplní klub�  i pobyt�  jsou výtvarné a tvo�ivé � innosti, hudebn�  

pohybové aktivity, rehabilitace, arteterapie, muzikoterapie, hipoterapie, psychoterapie ad. Jsou 

poskytovány zaregistrované sociální slu�by, zajiš� ováno odborné poradenství a pro studenty odborná 

praxe. CID pracuje také s matkami na MD a rodi� i na RD, nezam� stnanými, seniory a dobrovolníky – 

mo�nost zviditelnit tyto aktivity p�inesly mj. Mezinárodní roky rodiny, Evropské roky dobrovolník�  a 

senior� . Krom�  odborné poradny a pro n�  ur� ených konkrétních program�  je jim umo�n� no aktivní 

zapojení do � innosti organizace, práce s d� tmi, p�ípravy program�  a akcí, prezentace a administrativy. 

CID po�ádá a spolupo�ádá s dalšími NNO kulturní akce pro d� ti, rodiny, seniory a pro ve�ejnost, dále 

tématické vzd� lávací, osv� tov�  populariza� ní a interaktivní besedy, konzultace a diskuse s odborníky a 

odborným poradenstvím. Iniciativn�  se podílí na komunitních a tradi� ních slavnostech k o�ivení 

m� stských � ástí Prahy, ú� astní se prezenta� ních akcí neziskového sektoru a poskytovatel�  soc.slu�eb. 

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

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

   

                              

 

 

 

 

 

                                       

                                     Foto ze slavnostního odpoledne 14. � ervna 2017  

 



 
 
 
AKCE  V  ROCE  2017  
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Z klub�  CID Pecka a Peci� ka, Karlínských slavností d� tí, 
Cidá� kových odpolední - v cafe Frida a  Sokole Karlín, Karlínských 

farmá� ských trh� , Výstav handicapovaných um� lc�  a d� tí k výro� í 200 let Karlína, 
 akcí pro ve� ejnost Prahy 8 + nového KCK – Komunitního centra Karlín, ad.                                           

                      ( v p� ílohách p� ehled Akcí roku, další  www.cidpraha8.cz ) 
 

 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   



  
 
 
 
 PRAVIDELNÉ  � INNOSTI  2017  ( pr� b� �n �  v roce aktualizováno)  
 

Pond� lí 
09.00 - 12.00  Peci� ka – klub pro nejmenší d� ti a klub pro maminky a rodi� e  
     Hlídání d� tí (odborné vedení, nutno p�edem objednat)  
12.00 - 15.00  Odborná poradna (objednání p�edem)  
14.00 - 16.00  Pecka a Peci� ka tvo� ivá, arteterapeutický klub – pro p�edškolní  
                                a mladší školní d� ti  

 
Úterý 
09.00 -  12.00  Peci� ka – klub pro p�edškolní d� ti a klub pro maminky a rodi� e  
     Hlídání d� tí (odborné vedení, nutno p�edem objednat)  
10.00 - 12.00          Odborné interaktivní besedy s rodi� i, podpora rodi� . kompetencí   
14:00 - 16:00  Dou� ování – p�edškolní a mladší školní d� ti s poruchami u� ení                                                                                   
                                a logopedickými problémy  

 
St� eda 
09.00 -  12.00  Peci� ka - klub pro p�edškolní d� ti a klub pro maminky a rodi� e  
     Hlídání d� tí (odborné vedení, nutno p�edem objednat) 
10.00 - 12.00  Odborná poradna pro rodi� e a nezam� stnané (objednání p�edem)  
15.00 - 18.00  Terapie, rehabilitace, masá�e (nutno p�edem objednat)  

 
 

� tvrtek 
09.00 -  12.00  Peci� ka - klub pro p�edškolní d� ti a klub pro maminky a rodi� e  
     Hlídání d� tí (odborné vedení, nutno p�edem objednat)  
10:00 - 11:00  Cvi� ení pro p�edškolní d� ti a d� ti s rodi� i (v Sokole Karlín) 

     16.00 - 18.00          Terapie, rehabilitace, masá�e (nutno p�edem objednat) 
    Cvi� ení pro rodi� e s d� tmi, p�edškolní d� ti a mladší školáky 

 
Pátek 
08.00 - 12.00  Odborná praxe student�  a dobrovolník�  - SŠ, VOŠ, VŠ  
10.00 - 14.00  PC a internet s podporou – k dispozici pro rodi� e a nezam� stnané 
12.00 - 14.00  Odborné poradenství (objednání p�edem)  
16.00 - 20.00  R- klub - setkávání  rodi�� , senior� , � len�  a host�  CID   
                                a programy Klubu BSS (plánované termíny)  

 
 
Asistované hlídání d� tí:   
v klubu Peci� ka, na akcích a aktivitách KCK, p� i vzd� lávacích akcích pro rodi� e, 
interaktivních besedách a workshopech, poradenství -  podle pot� eby rodi��  a dohody  
pond� lí a� pátek od 9 do 16 hod. (po objednání a termínech s odbornými poradci KCK).  
Poskytování sociálních ad. slu�eb, odborného poradenství, konzultací a supervizí dle projekt�  
- pond� lí a� pátek od 9 -16 hod ( po objednání u�ivatel� , praktikant�  a diplomant�  ). 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  



 
 
 OZDRAVNÉ POBYTY A INTEGROVANÉ TÁBORY V ROCE 2017 
                                     
 
 
 
 

 
                      

                                
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Foto letní tábor – Lipová-lázn�  v Jeseníkách  
 
