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      Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
 

      Roční zpráva za rok 2018 
 

        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 zapsáno od 1. 1. 2014 pod spisovou značkou L 2170  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 příměstských táborů v Praze, 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, Festivaly demokracie Forum 2000 Václava Havla ad. 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 sociálních 

služeb. Do konce roku 2020 bude jako partner organizace VOLONTÉ CZECH, o.p.s. participovat           

na realizaci projektu KPC – krizového poradenského centra při Komunitním centrum Karlín. 

                                                                                Foto 2018 

                              

 

                                    

 

 

 
 
 
 



 
 
 
AKCE  V  ROCE  2018  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Z klubů CID Pecka a Pecička,  Karlínských slavností dětí, 
Cidáčkových odpolední v Cafe Frida, Café Martin a hotelu Alwyn, Karlínských 

farmářských trhů, akcí pro veřejnost MČ Prahy 8, Výstav handicapovaných umělců, 

 Dne pro děti se zdravotním postižením na Výstavišti v Holešovicích ad.                                           
                  ( foto zde, v přílohách přehled Akcí roku a tiskové zprávy) 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   



  
 
 
 
  PRAVIDELNÉ  ČINNOSTI  2018  ( 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 – keramika 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)  
16.00 - 18.00  Cvičení pro rodiče s dětmi, předškolní děti a mladší školáky  

 
 
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) 

     10.00 - 14.00  PC a internet s podporou – k dispozici pro rodiče a nezaměstnané  
16.00 - 18.00          Terapie, rehabilitace, masáže  (nutno předem objednat) 

 
Pátek 
08.00 - 12.00  Odborná praxe studentů a dobrovolníků  -  SŠ, VOŠ, VŠ  
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 ( dohodnuté termíny)  

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

     
 
 
 
 
 
 
 
 
    



  
 
 OZDRAVNÉ  POBYTY,  INTEGROVANÉ A  PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V ROCE 2018 
 
 

                                     
 
 
 
 

 
                      

                                
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
                   Integrované tábory s ozdravným programem  – Lipová-lázně v Jeseníkách  
 
     Z 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. To se z velké části podařilo majiteli, obci Lipová-lázně s pomocí 
správců a finančních dotací, když od podzimu roku 2002 převzal provoz a další péči o Lipanku, kterou 
ale v roce 2017 prodal. 
 
Projekt Lipanka pokračuje – a to i v roce 2018      
V klimaticky ideálním prostředí CHKO Jeseníky CID od roku 1992 až dosud pořádá s vedoucími, 
odborným doprovodem, rodiči, seniory a asistenty pro děti a mládež se specifickými potřebami 
integrované tábory a ozdravné pobyty s psychosociálními, rehabilitačními, arteterapeutickými a 
relaxačními programy.  
Současně tu probíhají edukační, environmentální a další druhy primárně preventivních programů, jichž 
se účastní spolu mladí lidé, školáci, děti s  rodiči, děti zdravé i zdravotně oslabené, z dětských domovů, 
azylů, náhradní rodinné péče, zařízení FOD – Klokánek, SOOD – Koala, speciálních škol ad. charity.         
   
Jarní prázdniny:    
CID  - skauti Vatra tradičně v Lipové-lázních od 10. 2.  - 17. 2. 2018      
Jsme rádi, že ozdravný jarní tábor se mohl konat v Poutníku, ubytovně vedle Lipanky, pro menší děti,  
se zdravotním či sociálním znevýhodněním, ale i pro děti bez specifických problémů. Táborový program 
s lyžařským výcvikem a turistikou maximálně využíval řady aktivit, her, výletů, zvládal i občasný 
nedostatek sněhu, prostě byl naplňován dalšími činnostmi k dětské spokojenosti.  
Výborní vedoucí také s dětmi navštívili krytý bazén, oblíbené welness centrum, proběhla i ozdravná 
cvičení v přírodě, v okolí byl vedle Lázeňského vrchu a Miroslavi zdolán Lesní bar, Schrothova naučná 
stezka, Javořík ad. Večery pak byly naplněny hrami a ozvláštněny různými přednáškami a soutěžemi.  
 
 
 
 
 



 
 
Příměstské tábory 
V pražských prostorách klubů CID proběhlo na jaře i v létě celkem 5 příměstských táborů: 
dva od 5. 2. – 9. 2. a od 12. – 16. února, v srpnu to byly dokonce tři,  od 30. 7. - 3. 8., 6. 8. – 10. 8. a 
27. 8. – 31. 8. 2018. Pestrý a zábavný program zahrnoval sportovní a tvořivé aktivity, poznávání 
známého i nového Karlína a jeho okolí, výlety po Praze, návštěvy NG i Národního zemědělského 
muzea, hry zaměřené na environmentální výchovu, zapojení do tvořivých aktivit a aktuálních soutěží 
roku, ale i kvalitní odpočinek dětí s pohádkou již od 3 až do 15 let. Velká tropická horka se zvládla 
s využitím her v atriu domu, návštěv Galerie Kooperativy, Karlínského parku se stínem platanů, 
dětských hřišť v Kasárnách Karlín a Přístavu 18600,  projížďkami po Vltavě lodí HolKa ad. Poslední 
srpnový příměstský tábor v Pecičce si děti užívaly o to intenzívněji, protože jim končily prázdniny a 
čekala je opět škola. 
 

