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      Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
 

      Roční zpráva za rok 2019 
 

        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.) . Aktuální počet členů 185, další účastníky klubů, 

přátele a příznivce doplňují  dobrovolní spolupracovníci ( průměrně 20 /rok). 

  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 vzdělávacích programů je jim umožněno aktivní zapojení do činnosti CID, práce 

s dětmi, přípravy a organizace 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. 

                                                                                 

                              

 

                                    

 

 

 

 

 



 

 

 

AKCE  V  ROCE  2019              

 
 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

FOTO z klubů CID Pecka a Pecička, Družinky, Karlínských slavností dětí, 
Cidáčkových odpolední v Cafe Frida, Café Martin a hotelu Alwyn, akcí MČ Prahy 8, 

Karlínských farmářských trhů, Výstav handicap. umělců, Dne pro děti se zdravotním postižením 

ad. ( foto zde a v tiskových zprávách, v přílohách hlavní Akce roku) 
 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   



  

 
 

 

  PRAVIDELNÉ  ČINNOSTI  2019  ( 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, další dle dohody)  

14.00 - 16.00  Pecka a Pecička tvořivá, arteterapeutický klub – předšk.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,                                                                                    
                                jazykovými a 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 nezam. (objednání předem a dle dohody)  

14.00 - 16.00  Pecka a Pecička tvořivá, sociálně terapeutický klub – předšk.a ml.šk.děti  
15.00 - 18.00  Terapie, rehabilitace, masáže  (nutno objednat předem)  

 

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           Cvičení pro rodiče s dětmi, předškolní děti a mladší školáky (Sokol Karlín) 

 

Pátek 

08.00 - 12.00  Odborná praxe a konzultace 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 a plánované 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 - 16 hod. ( po objednání )  
 

Poskytování sociálních ad. služeb, odborného poradenství, konzultací a supervizí 
( dle objednání uživatelů, klientů, praktikantů a diplomantů ) :  pondělí až pátek  od  9 -16 h.   

     
    Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.(CID) 
     Peckova 277/7,  186 00 Praha 8 

     224 817 724, 775 937 707 
     e-mail: cidpraha8@centrum.cz 
     www.cidpraha8.cz 
     www.facebook.com/cidpraha8 
     www.facebook.com/cidpecicka 
     www.facebook.com/cid.pecicka.1 
     IČ: 40612627   DIČ:CZ40612627 
     Č. účtu: 1921325349/0800   ČS 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 OZDRAVNÉ  POBYTY,  INTEGROVANÉ  a PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  v  ROCE  2019 

 

 
 

                                     

 

 
 

 

 

                      

                                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

        

              Příměstské tábory v Praze 
Na jaře i v létě o prázdninách 2019 se konalo téměř 5 příměstských táborů. V pražských prostorách 
klubů CID proběhly dva jarní od 11. – 15. 2. a od 18. – 22. února,  v srpnu  tři,  jeden mimořádně 

kratší od 12. – 15. 8., další dva týdenní od 19. – 10. 8. a 26. – 30. 8. Zábavný program zahrnoval 
sportovní a tvořivé aktivity, bližší poznávání známého i nového Karlína a jeho okolí, výlety po Praze, 
návštěvy NG i Národního zemědělského muzea, hry zaměřené na environmentální výchovu, zapojení do 
aktuálních soutěží roku, ale také kvalitní odpočinek pro děti od 3 až do 15 let. Letní velká tropická horka 
se zvládla dle dřívějších zkušeností - s využitím her v atriu domu, Karlínském parku se stínem platanů, 
návštěvami Galerie Kooperativy, dětských hřišť v Kasárnách Karlín a Přístavu 18600,  projížďkami po 
Vltavě lodí HolKa ad. Poslední srpnový tábor v Pecičce si děti užívaly intenzívněji, končily prázdniny a 
čekala je škola. Tiskové zprávy s fotodokumentací  táborů jsou v přílohách. 
               