Historie Lipanky : v roce 1992 se CID poda�ilo získat pronájem objektu zrušených jeslí v obci Lipová 
- lázn� , který byl podle schváleného humanitárního projektu s pomocí ve�ejné sbírky, dotací, pomoci 
mnoha dobrovolník�  a donor�  za 10 let zrekonstruován k u�ívání jako bezbariérové za�ízení pro 
ozdravné pobyty a tábory d� tí. Z d� vodu nedostatku financí se nepoda�ilo zateplení fasády a další 
plánované modernizace a úpravy. Na podzim roku 2002 p�evzal s pomocí správc�  provoz a další pé� i 
o Lipanku majitel - obec Lipová-lázn� . Na ja�e 2017 objekt obec prodala novému majiteli. Doufali 
jsme, �e slíbená spolupráce bude i nadále pokra� ovat, ale nestalo se tak, k dohod�  nedošlo. 
V klimaticky ideálním prost�edí CHKO Jeseníky CID u� od roku 1992 po�ádal dle podmínek 
(finan� ních, zájmu klient� , schválených projekt�  atd.) pro d� ti a mláde� se specifickými pot�ebami 
obvykle a� 8 týdn�  v roce integrované, výchovné a rekrea� ní tábory, dále ozdravné pobyty 
s psychosociálními, rehabilita� ními, arteterapeutickými a relaxa� ními programy.  
Zárove�  tu probíhaly eduka� ní, environmentální a další druhy primárn�  preventivních program� , jich� 
se ú� astnili mladí lidé, školáci, d� ti s rodi� i, d� ti zdravé i zdravotn�  oslabené, z d� tských domov� , 
azyl� , náhradní rodinné pé� e, za�ízení FOD – Klokánek, speciálních škol ad. Základní kapacita 
objektu s celoro� ním provozem byla 25 l� �ek + 3 p�istýlky (horní apartmán má 7 l� �ek + 2 p�istýlky, 
celkem tedy 37) pro d� ti a mláde� s vedoucími, odborným doprovodem, rodi� i, seniory a asistenty. 
Situace v roce 2017 a dále: po jednom jarním týdnu v Lipance a následn�  jejím vyklizení - jsou  
v nových objektech (� áste� n�  p�íznivých pro tyto aktivity) podmínky nestandardní, daleko mén�  
vyhovující, bariérové a organiza� n�  problematické. P�esto v�� íme, �e se na pokra� ování pro další 
období dohodneme, p�edevším proto, �e i s podporou zdravotních pojiš� oven za� aly znovu fungovat 
tradi� ní a v� hlasné lázn�  Dolní Lipová – a naše za� átky � innosti v dané lokalit�  byly s jejich lé� bou 
spojeny.  
 
Lipanka 2017:      
Jarní prázdniny:  CID – mláde�  a d� ti (skauti) od 4. - 11. 2. 2017        
Ozdravný jarní tábor v Lipance byl integrovaný, ur� ený pro d� ti se zdravotním � i sociálním 
znevýhodn� ním, ale i pro d� ti bez specifických problém� .  Integrované ozdravné tábory se pravideln�  
ka�doro� n�  konají s odborníky a v rámci programu dochází k integraci a inkluzi obou skupin d� tí. Pro 
zdravé a náro� n� jší byl s ly�a�ským výcvikem a turistikou. Táborový program je v�dy maximáln�  
napl� ován dalšími � innostmi k d� tské spokojenosti, i kdy� je  nedostatek sn� hu. Nap�. jsme s d� tmi 
navštívili Faunapark, oblíbené wellness centrum s ozdravným cvi� ením a saunami, dále jsme 
prozkoumávali okolí – Lesní bar, Schrothovu nau� nou stezku, Javo�ík ad. Ve� ery v Lipance byly 
napln� ny hrami a ozvláštn� ny r� znými p�ednáškami se známým lektorem a cestovatelem Bobem. 
 
 
 
 



 
 
 
Letní prázdniny:  Poutník v Lipové- lázních, projekt Lipanka  od 2. 7. a� do  22. 7. 2017 
Tábor�  a pobyt�  s ozdravným a dobrodru�n�  vzd� lávacím programem se v doprovodu pedagog�  a 
asistent�  zú� astnily vedle d� tí z Prahy i d� ti s mentálním posti�ením, se  ZTP/P , sociálním ohro�ením 
a jinými znevýhodn� ními. Pobyty d� tí - vozí� ká��  s asistenty i � leny rodiny byly náro� né, ale 
p�inášely podn� tnou a milou mo�nost spolupráce v programech. Rodi� e s malými d� tmi si tak u�ili i 
netradi� ní turnusy s divadélkem a pohádkovými nám� ty. Vedle odborných spolupracovník�  a rodi��  
nám pomáhali studenti – praktikanti a dobrovolníci, v programu se sna�ili slou� it d� ti se zdravotními 
handicapy s vrstevníky ze sociáln�  znevýhodn� ných rodin. Ú� astníci nejvíce ocenili prost�edí, ve 
kterém mohli strávit � ást prázdnin, za�ít spoustu dobrodru�ství a najít i nové kamarády. Aktivn�  se 
zapojovali p�i tvorb�  a p�íprav�  nových úkol�  táborového programu Sk�ítkovy Kešky a odm� ny pak 
byly díky št� drým dárc� m bohaté. V dopisech, které d� ti psaly sk�ítkovi Lipánkovi, m� ly radost 
z krásných a zdravých prázdnin, necht� lo se jim odjí�d� t. 
 
V Pra�ských prostorách klub�  CID probíhaly na ja�e i v lét�  v�dy dva p� ím� stské tábory : od 6. do 
10. února i b� ezna a v srpnu od 31. 7. do 4. 8. a od  28. 8. - 1. 9. 2017. Pestrý a zábavný program 
zahrnoval sportovní a tvo�ivé aktivity, poznávání blízkého okolí Karlína i výlety po Praze, návšt� vy 
NG i Národního zem� d� lského muzea, hry zam�� ené na enviromentální výchovu, zapojení do 
aktuálních sout� �í roku, um� lecký vývoj i kvalitní odpo� inek d� tí s pohádkou ji� od 3 a� do 15 let.  
 