Letní prázdniny v oblíbených Lipové-lázních 
Integrovaných táborů a ozdravných pobytů se skřítkem Lipánkem od 11. 8. až do 25. 8. 2018 se 
v doprovodu pedagogů, asistentů a rodičů zúčastnily vedle dětí z Prahy a ze sociálně vyloučených lokalit 
Čech i Moravy ( klienti terénních programů ) také děti se ZTP, PAS a jinými znevýhodněními. 
V kombinaci s lázněmi a ubytováním v soukromí se dařilo sloučit děti se zdravotními handicapy 
s vrstevníky ze sociálně znevýhodněných rodin. Účastníci ocenili prostředí, ve kterém mohli strávit část 
prázdnin, zažít spoustu dobrodružství a najít nové kamarády. Aktivně se zapojovali do tvorby a plnění 
úkolů při osvobozování skřítka Lipánka, kterého zaklel zlý skřet. V dopisech, které děti psaly skřítkovi 
Lipánkovi, projevily i radost z toho, že mohly být v tak krásném a zdravém prostředí. Přes snahu CID  a 
spolupráci dospělého doprovodu, odborných spolupracovníků, studentů – praktikantů a dobrovolníků 
však nebyla možná účast dětí – vozíčkářů, v rekreačních objektech u lázní pro ně nebyly vhodné 
podmínky.   
 
 
 
PARTNEŘI CID  V ROCE  2018                              
Viz Příloha                                     
 
 
 
PROJEKTY V  ROCE  2018 
 
Karlínské kluby rodičů a dětí – 2018  
- 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:  MHMP -  rodinná politika –  65 000  Kč 
Prorodinné aktivity a činnost CID podpořil DSA Prague – 50 000  Kč 
Projekt začal v roce 2007 a pokračuje dál i v roce 2019.  
 
Programy dětských radostí 2018 
- 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 
ad. akcích pro veřejnost 
Hlavní zdroje financování projektu: MŠMT –  tábory a volnočasové aktivity –  85 000  Kč,       
volnočasové a kulturní aktivity také podpořila  MČ Praha 8  –  67 000  Kč                                  
Projekt je dlouhodobý – probíhá od roku 1993, pokračuje a rozvíjí se i v roce 2019.     
                                            
Arteterapeutické aktivity CID - Barevné snění 2018 
- 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. 
kulturní akce pro veřejnost      
Hlavní zdroj financování projektu:  MK ČR, Program podpory kulturních aktivit ZPO – 40 000 Kč 
Projekt je podporován MK od roku 2005, pokračuje a rozvíjí se i v roce 2019. 



 
 
Terapie a hry v CID v Karlíně  2018 
- 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, Program vyrovnávání příležitostí pro děti a občany                  
se zdravotním postižením ( PVP)  –  65 000 Kč 
Projekt začal v 90tých letech, pokračuje nadále i v roce 2019. 
 
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy                  
na rok 2018 
- drobné opravy, úpravy a údržba stávajících nebytových prostor pro klubovou činnost, podpora 
volnočasových aktivit a příměstských táborů pro organizované i neorganizov. děti 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 - 24 000 Kč, příměstské tábory – 10 000 Kč, celkem tyto projekty 
podpořeny částkou – 34 000 Kč 
Projekty začaly v 90tých letech a pokračují dál i v roce 2019. 
 
Mezigenerační projekt klubu BSS – Barevné snění seniorů  
- podpora aktivit seniorů a mezigenerační dialog jako nová dimenze činnosti CID, vlastní programy               
ve spolupráci s kluby seniorů, Pražskou Osmou, AkSen, Setkání třetího věku ad. akce v CČSH Karlín 
Hlavní zdroj financování projektu:  dobrovolné dárcovství, nabídky aktivit pro seniory v Praze 
Projekt začal koncem roku 2015 a pokračuje i v roce 2019. 
 
Alternativní ekologické programy pro děti předškolního věku, jejich rodiče a klienty CID 
- ekologické programy v rámci klubů a akcí klubů, environmentální výchova na ozdravných pobytech 
 a táborech, spolupráce s Agendou 21 a ekologickou organizací Vědomý dotyk ( plánována spolupráce        
v programech skřítka Čimíska) 
Hlavní zdroj financování projektu: dříve MHMP, oblast Ekologická výchova pro děti předškolního věku  
-  nežádáno, grant 0 Kč, podpora dobrovolnými dary členů a příznivců CID, akcí MČ Praha 8  a  ČRDM 
Projekt začal v roce 2001 a pokračuje i v roce 2019. 
 