Integrované tábory s ozdravným programem                                                                        

– projekt Lipanka v Lipové-lázních v Jeseníkách  
 

Z historie „Lipanky“ – Domu dětských radostí:  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 a 

vybaven k užívání jako bezbariérové zařízení pro ozdravné tábory dětí a mládeže, pro pobyty rodičů 
s dětmi ad. programy. 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 podporou finančních 

dotací, když od podzimu roku 2002 převzal provoz Lipanky, kterou v roce 2017 prodal. 

Projekt Lipanka pokračuje  i v roce 2019      
V klimaticky ideálním prostředí CHKO Jeseníky CID od roku 1992 až dosud (ale už ne v Lipance) 

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 ad. druhy 

primárně preventivních programů, jichž se účastní spolu děti zdravé i zdrav. oslabené, z dětských 
domovů, azylů, rodiny i náhradní rodinné péče, z FOD–Klokánků, SOOD–Koaly, spec. škol ad. charity.        
 



 

  

   

Jarní prázdniny 
CID  - skauti střediskoVatra již tradičně v Lipové-lázních od 16. 2.  - 23. 2. 2019      

Jsme rádi, že lyžařský jarní tábor se mohl opět konat v Poutníku, turistické ubytovně. Vedle menších 

dětí a mládeže se zdravotním či sociálním znevýhodněním byla většina zdravých, bez specifických 
problémů. Táborový program obsahoval lyžařský výcvik, turistiku, řadu her a aktivit, výletů, zvládal i  
nedostatek sněhu, prostě byl naplňován dalšími činnostmi k dětské spokojenosti. Výborní vedoucí                  
s dětmi navštívili krytý bazén, oblíbené welness centrum, proběhla ozdravná cvičení v přírodě, v okolí 
byly zdolány vytčené cíle - Lázeňský vrch, Miroslav, Lesní bar, Schrothova naučná stezka, Javořík ad. 
Večery byly plné her s různými přednáškami a soutěžemi. Letní tábor bude zase ve stanech, v přírodě.  
 

Letní prázdniny 

V oblíbené lokalitě Lipové-lázní CID pořádal od 28. 7. až do 10. 8.  integrované tábory a ozdravný 

pobyt se skřítkem Lipánkem v Pensionu Na stráni v Horní Lipové. V doprovodu pedagogů, tety, 

asistentů a rodičů se vedle dětí z Prahy a Ostravy ze sociálně ohrožených rodin a ZDVOP Koala Kbely 

účastnily také děti se ZTP, PAS aj. znevýhodněními. V kombinaci pestrých ozdravných programů, 
přírody, klimatoterapie, psychoterapie, léčebnými lázněmi, turistikou a ubytováním v soukromí se 
pomalu dařilo vytvářet soulad mezi všemi dětmi a to i věkově rozdílnými – od 2 do 19 let. Podmínky 
pro děti kolem pensionu byly příznivé – posezení, trampolína, bazén, herní prvky, možnost táboráku, 
okolní vycházky aj. Přes velkou náročnost organizace programu účastníci ocenili krásné a zdravé 
prostředí, ve kterém mohli strávit část prázdnin, zažít spoustu dobrodružství a najít nové kamarády. Děti 
aktivně tvořily, soutěžily a plnily úkoly při osvobozování skřítka Lipánka, kterého zaklel zlý skřet. 
V dopisech, které děti psaly skřítkovi Lipánkovi, se projevovala radost a uspokojení, že mohly být v tak 

krásném a zdravém prostředí. Odměna pokladu od skřítka je mile překvapila! Přes snahu CID a při 
spolupráci dospělého doprovodu s odbornými spolupracovníky však nebyla bezproblémů možná účast 
dětí – vozíčkářů, v rekreačních objektech mimo lázně pro ně nebyly vhodné podmínky. Musíme tedy 
v daném místě hledat příhodný objekt pro naše příští tábory dále. 
 