 
 
PROJEKTY V ROCE 2017 
 
Karlínské kluby rodi��  a d� tí – 2017  
- prevence sociálního vylou� ení rodi��  i prarodi��  pe� ujících o d� ti, zejména od nejútlejšího, 
p�edškolního a mladšího školního v� ku, eduka� ní programy pro rodi� e – sanace rodin, podpora a 
edukace v oblasti sociáln� -právní ochrany d� tí a d� tských práv. 
Hlavní zdroj financování projektu: MHMP -  rodinná politika –  63 000 
Prorodinné aktivity a � innost CID podpo�il DSA Prague – 50 000 
Projekt za� al v roce 2007 a pokra� uje dál i v roce – 2018.  
 
Programy d� tských radostí 2017 
- volno� asové � innosti v klubech, na akcích klub� , akcích pro ve�ejnost, integrovaných táborech a 
ozdravných pobytech pro organizované i neorganizované d� ti a mláde�, na Karlínských slavnostech 
d� tí a akcích pro ve�ejnost ad. 
Hlavní zdroje financování projektu: MŠMT -  tábory 80 000 K� ,       
volno� asové a kulturní aktivity také podpo�ila M�  Praha 8 -  63 000 K�                                   
Projekt je dlouhodobý – probíhá od roku 1993, pokra� uje a rozvíjí se i v roce 2018.     
                                            
Arteterapeutické aktivity CID - Barevné sn� ní 2017 
- arteterapeutické aktivity – jako tv� r� í dílny a aktivity v klubech, akcích klub� , na táborech a 
ozdravných pobytech, individuální práce s poradenstvím, návšt� vy muzeí a galerií, workshop� , 
výstavy, sout� �e pro d� ti ad. kulturní akce pro ve�ejnost s podporou dobrovolník�  a klubu BSS     
Hlavní zdroj financování projektu: MK � R, Program podpory kult. aktivit ZPO -  40 000 K� .     
Projekt je podporován MK od roku 2005, pokra� uje a rozvíjí se i v roce 2018. 
 
Terapie a hry v CID v Karlín �  
- obnova, inovace a zkvalit� ování poskytovaných slu�eb zdravotn�  posti�eným ob� an� m, zabezpe� ení 
terapeutického, relaxa� ního, herního, odborn�  poradenského a klubového zázemí pro jejich setkávání a 
smysluplné � innosti pro integrované aktivity ZPO, zvlášt�  d� tí 
Hlavní zdroj financování projektu: MZ � R, v roce 2017 nebyl finan� n�  podpo�en ( nepodána �ádost). 
Program vyrovnávání p�íle�itostí pro d� ti a ob� any se zdravotním posti�ením spolu se sociálními a 
komunitními aktivitami nám � áste� n�  pomohl realizovat nový projekt KCK.  
Projekt za� al v 90tých letech, pokra� uje nadále i v roce 2018. 
 
 
 



 
 
 
Celom� stské programy podpory vyu�ití volného � asu d� tí a mláde�e na území hl.m. Prahy                  
na rok 2017 
- drobné úpravy a údr�ba stávajících nebytových prostor a atriového dvora pro klubovou � innost, 
podpora volno� asových aktivit a dále podpora výjezd�  a tábor�  pro d� ti organizované i 
neorganizované na území hl.m. Prahy 
Hlavní zdroj financování projekt� : MHMP, Granty hl.m.Prahy v oblasti volného � asu d� tí a mláde�e. 
Podpo�eny byly prostory pro � innost - 25 000 K� , tábory – 27 000 K� , Cidá� kovo odpoledne a výro� ní 
akce s výstavou (2 x 12 000) – 24 000 K� , tyto projekty podpo�eny � ástkou celkem – 76 000 K�  
Projekty za� aly v 90tých letech a pokra� ují dál i v roce 2018. 
 
Nový projekt pro výro � ní rok 200 let Karlína – výro� ní výstava ú� astník�  sout� �e a 
handicapovaných um� lc� , v rámci projektu KCK workshopy s výtvarníky, d� tskými ú� astníky a 
besedy k vybraným témat� m,  
- Hlavní zdroj financování projektu: MHMP - Partnerství - 20 000 K� , další podpora Nadace pro 
zdraví 2 000,- K�  
Projekt na kulturní aktivity pokra� uje i v roce 2018. 
 
Projekt klubu BSS – Barevné sn� ní senior�   
- podpora aktivit v oblasti kultury pro seniory, jako mezigenera� ní dialog s mladší generací a nová 
dimenze � innosti CID, ve spolupráci s kluby senior� , ke 150. výro� í Sokola Karlín, návšt� vy Setkání 
t�etího v� ku a dalších akcí v zasedací síni C� SH v Karlín� ,  mezigenera� ní akce CID - KCK 
Hlavní zdroj financování projektu: dobrovolníci, individ.dárcovství, mezigenera� ní akce KCK 
Projekt za� al koncem roku 2015 a pokra� uje i v roce 2018. 
 
Alternativní ekologické programy pro d� ti p� edškolního v� ku, jejich rodi � e a klienty CID 
- ekologické programy v rámci klub� , akcí klub�  a ozdravných pobyt� , spolupráce s Agendou 21  
a ekologickou organizací V� domý dotyk (spolupráce na programech sk�ítka � imíska),  
Ekumenickou akademií ad. 
Hlavní zdroj financování projektu: d�íve byl MHMP, oblast Ekologická výchova pro d� ti  
p�edškolního v� ku -  ne�ádáno, grant 0 K� , podpora jen díky dobrovolným dar� m � len�   
a p�íznivc�  CID, projektu KCK a akcí ve spolupráci s M�  Praha 8. 
Projekt za� al v roce 2001 a pokra� uje i v roce 2018. 
 