Poskytování těchto registrovaných sociálních služeb po celý rok 2018 :  
 -  osobní asistence s preferencí pro děti s handicapem  
 -  sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 -  sociální rehabilitace 
 Hlavní zdroj financování:  MPSV a MHMP  -   0 Kč  ( OA: 0 Kč,  SA.:  0 Kč, SR : 0 Kč),                  
musíme vyjádřit velké díky za pomoc a podporu MČ Praha 8 – 50 000 Kč  ( SAS = sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi) !  
Poskytování registrovaných sociálních služeb s minimální podporou pokračuje i v roce 2019. 
  
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 2019.                                
Jsou pro naše klienty velmi důležité, ale finančně zcela nezabezpečené, 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 na tyto činnosti ).   
Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí jsme omezili, aktuálně zaměřili jen na zřizování a 
provoz výchovně rekreačních táborů pro děti. Jsme vděčni za každou pomoc, kterou můžeme 
poskytnout našim malým i velkým klientům. Partnerskou pomocí je systém nabídky aktivit 
komunitního charakteru s interaktivními besedami, skupinovým i individuálním poradenstvím, 
pomoc MČ Prahy 8 při informování veřejnosti o naší činnosti, dále participace na akcích MČ 
Prahy 8  a účast na našich programech pro děti a veřejnost. 
  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        

 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKCE A AKTIVITY V ROCE 2018    
 
Činnosti klubů Pecka a Pecička a asistované hlídání pokračovaly, nové děti, které přicházely, se 
úspěšně socializovaly a rozvíjely. Nové impulzy pro náplň programů přinášely podněty a potřeby rodičů 
(individuální logopedie, terapie, doučování českého jazyka, pomoc pro děti se SVP – speciálními 
vzdělávacími potřebami, s koncepcí individuálního učení). Dále k nám docházeli mladší sourozenci 
klientů v období před vstupem do některého ze zařízení pro předškolní výchovu  ( CPD Kostička, 
církevní a soukromé i státní MŠ, mateřská a rodinná centra).  
Tématicky zaměřené interaktivní besedy pro maminky, mládež i seniory pokračovaly v průběhu  
celého roku. Rodičům nabízely vždy i odborné poradenství a aktuální informace s edukací. Rok byl 
charakterizován také pokračováním výstav handicapovaných umělců a jejich hostů - foto, malba, 
poezie ( galerie cafe Frida, Café Martin, Konferenční centrum hotelu Alwyn - setkávání s hosty KCK a 
kulturním programem, vždy i s vystoupením dětí). 
Pestré aktivity pro mládež, děti a rodiny jsme ve spolupráci s Karlínským Spektrem, Sokolem Karlín ad. 
rozšířili o výtvarné workshopy, tvořivé dílničky pro děti, bazárek pro rodiče a novou nabídku naší 
prezentace na Karlínských farmářských trzích. Na jarním a podzimním 24. Festivalu Integrace 
Slunce v Paláci Akropolis byl program pro diváky obohacen o úspěšná a zároveň před veřejností úvodní 
vystoupení malých harfistek prof. Hedviky Mousa Bacha  a dětského pěveckého sboru Piánko 
sbormistryně Mgr. Marcely Bílé.  
Čtyři větší benefiční a kulturní akce proběhly v konferenčním sále hotelu Alwyn - Oslava 27. 
narozenin CID, Setkání přátel CID k 2.výročí KCK, Kulatý stůl k problémům výchovy dětí s naší 
čestnou členkou PhDr. Jiřinou Prekopovou k uvedení a zahájení akcí 5. Festivalu demokracie Fora 
2000 Václava Havla, v období před adventem Setkání přátel CID a KCK s pohádkou Perníková 
chaloupka a také koncertem nevidomého Honzy Jareše k 100. výročí ČR.  Čestné členství CID bylo 
uděleno také PhDr. Jaroslavovi Šturmovi, který svůj život věnuje rozvoji nových forem péče o děti          
se zdravotním postižením a zvláště o děti s kombinovanými vadami. 
Naší organizaci CID, z.s. se dostalo velkého ocenění za dlouholetou činnost v podobě udělení Čestného 
občanství MČ Prahy 8 ředitelce PhDr. Marii Petrželové.  Dobrá spolupráce s MČ Prahy 8 byla tento 
rok i v oblasti PR, na webu, fb a v měsíčníku Osmička byly zveřejněny prezentační a informační články 
a pozvání veřejnosti na akce pro děti a rodiny. 
Tábory v Jeseníkách i příměstské tábory v Praze byly opět velmi náročné – organizačně i 
terapeuticky, k zajištění nutných podmínek pro zdravotním ad. specifické potřeby klientů. V přípravě 
významně svou pomocí přispěly dobrovolnice z organizace Tamjdem Vážíme si a plně jsme v dané 
situaci ocenili pomoc vedoucích,  rodičů a praktikantů a snažili se jim také pobyt zpříjemnit. Nadále 
jsme se zájmem a participací sledovali a podporovali úspěchy nového majitele v procesu obnovy 
provozu historických Schrothových léčebných lázní v Dolní Lipové. Máme radost ze spolupráce,  užili 
jsme si nabídku lázeňských procedur a arteterapeutických programů pro děti.  
Úspěšně proběhl další projekt 72 hodin, který jsme realizovali s mládeží a dobrovolníky – Aby bylo 
dětství radostné - a opět byl nominován na cenu Gratias Tibi. Další nominaci na cenu Křesadlo pro 
CID za dlouhodobou dobrovolnickou práci pro neziskovou organizaci získal Ivan Navrátilík. 
Rozvíjely se programy a aktivity CID v seniorském klubu BSS a to ve spolupráci s Pražskou Osmou 
pro seniory, NO CČSH Karlín, seniorskými aktivitami a kluby Prahy 8, 6, 7, CAP, organizacemi AkSen, 
Fresh senior, Písecká brána, Villa Pellé, Život90  a  Elpida – Přístav 7.  
Intenzívně se pracovalo na aktualizaci dlouhodobě realizovaných projektů a žádostech o jejich podporu. 
Přehled všech podpořených projektů je v textu zprávy, v příloze je seznam partnerů, donorů a dárců  
v roce 2018, kterým velmi děkujeme. Časově náročné byly i přípravy podkladů pro zpracování nové 
žádostí PPR o dotaci z EU a MHMP - Praha Pól růstu, k návaznosti na naše aktivity, které by 
podporovaly a dále rozvíjely. Vedení, projektové zkušenosti a odbornost organizace VOLONTÉ 
CZECH, o.p.s. byly v případě projektu KPC – Krizového poradenského centra při KCK -  
Komunitním centru Karlín úspěšné a jako partneři budeme moci od ledna 2019 projekt zahájit.  
     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. 
 