 

PARTNEŘI  CID  V ROCE  2019                              
Viz Příloha                                     

 

 

PROJEKTY  V  ROCE  2019     
 

Karlínské kluby rodičů a dětí – 2019  
- 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 –  60 000  Kč 

Prorodinné aktivity a činnost CID podpořil grantem DSA Prague – 55 000  Kč 

Celkové náklady projektu - 268 000 Kč 

Projekt začal v roce 2007 a pokračuje dál i v roce 2020  

 

Programy dětských radostí 2019 

- 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 –  100 000  Kč      

Celkové náklady projektu - 220 000 Kč 

Projekt od roku 1993 pokračuje i nadále v roce 2020 

 

Volnočasové a kulturní aktivity s  Cidáčkem  
v Praze 8 a Karlíně také podpořila  MČ Praha 8  – 30 000  Kč a  26 200 Kč 

Celkové náklady projektů  –  128 500 Kč 

Projekty jsou dlouhodobé – probíhají již od roku 1993, pokračují a rozvíjí se i v roce 2020   

   

                                            



 

 

 

Arteterapeutické aktivity CID - Barevné snění 2019 

- arteterapeutické aktivity – tvůrčí dílny a aktivity v klubech, akcích klubů, na táborech a ozdravných 
pobytech, individuální práce s terapií a poradenstvím, návštěvy muzeí a galerií, workshopů, soutěže a  

výstavy pro děti  ad. kulturní akce pro veřejnost      
Hlavní zdroj financování projektu:  MK ČR, Program podpory kulturních aktivit ZPO – 40 000 Kč 

Celkové náklady projektu - 60 000 Kč 

Projekt je podporován MK od roku 2005, pokračuje a rozvíjí se i v roce 2020 

 

Terapie a hry v CID v Karlíně  2019 

- 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)  –  70 000 Kč 

Celkové náklady projektu - 150 000 Kč 

Projekt začal v 90tých letech, pokračuje nadále i v roce 2020 

 

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy                  
na rok 2019  - drobné opravy, úpravy a údržba stávajících nebytových prostor pro klubovou činnost, 
podpora volnočasových aktivit a přím. 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 – 16 200 Kč, příměstské tábory – 12 500 Kč, celkem –  28 700 Kč 

Celkové náklady projektů   - 75 000 Kč 

Projekty začaly v 90tých letech a pokračují dál i v roce 2020 

 

Poskytování těchto registrovaných sociálních služeb po celý rok 2019 :  

 -  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, opětovně musíme vyjádřit velké díky za pomoc 
a podporu MČ Praha 8 –  40 000 Kč                                                
Celkové minimalizované náklady projektu k poskytování SAS   -  155 000 Kč 

Poskytování registrovaných sociálních služeb s minimální podporou pokračuje i v roce 2020 

     Tyto sociální služby zaregistrované od roku 2007 jsme poskytovali před registrací a s velkými 
obtížemi budeme i nadále všem potřebným, kteří se na nás obrátí s žádostí o pomoc, pokud to 
budeme zvládt i v dalším roce 2020. Jsou pro naše klienty velmi důležité, ale finančně  nezabezpečené, 
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 úsporou nákladů na činnosti).   
Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí jsme omezili aktuálně 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 KCK aktivit komunitního 
charakteru s interaktivními besedami, skupinovým i individuálním poradenstvím, pomoc MČ 
Prahy 8 při informování veřejnosti o naší činnosti, účast na našich programech pro děti a 
veřejnost – a naše participace na akcích MČ Prahy 8. 

  

Další projekty realizované s minimální až nulovou finanční podporou: 

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 aj. 

Projekt začal koncem roku 2015 a pokračuje i v roce 2020 

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, s ekol. organizací Vědomý dotyk a programy skřítka Čimíska je plánována spolupráce.  

Hlavní zdroj financování projektu: dříve MHMP, oblast Ekol. výchova pro děti předšk. věku - nežádáno, 
grant 0 Kč, podpora dary členů a příznivců CID, akce MČ Praha 8.  Projekt od roku 2001 pokračuje. 
 