Poskytování t� chto registrovaných sociálních slu�eb po celý rok :  
 -  osobní asistence s preferencí pro d� ti s handicapem  
 -  sociáln�  aktiviza� ní slu�by pro rodiny s d� tmi 
 -  sociální rehabilitace 
 Hlavní zdroj financování: MPSV � R -   0 K�   (OA: 0 K� , SA: 0 K� , SR : 0 K� ),  musíme vyjád�it 
op� t velké díky za pomoc a podporu M�  Praha 8  -  50 000 K�  na poskytování SA slu�by pro rodiny  
s d� tmi, ú� asti na zdravotn� -sociálních prezentacích M�  Prahy 8, NNO a Nadace Forum 2000 
Václava Havla. Dále d� kujeme ú� elným a p�ínosným zam�� ením aktivit KCK, zejména integrovaných 
besed a poradenství v oblasti sociální pomoci a edukace, za� le� ování a psychoterapeutické pomoci. 
Poskytování registrovaných sociálních slu�eb pokra� uje i v roce 2018. 
  
Tyto sociální slu�by máme zaregistrované od roku 2007, poskytovali jsme je p� ed registrací, 
poskytujeme je s velkými obtí�emi stále a budeme i nadále - všem pot� ebným, kte� í se na nás 
obrátí s �ádostí o pomoc, pokud to budeme zvládat – i v dalším roce, roce 2018. Jsou pro naše 
klienty velmi d� le�ité, ale finan� n�  zcela nezabezpe� ené – práv�  tak, jako i všechny náklady spojené 
s výkonem sociáln� -právní ochrany d� tí. Proto stále hledáme pot�ebné zdroje k jejich dofinancování, 
� asto i po malých � ástkách (sponzorské a firemní dary, podpora našich � len�  a p�íznivc� , 
dobrovolnické aktivity, s velkou skromností a úsporou náklad�  � innosti, dále s pomocí fakultativní 
slu�by asistovaného hlídání d� tí od 1 roku, speciálních cvi� ení, dou� ování a terapií d� tí). 
 
Jsme vd�� ni za ka�dou pomoc, kterou pak m� �eme poskytnout našim malým i velkým klient� m,  
         našim 180 � len� m – ale také na nich ur� itou participaci a spolupráci po�adujeme.  
  
 
 



                                                                                                      

 
 
 
PARTNE� I CID V ROCE 2017                              
Viz P�íloha                                     
 
 

NEJD� LE�IT � JŠÍ AKCE A AKTIVITY V ROCE 2017 
 
Do Klub�  Pecka a Peci� ka a v rámci asistovaného hlídání tradi� n�  p�icházely nové d� ti, které se 
úsp� šn�  socializovaly a rozvíjely. S podn� ty a pot�ebami rodi��  p�inášely nové impulzy pro nápl�  
programu (individuální logopedie, terapie, dou� ování v problematice zejména � eského jazyka a 
koncepce individuálního u� ení) – zejména aktualizovaná byla pomoc pro d� ti s SVP (speciálními 
vyu� ovacími pot�ebami). Mladší sourozenci klient�  k nám docházeli v období p�ed vstupem do 
n� kterého ze za�ízení pro p�edškolní výchovu (CPD Kosti� ka, DK Karlík, soukromé i státní MŠ, 
mate�ská a rodinná centra).  
Po celý rok pokra� ovaly tématicky zam�� ené interaktivní besedy pro maminky, mláde� i seniory, které 
vedle edukativní slo�ky nabízely rodi�� m v�dy i odborné poradenství a aktuální informace. Rok byl 
charakterizován také pokra� ováním výstav handicapovaných um� lc�  a jejich host�  - foto, malba, 
poezie ( galerie Café Frida, Galerie na Karlínském nám� stí, Kongresové centrum hotelu Alwyn - 
setkání KCK s kulturním programem). 
Mno�ství aktivit pro mláde�, d� ti a rodiny jsme ve spolupráci s Karlínským Spektrem, Sokolem 
Karlín, Cafe Frida a Palácem Akropolis rozší�ili o výtvarné workshopy a prezentaci na Karlínských 
farmá�ských trzích. Úsp� šná vystoupení na jarním a podzimním 23. Festivalu Integrace Slunce 
v Paláci Akropolis byla v�dy d� le�itá jako vystoupení Malých harfistek prof. Hedviky Mousa Bacha 
p�ed ve�ejností.  
Tábory v Jeseníkách i p�ím� stské tábory v Praze byly velmi náro� né – organiza� n�  i terapeuticky a to 
vzhledem k zdravotním a výchovným problém� m klient� . Pomoc vedoucích,  rodi��  a praktikant�  
jsme v této situaci velmi ocenili a sna�ili se jim také pobyt zp�íjemnit. Se zájmem jsme sledovali a 
podporovali úsilí nového majitele o obnovu provozu zrušených historických lázní Schroth v Dolní 
Lipové, t� šili se z nového otev�ení a spolupráce.  
Úsp� šn�  prob� hl projekt 72 hodin – Radost všech z d� tského úsm� vu, který realizovala mláde� a byl 
nominován na cenu Gratias Tibi. Cenu K�esadlo za dlouhodobou dobrovolnickou práci pro neziskovou 
organizaci získala za rok 2016 Jana Karásková. 
Intenzívn�  se pracovalo na aktualizaci a �ádostech o podporu dlouhodob�  realizovaných projekt� . 
P�ehled všech podpo�ených projekt�  je v textu zprávy, v p�íloze je seznam partner� , donor�  a dárc�   
v roce 2017. 
� asov�  náro� né byly p�ípravy podklad�  a zpracovávání dvou �ádostí PPR o dotaci z EU a MHMP - 
Praha Pól r� stu, které by v p�ípad�  získání dotace navazovaly na naše aktivity, podporovaly je a dále 
rozvíjely. Vedení, projektové zkušenosti a odbornost organizace VOLONTÉ CZECH, o.p.s. byly 
v p�ípad�  projektu KCK -  Komunitního centra Karlín úsp� šné a v dubnu 2017 byl projekt zahájen.   
V  rámci aktivit výro� ního projektu 200 let Karlína a nového KCK prob� hly pro nás dv�  významné 
akce. Kongresový sál hotelu Alwyn dne 14. 6.  a  25. 10. 2017 v�dy p�ivítal hodn�  d� tských ú� astník�       
a host�  a dob�e p�isp� l k prezentaci naší � innosti ( hudební, p� vecký a tane� ní program, dlouholetí 
� lenové, výstava d� tských maleb a fotografií, informace o aktivitách a plánech KCK ).  
Výro� ní výstava ze sout� �e o Karlínu s panely CID ( p�ehled � innosti za 26 let ) v Galerii na nám� stí 
ocenila ú� astníky a vít� zné práce d� tí. Byla v p�edváno� ním � ase zajímavá i tím, �e p�enesla pozornost 
od nákup�  na jiné kvality, dala p�íle�itost amatérskému um� ní, p�inesla motivaci pro malé d� ti a 
školáky a u� ila je chování p�i návšt� vách v galerii. 
Tak jsme vstoupili do další fáze naší � innosti, která se vrací ke ko�en� m hlavních aktivit CID =  tedy 
poradenství a individuální práci s malými i velkými klienty, dobrovolníky a seniory, k �ešení 
komunitní problematiky - zejména pro oblast karlínské lokality. 
Rozvíjely se aktivity CID klubu BSS a spolupráce s Osmou pro seniory, NO C� SH Karlín, 
seniorskými aktivitami a kluby Prahy 8, 6, 10, 7, organizacemi AkSen, Fresh senior, Písecká brána, 
�ivot90, keram. dílnami Verdunská v Dejvicích ad.  