 
 
ROK  2018  BUDE  POKRAČOVAT  V  ROCE  2019                      
 
Projekty realizované v roce 2018 se zkvalitňují a aktualizují, s úpravami budou pokračovat i v roce 2019. 
Stále se snažíme aktualizovat, postupně rozšiřovat a inovovat služby, programy, prostorové i personální 
kapacity, počet klientů a uživatelů s handicapem i bez. Klubová nabídka včetně hlídání dětí, které rodiče 
nemohli umístit do předškolních zařízení z důvodů věku, naplněnosti jeslí a MŠ nebo pro zdravotní 
problémy, bude po celý týden, základ je pondělí - čtvrtek. Podle podmínek budeme inovovat vybavení 
klubů, sortiment rehabilitačních pomůcek i nezbytné materiální vybavení pro činnost sdružení. 
Klubové aktivity – klub Pecička:  Po celou dobu působení bojujeme s výraznou překážkou, a tím je 
finanční situace – a to jak ve směru k pomoci klientům, tak také k odměnám pro osoby zaangažované 
v našich programech. Rozšířili jsme kapacitu Klubu Pecička jako fakultativní službu asistovaného 
hlídání dětí, kterou 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 je již tradicí:  Karlínský Masopust, Karlínské 
farmářské trhy, Kdo si hraje nezlobí, Eko programy na Dnu Země, Veletrh zdraví a sociálních služeb  
MČ P8,  Den dětí, Jarmarky, Rozsvícení vánočního stromku na Karlínském náměstí, koncerty a 
vernisáže výstav. Vzdělávání bylo spojeno s besedami  pro rodiče, navazovaly přednášky k oblasti péče 
o děti, rozvoji rodičovských kompetencí, aktuálních informací k zdravému životnímu stylu ad. Tyto 
interaktivní besedy s hosty a ve spolupráci s dalšími neziskovkami byly poskytovány v rámci sociálně 
aktivizační služby, nabídce komunitních aktivit a v preventivních programech předcházení negativních 
jevů v rodině, např. konkrétně jako vzdělávání k zvyšování rodičovských kompetencí.  
Rozšířil a zkvalitnil se program, exkurze, supervize a konzultace odborné praxe pro studenty sociálně 
právních a pedagogických oborů VOŠ a VŠ. Navštívili jsme i se studenty a dobrovolníky různé odborné 
semináře, Mezinárodní konference o neformálním vzdělávání, využívali jsme tak příležitosti k čerpání 
nových informací a odborného vzdělávání, jak pracovat s dětmi se specifickými poruchami učení a 
chování, jak efektivně poskytovat sociální služby. Nadále probíhaly rehabilitačně terapeutické masáže a 
odborné konzultace pro klienty, poradenská a individuálně terapeutická činnost pro rodiče a děti, také 
zdravotní a rehabilitační cvičení malých dětí a cvičení rodičů s dětmi ve spolupráci s TJ Sokol Karlín a 
účastí na jejich akcích pro veřejnost – např. konaném již 37. Běhu Karlínským sadem. 
Iniciativy výboru CID se rozšířily o celou řadu aktivit:  snahu o získávání zdrojů pro provoz, návrhy 
oslovení dalších firemních dárců, pomoc firemních dobrovolníků, společenská setkávání a návštěvy 
kulturních akcí. Díky Ivanu Navrátilíkovi a jeho profesionální fotodokumentaci z našich akcí byla 
podpořena kvalita a účinnost naší činnosti. Účast na relevantních informačních seminářích, besedách          
u kulatých stolů atp. byla spojena se snahou se nejenom vzdělávat, rozšiřovat si obzory, vyměňovat si 
zkušenosti a „best practice“, ale také rozšiřovat spolupráci a síť kontaktů pomocí networkingu.  
Zintenzívnila se jednání výboru, aktivu a dobrovolníků, také účast v různých společensko kulturních a 
regionálních akcích, dalších pořádaných v rámci iniciativ „family a baby friendly“ v Alwynu, Cafe Frida 
a Café Martin pro Rklub – rodičů a klub BSS – přednášky, divadelní představení, koncerty, výstavy ad. 
Karlínské slavnosti dětí, akce s Cidáčkem a odpolední setkávání s hosty se konaly s pomocí studentů, 
praktikantů a dobrovolníků. Jsou určené pro veřejnost, především pro děti s rodiči i prarodiči.  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. Venkovní aktivity se konaly většinou na Karlínském náměstí, 
další jsou spojeny s akcemi MČ Prahy 8, Karlínského Spektra a Sokola Karlín, podpořili jsme také 
komunitní iniciativy a programy v Přístavu 18600, Bar/áku na Florenci, Kasárnách Karlín, Invalidovně, 
Divokých matkách a Čro Regina. V roce 2018 se CID opět účastnil akce Zažít Karlín jinak a 4. NGO 
Marketu, veletrhu neziskových organizací, které pořádá Fórum 2000 ve Foru Karlín. Výčet dalších 
důležitých akcí je v přílohách  - v přehledu akcí roku a doplňují je tiskové zprávy. 
V rámci ozdravných pobytů a táborů jsme nadále spolupracovali s řadou NNO v Karlíně – Člověkem 
v tísni,o.p.s., Spolu dětem, Amélie, dále spolkem SOOD, azylovými domy, OSPOD aj. Spolupráce 
spočívá nejen v odborné práci s klienty, ale i při zajišťování provozu a programu integrovaných táborů,  
programů klubů a akcí v Praze, do kterých zapojujeme dobrovolníky.  
Doufáme nadále ve spolupráci s organizacemi v Praze 8  - Osmička pro rodinu, Pražská Osma, kluby 
seniorů, CAP a její rozvíjení i v příštím roce.  Děkujeme velmi za prezentaci naší nabídky a informací          
o činností CID pro širokou veřejnost, kterou podpořila Městská část Praha 8 zveřejněním na svých  
webových stránkách  a v měsíčníku OSMIČKA. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  Složení výboru a statutárních orgánů CID, z. s. ( volba 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,  
                                                Mgr. Vlasta Rydlová, MgA Hedvika Mousa Bacha, Ivan Navrátilík,  
                                                Edita Devínská, ak.soch., Eva Kolářová, Jana Loučková 
                                                 
- výkonná ředitelka CID, z.s. v Praze 8 - Karlíně:  PhDr.Marie Petrželová  
- tým spolupracovníků  :       Jana Karásková – sociální pracovník, asistentka ředitelky - dobrovolník  
               Bc. Marie Klofandová – odborný pracovník v oblasti soc. práce 
                                               Simona Černá, Anna Kašičková, Kateřina Horynová, Kristýna Doležalová 
   
 
 
 
 
 
Vedoucí a lektoři klubů, kroužků, speciálních programů, dobrovolní spolupracovníci:  
 
Milena Jelenová, Oldřich Dragoun, Viola Jíchová, Iva Šindelková, Martin Krajíček, Jitka Hašplová, 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, Pavel 
Lančarič, Bohumil Bula, Jaroslava Benková, Jana Modlitbová, Michaela Lapáčková, Michal Suk, Marek 
Šolmes Srazil, Václav Skočdopole, Rostislav Máca, Mgr.Marcela Bílá, Ludmila Krestešová, Peter Galád, 
Jana Merunková, Gabriela Křivánková ad. + studující, praktikanti a další dobrovolníci 
 
 
 
 

CID, z.s.  srdečně  děkuje 
 

všem svým příznivcům a  podporovatelům, donorům a mnoha dobrovolníkům  
 

Jejich pomoci si velmi vážíme! 
 

Pomáhá po 27 let realizovat a rozvíjet činnost a naplňovat poslání organizace, 
 

která v listopadu 2018 dovršila 28. výročí od svého vzniku v roce 1990. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
      
            
                   Přehled  hospodaření  CID, z.s.  v roce  2018 
 
 
Příjmy  celkem                                                             1 000 101  Kč  (zaokr.  1 000 101, 21 ) 
 