 
 
 



 

 
 
ROK  2017  BUDE  POKRA� OVAT  V  ROCE  2018 
 
 
Projekty realizované v roce 2017 se zkvalit	 ují a aktualizují, s úpravami pokra� ují v roce 2018.  
Stále se sna�íme postupn�  rozši� ovat a inovovat slu�by, programy, prostorové i personální kapacity, 
po� et klient�  a u�ivatel�  s handicapem i bez. Klubovou nabídku v� etn�  hlídání d� tí, které rodi� e 
nemohli umístit do p�edškolních za�ízení z d� vod�  v� ku, napln� nosti jeslí a MŠ nebo pro zdravotní 
problémy, máme po celý týden, základ je pond� lí - � tvrtek. Postupn�  inovujeme také vybavení klub� , 
sortiment rehabilita� ních pom� cek i nezbytné materiální vybavení pro � innost sdru�ení. 
Klubové aktivity – klub Peci� ka: pomoc klient� m slu�bou asistovaného hlídání d� tí od 1 roku rodi� e 
vyhledávají p�i vy� erpání veškerých dostupných mo�ností o umíst� ní d� tí do p�edškolních za�ízení 
nebo v nich mají potí�e se za�azením ( zdravotní d� vody, socializa� ní ad.). Spolupráce a naše aktivní 
ú� ast na akcích M�  Prahy 8 pro ve�ejnost: Kdo si hraje, nezlobí ( v Libni), Eko program na Dnu 
Zem� , Veletrh zdraví a sociálních slu�eb a Dny zdraví M�  P8,  Den d� tí, Jarmarky, KFT a Rozsvícení 
váno� ního stromku na Karlínském nám� stí, Pohádky a koledy na setkávání d� tí a rodi��  s d� tmi v cafe 
frida  aj. Témata vzd� lávání jsou spojena s interaktivními besedami  a poradenstvím pro rodi� e, 
navazovaly p�ednášky k oblasti pé� e o d� ti, k zvyšování a rozvoji rodi� ovských kompetencí, aktuální 
informace k zdravému �ivotnímu stylu, pomoc d� tem a rodinám v rámci sanace rodiny.  
Návšt� vy r� zných odborných seminá��  a konferencí jako p�íle�itosti pro další vzd� lávání, k získávání 
nových informací, jak pracovat s d� tmi se speciálními vyu� ovacími pot�ebami, specifickými 
poruchami u� ení a chování, jak efektivn� ji poskytovat zejména sociáln�  aktiviza� ní slu�by.  
Zkvalitnil se program, supervize a konzultace odborné praxe pro studenty sociáln�  právních a 
pedagogických obor�  VOŠ a VŠ. Nadále probíhaly rehabilita� n�  terapeutické masá�e, odborné 
konzultace pro klienty, poradenská a individuáln�  terapeutická � innost pro rodi� e, d� ti, rehabilita� ní 
cvi� ení d� tí ve spolupráci se Sokolem Karlín ve v� tších prostorách, kdy tam CID mohl lépe 
participovat na výro� ních akcích pro ve�ejnost – nap�. oslava 150let nebo 36. B� h Karlínským sadem..  
V roce 2017 se CID op� t ú� astnil NGO Marketu, veletrhu neziskových organizací ve Foru Karlín a  
Festivalu demokracie, které po�ádá Fórum 2000 Václava Havla. Vý� et dalších d� le�itých akcí je 
v p�ílohách  - v p�ehledu akcí roku. 
Karlínské slavnosti d� tí a Cidá� kova odpoledne se konaly v�dy s jiným programem a s ú� astí 
student� , praktikant� , dobrovolník�  a host� . Jsou ur� ené pro ve�ejnost, p�edevším pro d� ti s rodi� i i 
prarodi� i. Venkovní aktivity se konají v� tšinou na Karlínském nám� stí, další jsou spojeny s akcemi 
M�  Prahy 8. Zájem ve�ejnosti o aktivní ú� ast na našich akcích je v� tší v letním období a v období 
adventu, akce pro d� ti v zeleni park�  jsou oblíbené po celý rok.  
V rámci klubových, poradenských a vzd� lávacích program� , ozdravných pobyt�  a tábor�  jsme nadále 
spolupracovali s �adou odborných zdravotnických a poradenských pracoviš� , neziskovek, � lov� kem 
v tísni v Karlín� , azylovými domy, OSPOD, SOOD a FOD – Klokánky v Praze. Spolupráce spo� ívá 
nejen v odborné práci s klienty, p�i zajiš� ování provozu, integrovaných program�  klub�  a akcí v Praze, 
ozdravných aktivit mimo Prahu, do kterých zapojujeme dobrovolníky. Aktuální senio�i klubu BSS – 
barevné sn� ní senior� , p�isp� li k aktivit�  „family a baby friendly“  v cafe  frida  a rozši�ují ji dále. 
T� šilo nás hledání spole� ných zájm�  v partnerství s novými organizacemi v Praze 8  - Osmi� ka pro 
rodinu a Seniorská Osma, Agenda 21 s participací na plánování a zlepšování místa pro �ivot v Praze 8 
a to zvlášt�  v Karlín� . Doufáme i nadále v aktivní spolupráci a její rozvíjení v p�íštím roce, zvlášt�  
v oblasti spole� né komunitní práce s KCK  – Komunitním centrem Karlín. 
Sna�íme rozši�ovat sí�  kontakt�  tzv. networkingem, ú� ast na komunitních a regionálních akcích, 
zkvalitnit propagaci naší � innosti s podporou profesionální fotodokumentace Ivana Navrátilíka.  
D� kujeme za prezentaci naší nabídky � inností pro širokou ve�ejnost, kterou podpo�ila M� stská � ást 
Praha 8 na svých  webových stránkách  a v m� sí� níku OSMI� KA.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Slo�ení výboru ob� anského sdru�ení, zvoleného 12. 2. 2016 na období 5let: 
 