Dotace a granty celkem                                                                                         406 000 
Z toho: 
Dotace ze státního rozpočtu                                                             190 000            
     MZ – 65 000, MK – 40 000, MŠMT – 85 000  
MHMP a MČ Praha 8 celkem                                                          216 000             
Granty a dary MHMP 
 – mládež vča  34 000, rodina  65 000                     99 000  
Granty a dary MČ Praha 8  
 – soc.as  50 000, kult.17 000 a vča 50 000            117 000                 
Příjmy/ výnosy  další  celkem                                                                                              594 101,21 
Z toho: 
Členské příspěvky                                                                                            21 000  
Příspěvky klientů za poskytnuté služby, ozdravné pobyty a tábory              281 233          
Dary firem, individuální dobrovolné a sponzorské příspěvky                       241 077                         
DSA Prague                                                                                                      50 000 
Bú úroky kredit                                                                                                     791,21 
                                                                                                      
 
Výdaje  celkem                                                                      989 776   Kč  (zaokr.  989 775, 65) 
  
Realizace všech projektů za rok -  náklady / výdaje : 
- mzdové náklady celkem :                                                                                   542 995                             
   OON – HPP včetně odvodů –  292 995  a  DPP  –  250 000                                              
- režijní náklady celkem :                                                                                     446 780,65 
        z toho 
    - materiální náklady, vybavení klubů a táborů, pobytů a rhb            118 203                                             
    - nemateriální náklady, služby, pojistné, energie, opravy a údržba,  328 577, 65                           
      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                                                          +   10 325, 56  Kč  
    
   /rozdíl v příjmové a nákladové složce za rok 2018/ zůstatek na činnost CID 2019 
   +  fond oprav /na opravy ad. údržbu a odstraňování škod po povodních – vlhkosti, 
    opravy a údržba  IT, rehabilitačně terapeutického vybavení a pomůcek / 
 
Zůstatek na činnost  k 31.12.2018/ 1.1.2019   celkem                                18 249,51 Kč           
 -     pokladna hotovost       6 188 
 -     Bú                              12  061,51  (disp. 11 061,51)  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
  
 
 
 
 

 
 
 



 
 

PARTNEŘI CID, z.s. V ROCE 2018 
 

Dotace a granty  
 
 

Ministerstvo zdravotnictví  
 
 

Ministerstvo kultury  
 

 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
 

 
Magistrát hlavního města Prahy  
 

 
Městská část Prahy 8  
 
 

DSAPRAGUE – Diplomatic Spouses Association 
 
MIVAC Management s.r.o.  
– hotel Alwyn                          
 
Kancelářská technika a potřeby 
 
OKI EUROPE LIMITED, o.z.        BP Copy   
 
Cafe Frida    Café Martin         VOLONTÉ CZECH, o.p.s. 
 
Klub SDŽ Praha 8   SUKUS,z.s.   Budu pomáhat                          

                                                      

   www.cidpraha8.cz 
 
 
 
 
 
 



 
       
        27. narozeniny CID a 1. narozeniny KCK 
 

Tak se slavilo a ve „Velkém Stylu“! Tentokrát nás konferenční sál hotelu Alwyn přivítal 
ve středu 4. dubna 2018, kde zaměstnanci hotelu vše dokonale připravili, sál jsme si 
s našimi dobrovolníky a spolupracovníky hezky vyzdobili, dort upekli v cukrárně 
Studánka, krásné dárky věnoval projekt Radost dětem paní Kateřiny Wich. Bohatý 
program byl složený z vystoupení dětí – malých talentovaných gymnastek TJSK paní 
trenérky Daniely Tománkové a harfistek paní prof. MgA. Hedviky Mousa Bacha, hudebně 
zapálených chlapců a výtvarníků – prvňáčků. 
O rozsvícení slavnostního dortu a vrchol programu se zasloužila úžasná zpěvačka 
Michaela Dostalková, která dokázala písněmi z muzikálů a pohádek rozproudit zábavu, 
roztančit holčičky a roztleskat všechny, kteří s námi slavili.  
Velmi děkujeme za podporu všem - vystupujícím, hostům, účastníkům, výborné 
kameramance Hance Kosové z www.budupomahat.cz za výstižný videodokument 
z akce – zde: http://www.budupomahat.cz/videa/291   
                      https://www.youtube.com/watch?v=KnK-aTzaVLk 
 
V Praze 5. dubna 2018                                   Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
                                                                          www.cidpraha8.cz 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Předadventní setkání přátel CID a KCK v hotelu Alwyn 
 

Bylo nebylo…. ale jisté je, že ve čtvrtek 22. listopadu 2018 jsme se opět sešli a to 
v letošním roce naposledy s dětmi, mládeží, rodiči, přáteli, kamarády a dalšími hosty  
v konferenčním sále hotelu Alwyn. Bohatý doprovodný program zahájil ppěěvveecckkýý  ssbboorr  
dděěttíí  PPiiáánnkkoo  zz  KKaarrllíínnaa, následovala vystoupení  nadaných malých harfistek paní prof. 
MgA. Hedviky Mousa Bacha. Seniorské DDiivvaaddlloo  JJuulliiee  aa  ssppooll..  zzaahhrráálloo  iinntteerraakkttiivvnníí  ppoohhááddkkuu  
„„OO  ppeerrnnííkkoovvéé  cchhaalloouuppccee““ss  iimmpprroovviizzaacceemmii  pprroo  mmaalléé  ii  vveellkkéé  ddiivváákkyy, která mměěllaa  vveellkkýý  
úússppěěcchh..    VVyybbrraannéé  eevveerrggrreeeennyy  ss  kkllaavvíírrnníímm  ddoopprroovvooddeemm  zzaazzppíívvaall  nneevviiddoommýý  HHoonnzzaa  JJaarreešš  
aa  ttaakk  jjssmmee  jjeehhoo  kkoonncceerrtteemm  oossllaavviillii    110000..  vvýýrrooččíí  vvzznniikkuu  ČČeesskkoosslloovveennsskkéé  rreeppuubblliikkyy..  
ZZáávvěěrr  ooddppoolleeddnnee  ppaattřřiill  ppoouuttaavvéémmuu  vvyypprráávvěěnníí  nnaaššeehhoo  mmiillééhhoo  hhoossttaa,,  vvýýzznnaammnnééhhoo    
ččeesskkééhhoo  dděěttsskkééhhoo  ppssyycchhoollooggaa,,  PPhhDDrr..  JJaarroossllaavvaa  ŠŠttuurrmmyy, ředitele DC Paprsek  
a člena Papežské akademie pro život. Máá  50 let zkušeností v odborné a lidské praxi  
v oblasti ochrany života, bioetiky, pomoci dětem a lidem s postižením.                            
Jako pokračovatele odkazu Prof. Zdeňka Matějčka a jeho celoživotní práci jsme 
ocenili Čestným členstvím CID.  Celý program s šarmem jí vlastním  moderovala milá 
JUDr. Ladislava Steinichová. Akci navštívili také milí hosté z Městské části Prahy 8 a 
neziskových organizací – děkujeme ! Celkovou pozitivní atmosféru pomohli vytvořit 
svým přístupem zaměstnanci hotelu. Závěrečná diskuse s občerstvením byla bohatá 
na podněty k tématu setkání, kterým byl komunitní  život v Karlíně. Dokumentace akce 
se profesionálně ujali Daniela Bosserová (foto) a Rostislav Šmíd ( videozáznam). 
 

V Praze dne 22. listopadu 2018               Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
                                                                                  www.cidpraha8.cz 
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                                      AKCE CID - 2018    od ledna 
 
 
LEDEN v týdnu od 8.1. začíná Pecička, Pecka tvořivá, hlídání dětí, jazyková výchova, sociální služby, 

odborné poradenství a praxe studentů, další kluby dětí a mládeže   

  3.1. - 12.1. Tříkrálová sbírka MČ Praha 8 a Tříkrálový trh v Ládví 16. - 19.2. 
ÚNOR 3.2.  od 13:00 Karlínský MASOPUST - program a soutěže na Karlínském nám. 

  5. - 9.2. Příměstský tábor v Pecičce"Cidáčkův klubík" Praha 1 - 5 

  12. 2. - 16. 2. Příměstský tábor v Pecičce"Cidáčkův klubík" Praha 6 - 10 

  26.2. Vernisáž fotovýstavy Ivana Navrátilíka v Cafe Frida 

BŘEZEN 1.3., 6.3. VERNISÁŽ v Cafe Martin - 16:00, Villa Pelle - koncert Jan Matěj Rak -16:00 

  8.3. 22. Seminář DCI - Staroměstská radnice, reprezentační prostory 

  13.3. Interaktivní beseda na téma Bio potraviny a odborné poradenství 

  19.3.  10 - 15 "Den pro zdravotně postižené děti" v rámci Matějské poutě 

  13. a 20.3. Cidáčkova odpoledne v Cafe Frida-jarní a velikonoční workshopy 14-16 hod 

  21.3.  Velikonoční jarmark chráněných dílen MČ P8, Bílý dům 10:00 -17:00 

  24.3. Dernisáž fotovýstavy + beseda s I. Navrátilíkem ad. fotohosty           

  24.3.  Karlínský farmářský trh - zahájení + Vítání jara, 2.Karlínský ples ve Forum Karlín 

  25.3. Vernisáž výstavy - intuitivní obrazy Ludmila Krestešová v Cafe Frida 

  27.3. Svatojakubská cesta - setkání 3.věku , Vítkova 13  

  31.3. Karlínský farmářský trh - velikonoční,  klub BSS - Koncert v Obecním domě 

DUBEN  4.4. Oslava 27. narozenin CID - ve 4 hod. odpol. hotel Alwyn 

  4.4. HESTIA - Křesadlo cena za 2017,  nominace Ivan Narátilík  
  7.4. 18. Konference INSPO - Kongresové centrum Praha - aktivní účast CID 
 

11.4. 
19. Veletrh neziskových organizací - NGO MARKET Forum 2000 ve Forum Karlín, 
Praha 8 - aktivní účast CID : prezentace, výroční expozice 

  10. a 24.4. Cidáčkova odpoledne v Cafe Frida 
  25.4. Den Země CID + KFT, Karlínské nám.,soutěž+dílna pro děti a dospělé        
  28.4. KFT – babičkovský trh M. Rettigová 
  30.4. Odb. workshop , téma diverzita a ped.práce s dětmi s SP ( CID, frida ad.) 
KVĚTEN 15.5. Den rodin v cafe frida + workshop ke Dni matek 
  16.5. Pohádkový les - komunitní akce s Osmičkou pro rodinu -  KD Krakov 