-  � lenové výboru: Ji� ina � amrová – p�edsedkyn�  spolku, Miroslava Horynová -  jednatelka 

spolku, PhDr.Marie Petr�elová -  �editelka spolku 
-  statutární zástupci:  PhDr.Marie Petr�elová, Ji� ina � amrová, 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 Kolá�ová, Jana Lou� ková 
 
-   výkonná �editelka CID, z.s. v Praze 8 - Karlín� :   PhDr.Marie Petr�elová  
-   spolupracovníci:                Jana Karásková – sociální pracovník, asistentka �editelky – dobrovolník 
                                               Mgr. Milan Cmár –  projekt KCK 
                                               Sv� tlana Rendlová a Bc. Marie Klofandová – odborné pracovnice           

v oblasti sociální práce 
                                               Mgr. Marie Harantová a Mgr. Monika Havlí� ková – odborné praxe  
                                               a stá�e student�  
                                               Jana Linhartová – vzd� lávání a poradenství 
                                               Miroslava Horynová – dobrovolníci 
 
                                       
 
 
 
 
Vedoucí a lekto� i klub� , krou�k� , speciálních program� , dobrovolní spolupracovníci:  
 
Milena Jelenová, Old�ich Dragoun, Viola Jíchová, Iva Šindelková, Martin Krají� ek, Jitka Hašplová, 
Pavla Benešová, V� ra � erná, Simona Slavíková, Jan Šabík, Blanka Špalková, V� ra Zají� ková, Sv� tlana 
Rendlová, Ji�í Karásek, Jan Karásek, Marian Petr�ela,  Petra Szárová, Jana Livanská, Krystyna Josefa 
Petrová, � erný Filip, Bohumil Bula, Jaroslava Benková, Michaela Lapá� ková, Michal Suk, Marek 
Šolmes Srazil, Ludmila a Karel Strnadovi, Václav Sko� dopole, Jana Merunková, Gabriela K�ivánková, 
Marie Boušková, Alena Smahová - Dufková, Petra Berry, Alena Dvo�áková, Peter Galád, Rostislav 
Máca, Petra Vlková ad. + praktikanti a další dobrovolníci.  
 
 
 

CID, z.s.  srde� n�   d� kuje 
 

všem svým p� íznivc� m a podporovatel� m, donor� m a mnoha dobrovolník� m  
 

Jejich pomoci si velmi vá�íme, 
 

bez ní by se obtí�n�  realizovala a rozvíjela � innost a napl� ovalo poslání organizace, 
 

která v roce 2017 dovršila ji� 26. výro� í od svého vzniku v roce 1990. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
            P� ehled  hospoda� ení  CID, z.s.  v roce  2017 
 
    
P� íjmy  celkem                                                     1 017 494,36  ( zaokr. 1 017 000 )  K�   
Dotace a granty celkem                                                                                  392 000 
Z toho:                                                                                 
Dotace ze státního rozpo� tu                        celkem   120 000            
      MK – 40 000, MŠMT – 80 000      
MHMP a M�  Praha 8 celkem                     celkem   272 000                                                                   
      Granty a dary MHMP :  mláde� v� a - 76 000, rodina - 63 000, 
                              Partnerství – 20 000        =    celkem   159 000 
      Granty a dary M�  Praha 8 :  SAS – 50 000, kult.a v� a 63 000  
                                                                      =    celkem   113 000                                                                                                     
Nadace Um� ní pro zdraví                                                                                   2 000 
DSA Prague                                                                                                      50 000 
Dary pro akce KCK – Volonté, ops                                                                210 000 
Dary firem, individuální dobrovolné a sponzorské p�ísp� vky                          91 000 
� lenské p�ísp� vky                                                                                             22 000  
P�ísp� vky klient�  za poskytnuté slu�by, ozdravné pobyty a tábory               250 494,36  
v� etn�  bú úroky kredit ( 551,06)                                                                                                   
                                                                                                      