  18.5.  9- 12h. 24. Festival Integrace Slunce, Palác Akropolis, Cidáček pro Sluníčko 
  22.5. Interaktivní beseda na téma Pečeme s Herou 
ČERVEN 2.6. Mezinárodní den dětí - workshop KFT 

7.6. Setkání přátel CID k 2.výročí KCK – konferenční sál hotelu Alwyn 
  27. - 29.6. OMEP - mezinárodní konference k výročí 70 let 
ČERVENEC 
- SRPEN 30.7. – 3. 8. 

Cidáčkův Příměstský tábor s programem a obědy, denně 8:00-17:00 

 6.8. – 10.8. CID Pecička - příměstský tábor ( letní klubík místo mateřské školy)  

 
 
12.8. - 25.8.           

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

 

 27.8.- 31.8. Cidáčkův Příměstský tábor s programem a obědy, denně 8:00-17:00 

        
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                       
                           
                                       AKCE CID - 2018   od září 
                                       
ZÁŘÍ 6.9.      15-19 Zastávka - nabídka volnočasových aktivit pro děti na Karlínském nám 

  6.9. Odborné poradenství pro rodiče, individuální sociální poradenství pro CS 

  8.9. KFT - Karlínské farmářské trhy s tvořivým programem pro děti 

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

  12.9.    12-17 Veletrh poskytovatelů sociálních služeb, Kulturní dům Krakov - Bohnice 

  15.9.    14-20 Zažít Karlín jinak - sousedská slavnost v Karlíně 

  18.9. Cidáčkovo odpoledne v Cafe Frida 

  20.9. Interaktivní beseda BIO nápoje s individuálním poradenstvím rod.     

  20.9. Cestovatelská beseda pro seniory, AkSen ve Florentinu  

  26.9. Exkurze studentů z VOŠSP,odborné porad.pro rodiče,individ.soc.poradenství CS 

  27.9. Udílení Čestných občanství MČ Praha 8 v Libeňském zámečku 

  29.9. Den seniorů MČ Praha 8 u „Bílého domu“ v Libni 

ŘÍJEN 3.10.  Setkání přátel CID a KCK s uvedením akcí 5. Festivalu demokracie, hotel Alwyn 

  3.10.       Beseda u Kulatého stolu s PhDr.J.Prekopovou v konferenčním sále hotelu Alwyn 

  4.10. Exkurze studentů z VOŠSP,odborné porad.pro rodiče,individ.soc. porad. pro CS 

  6.10. 37. ročník Běh Karlínským sadem 

  9.10.    11.h. Festival demokracie – doprovodný program konference Forum 2000 

  11.-14.10. 72 hodin dobrovolnických aktivit „Aby bylo dětství radostné“ 

  13.10. KFT s programem pro děti,program na oslavě 89.narozenin PhDr.J.Prekopové  

  14.10. Dětský den pro rodiny s dětmi na Petříně 

  16.10. Cidáčkovo odpoledne v Cafe Frida 

  19.10. Odborné poradenství pro rodiče, individuální sociální poradenství pro CS 

  27.10.- 29.10. Miluj svůj život  - 50. festival 

LISTOPAD 5. - 9.11.     Palác Akropolis, 24. Festival Integrace Slunce - vystoupení CID  

  8.11. Vystoupení dětí z CID: Harfička a její víly, Piánko - zpívá nejen piánko 

  13.11. Podzimní setkávání dětí,rodičů a seniorů s tvůrčími hosty, úterky v Cafe Frida 
  22.11. Setkání přátel CID a KCK s pohádkou Perníková chaloupka, Hotel Alwyn 

  25.11.  10-16 Vánoční mezinárodní festival DSA Prague v Hotelu Hilton na Florenci 
  26.11. od17:00 CID - 2. ročník běhu dětí Karlínským parkem + rozsvícení vánočního stromku  

  28.11.  Vánoční tvoření pro seniory (vánoční věnce),Muzeum hl.m.Prahy,Florenc 

PROSINEC 2.12. Vánoční koncert s nadílkou - nadace Radost dětem, Top hotel Praha 

  5.12.    10-16 Vánoční jarmark chráněných dílen 
  13.12. Děti z CID a ŠD ZŠ Strozziho s koledami v Klubu seniorů Karlín 
  15.12. Poslední KFT - Vánoční tvořivá dílna CID pro děti  

  17.12. Adventní akce CID pro děti i dospělé v rámci Cidáčkovo odpoledne v Café Frida  
  17.12. Koncert dětí MŠ Lyčkovo náměstí v kostele na Karlínském náměstí 
  20.12. Vánoční večírky klubů CID – Pecka a Pecička (taneční), BSS (poetický) 

  24.12. Sousedské zpívání koled u vánočního stromu na Karlínském náměstí 
 
 