   
Výdaje  celkem                                                     1 015 915,93   ( zaokr. 1 016 000)  K�    
Realizace všech projekt�  za rok  -  náklady ( výdaje ) : 
- mzdové náklady : OON – HPP –  230 039  a  DPP  –  226 000                   456 039                   
- re�ijní náklady celkem :                                                                                 559 876,93  
        z toho 
    - materiální náklady, vybavení klub�  a tábor� , pobyt�  a rhb    142 762                                             
    - slu�by, pojišt� ní, nemateriální náklady, opravy a údr�ba,      417 114,93                             
      náklady dobrovolnické práce, p�ím� stské tábory v Praze,  
      pobyty a tábory v Jeseníkách, vzd� lávání a poradenství, 
      prezenta� ní a kulturní akce, komunitní aktivity a akce, 
      dokumentace a prezentace � innosti, poplatky banka ad.                                                                        
 
 
 Rozdíl  =  Hospodá� ský výsledek                                              +  1 578, 43  K�     
    /rozdíl v p�íjmové a nákladové slo�ce za rok 2017 /  
 
  + z� statek na � innost CID 2018  =  hotovost pokladna a banka  
  +  fond oprav /na opravy ad. údr�bu a odstra� ování škod po povodních – vlhkosti, 
    opravy a údr�ba  IT, atriového dvora, rehabilita� n�  terapeutického vybavení a pom� cek / 
 
 
Z� statek na � innost  k  31.12.2017 /  1.1.2018        celkem            9 123,95  K�            
-     pokladna hotovost         1 255 
-     Bú                                 7 868,95   (disp. 6 868,95)  

 
 
 
         
 
 
 



 
 
ROZVAHA           období 01.01.2017 a� 31.12.2017  
strana: 1         firma: Centrum integrace d � tí a mláde�e, z.s. 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----- 
Úcet  Název                       Pocát. stav     M á dáti     Dal         Konecný stav 
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
AKTIVA 
21110 Pokladna                        2.683,00    3 33.434,00    334.862,00     1.255,00 
211 * Pokladna                        2.683,00    3 33.434,00    334.862,00     1.255,00 
22110 Bankovní úcty                 238.738,85  1.0 17.494,36  1.014.487,93   241.745,28 
221 * Bankovní úcty                 238.738,85  1.0 17.494,36  1.014.487,93   241.745,28 
26110 Peníze na ceste                             3 33.434,00    333.434,00 
261 * Peníze na ceste                             3 33.434,00    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 srá�ková                                 33.900,00     33.900,00 
342 * Ostatní prímé dane                           48.030,00     48.030,00 
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Celkem AKTIVA                       241.421,85  1.8 08.588,36  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                             1 72.479,00    172.479,00 
33120 Zamestnanci-DPP                             2 26.000,00    226.000,00 
331 * Zamestnanci                                 3 98.479,00    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   4 10.435,64    410.435,64   241.421,85 
--------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Celkem AKTIVA                        241.421,85 1.8 08.588,36  1.807.009,93   243.000,28 
PASIVA                               241.421,85   4 10.435,64    410.435,64   241.421,85 
Rozdíl                                          1.3 98.152,72  1.396.574,29     1.578,43 

 
VÝSLEDOVKA   období 01.01.2017 a� 31.12.2017  
strana: 1    firma: Centrum integrace d � tí a mláde�e, z.s. 
--------------------------------------------------- --------------------------              
Úcet  Název                                   V obd obí  
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
NÁKLADY  
50110 Spotreba materiálu                    142.762 ,00  
501 * Spotreba materiálu                    142.762 ,00 * 
51810 Ostatní slu�by                        416.353 ,93  
518 * Ostatní slu�by                        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                               1.017.4 94,36 ** 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
Celkem ZISK (- ztráta)                          1.5 78,43 *** 
RENTABILITA ( zisk/náklady ) %                         0  
--------------------------------------------------- ---------------------------- 



 
 

 
 

PARTNE� I CID, z.s. V ROCE 2017 
 
 
 

Dotace a granty  
 
 
 
 

Ministerstvo kultury  
 
 
Ministerstvo školství mláde�e a t� lovýchovy 
 
 
Magistrát hlavního m� sta Prahy  
 
 
M� stská � ást Prahy 8  
 
 
DSAPRAGUE – Diplomatic Spouses Association 
 
 
Nadace Um� ní pro zdraví 
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 AKCE CID - 2017 od ledna 
      
 
     
     
     
     
     
      

 
 

 
v týdnu od 9. 1.  LEDEN 

  
za� íná Peci � ka, Pecka tvo � ivá, hlídání d � tí, jazyková výchova, sociální 
slu�by, odborné poradenství a praxe student � , další kluby d� tí a mláde�e  

  2. 1. - 13. 1. T� íkrálová sbírka  M�  Praha 8 a T� íkrálový trh v Ládví 13. - 15. 2. 
ÚNOR 25. 2.  od 13:00 Karlínský MASOPUST - program a sout� �e pro d � ti na Karlínském nám. 

  6. - 10. 2. P�ím� stský tábor v Peci� ce"Cidá � k� v klubík"  

  4. 2. - 11. 2. Jarní prázdnin.tábor v Lipance - ly�ování, sezónní � innosti pro d� ti a ml. 

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

  15. 2. K�est knihy M.� agánka "Plyšový Buddha" D� m knihy Luxor           

B� EZEN 11. – 18.3. Jarní tábor sk � ítka Lipánka  -  sezónní � innosti s  ozdravným programem 

   6. - 10. 3. P�ím� stský tábor v Peci� ce"Cidá � k� v klubík"- s individuální pé� í d� tí 

  20. 3. "Den pro zdravotn �  posti�ené d � ti" v rámci „Mat� jské pout� " 

  22. 3. HESTIA - K� esadlo  cena pro CID za 2016 - od 17 do 20 hod. 

  25. 3. Konference INSPO - Kongresové centrum Praha - aktivní ú� ast CID 

  27. - 30. 3. Dny otev �ených dve � í CID   9-16 

  29. 3.  Velikono � ní jarmark chrán � ných dílen M �  P8, Bílý d � m 10:00 -16:00 
DUBEN 5. 4.    od 15h. DOD Setkání rodi��  a d� tí v CID a Café Frida - Cidá � kovo odpoledne  
  

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

  19. 4. Interaktivní beseda - Mléko a mlé � né výrobky + poradenství pro rodi� e 
  22. 4.   8 - 14 Den Zem�  CID + KFT, Karlínské nám.,sout� �+dílna pro d � ti a dosp� lé        
KV� TEN   Poznávací vycházky  do park�  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. Cidá� kovy harfi � ky  
  17. 5. Interaktivní beseda Pe� eme s láskou , Cidá� kovo odpoledne - Café Frída  

1. 6. Mezinárodní den d � tí - Karlínské Spektrum, sout� �e na Karlín.nám � stí � ERVEN 

5. 6. od 16:00 Sch� zka rodi ��  p�ed letními tábory, setkávání s CID  - rodi� e, hosté 

2. 7. - 22. 7.           
Ozdravné integrované tábory a pobyty,  Lipová - lázn�  CHKO 
J.Jeseníky. Pobyt u mo�e ve spolupráci s DDM hl. m. Prahy a rodi� i. 

31. 7. - 4. 8. CID Peci � ka -  p�ím� stský tábor ( letní klubík místo mate�ské školy) 

� ERVENEC 
- SRPEN 

28. 8. - 1. 9. CID Peci � ka -  p�ím� stský tábor ( letní klubík místo mate�ské školy) 

        
 
 

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 AKCE CID - 2017 od zá � í 
 
 

ZÁ� Í 4. 9.  

    

Za� íná Peci � ka, Pecka tvo � ivá, hlídání d � tí, jazyková výchova, sociální 
slu�by, odborné poradenství a praxe student � , další kluby d� tí a mláde�e  

  7. 9.     15-19 Zastávka - ochutnávka krou�k �  Karlínského Spektra 

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

  16. 9.   14-20 Za�ít Karlín jinak  - sousedská slavnost v Karlín�  

  18, 9.   11-18 Den sociálních slu�eb a veletrh zdraví - U Meteoru 6, Praha 8 – Bílý d� m 

  19. 9.  10–15 Seminá �  o psych. a soc. aspektech nerodi � ovské pé � e - PS P� R + NCR 

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

  23. 9. KFT - workshop k sout� �i KCK 200 let Karlína a 25 let CID  

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

� ÍJEN 7. - 30.10. Salon výtvarník �  z Prahy 8 - Grabova vila - 6.10. Vernisá�   

  7. 10.      9 h. B� h Karlínským sadem - 36. ro� ník (se Sokolem Karlín v Kaizlových sadech) 

  
9. 10.    11.h. 

Festival demokracie – doprovodný program konference Forum 2000, nám� stí 
Václava Havla, infostánek CID a výro � ní výstava aktivit  

  12. - 15. 10. 72 hodin – pr� b� h realizace projektu mladých (s nominací ceny Gratias Tibi ) 

  14. 10. KFT -  D� tský koutek CID pro d � ti a ve � ejnost : tvo�ení a poradenství 

  15. 10. Muzikál Josef a jeho pláš �  - 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 � leny, hosty a ve�ejnost  

  27. - 29. 10. Miluj sv � j �ivot  - 50.  festival k zdravému �ivotnímu stylu  

LISTOPAD 7. 11.-12. 12. Podzim.setkávání d� tí,rodi��  a senior�  s tv� r� ími hosty,ka�dé úterý v cafe frida  
  9. 11.     Palác Akropolis, 23. podzimní Fest. Integrace Slunce - vystoupení CID 
  14. 11. Adventní workshop - glazování keramiky, p�edváno� ní pe� ení, sch� ze výboru 
    KARLÍNSKÉ FARMÁ� SKÉ TRHY – workshop pro d� ti na téma podzimní draci 

  26. 11. 10-16 Váno� ní mezinárodní festival DSA Prague, hotel Hilton na Florenci 
  27. 11. od 17 B� h parkem a rozsvícení  váno� ního stromku na Karlínském nám� stí 

  28. 11. –  do 
ukon� .20. 12. 

Výstava tv� r� í sout� �e pro d � ti i dosp� lé k Výro � í 200 let KARLÍNA a 25 let 
CID, Výstava handicapovaných um � lc � , doprovodné akce pro d� ti, ve�ejnost 

PROSINEC 4. 12.   10-16 Váno� ní jarmark chrán� ných dílen v Bílém dom�  v Libni 
  6. 12. Mikulášská nadílka – s KS, CIC a na Karlínských farmá�ských trzích 
  7. 12. Mikulášská v Sokole Karlín, Karlínské slavnosti d � tí na výro� ní výstav�    

  9. 12. Váno� ní KFT – a And � lé s adventním tvo�ením a pohyb. aktivitami pro d� ti 
  16. 12. Ukon � ení KFT 2016 – bazárek a charita pro zví�átka, poradenství pro rodi� e 
  24. 12. od 15 Sousedské setkání  a zpívání u váno � ního stromu v Karlín �  (nová tradice) 

  

 

Váno� ní besídky a akce klub�  v� etn�  klubu BSS, vycházky po Praze a 
do les�  a park� , návšt� vy senior� , benefi� ní koncerty + Rybova mše 
v Hlaholu, Vánoce v Písecké brán�  a rezidenci Rosa, NG výstava -
Jízdárna Pra�ského hradu,  pohádky pro d� ti : Cidá� kova odpoledne 
v CID a cafe frida a ned� lní dopoledne v divadélku Jiskra, váno� ní 
stromy + jesli� ky s miniZoo, programy na trzích, výzdoba a betlémy , 
koncerty d� tských sbor�  v karlínském kostele, dou� ování,poradenství ad. 

 