 



 

 

                                                                                                        

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKCE  a  AKTIVITY  v  ROCE 2019     
 

Kluby Pecka a Pecička a asistované hlídání pokračovaly, činnost se rozvíjela. Nové děti se úspěšně 
socializovaly a rozvíjely, připravovaly se na vstup do některého zařízení předškolní výchovy. 
Aktualizace a nové impulzy do programů přinášely podněty a potřeby rodičů (pomoc s hlídáním, 
individuální logopedická cvičení, terapie k ADHD, doučování českého jazyka, pomoc pro děti se SVP – 

speciálními vzdělávacími potřebami, s koncepcí individuálního učení, rozvoj kreativity, arteterapie aj.).  

Interaktivní besedy s hosty k akutním tématům a k rozvoji rodičovských kompetencí pro rodiče, 
maminky, mládež i seniory pokračovaly  po celý rok. Rodičům jsme navíc nabízeli vždy i odborné 
poradenství a aktuální informace s formou edukací. Rok byl bohatý pokračováním projektu výstav 
handicapovaných umělců a jejich hostů ( foto, malba, poezie) v galeriích Cafe Frida, Café Martin, 
Konferenčním centru hotelu Alwyn, projektu Setkávání s hosty CID, KCK a kulturním programem 
s hudebním a pěveckým vystoupením dětí.  
Průměrná účast na našich akcích menšího charakteru byla do 40 osob, větších se vždy účastní minimálně 
60 osob a 3 významné akce v Alwynu měly návštěvnost okolo 100 včetně hostů. Roční dopad našich 
aktivit na členy CID, klubu, uživatelů služeb a veřejnost předpokládáme přes 800 a více osob. 
Ve spolupráci s Karlínským Spektrem, Sokolem Karlín, SUKUSos ad. jsme dále rozšířili tradiční 
aktivity pro mládež, děti a rodiny o výtvarné workshopy, kulaté stoly, tvořivé dílničky, bazárek,  
aktualizovanou prezentaci na Karlínských farmářských trzích jako setkáních pod platany.                             

Na výročním 25. Festivalu Integrace Slunce v Divadle Mana jsme jako diváci podpořili soubory ZŠ 
spec. Rooseveltova v programu pro veřejnost a diváky z integrovaných zařízení.  
Tři benefiční a kulturní akce proběhly v konferenčním sále hotelu Alwyn – koncert s křtem nového 
CD rodinného harfového kvarteta, oslava 28. narozenin CID, Setkání přátel CID k novému projektu 
KPC při KCK, 90. narozeninám a křtu nové knihy naší čestné členky PhDr. Jiřiny Prekopové,              
k uvedení a zahájení akcí Festivalu demokracie Forum 2000 Václava Havla. Děti přímo zahajovaly a 
dále vystupovaly v programu NGO Marketu, veletrhu NNO ve Forum Karlín, kde vystavoval i CID.  
Dobrá spolupráce s MČ Prahy 8 byla i tento rok v participaci na akcích pro veřejnost a v oblasti PR: 

prezentační a informační články a pozvánky na akce pro děti, rodiny a veřejnost byly zveřejňovány na 

webu, fb a v měsíčníku Osmička.  
Tábory v Jeseníkách i příměstské tábory v Praze – byly organizačně i terapeuticky opět velmi 
náročné, aby byly zajištěny nutné podmínky programu a specifických potřeb klientů. Proto si velmi 
vážíme veškeré pomoci vedoucích, odborníků, dobrovolníků i rodičů. Náš zájem vzbuzuje sledování a 
podporování úspěšného postupu nového majitele v procesu obnovy a realizace provozu významných 
historických Schrothových léčebných lázní v Dolní Lipové. Oceňujeme stávající spolupráci, kdy jsme 
si plně užily nabídku lázeňských procedur a arteterapeutických programů pro děti.  
Projekt 72 hodin, který jsme realizovali s mládeží a dobrovolníky – GOODFest pro děti z Karlína – 

získal Certifikát a byl nominován na cenu Gratias Tibi. Další návrh na nominaci ceny Křesadlo pro CID 

za dlouhodobou dobrovolnickou práci pro neziskovou organizaci byl podán na Věru Černou.  
Dále se rozvíjely a obohacovaly programy a aktivity CID v seniorském klubu BSS s účastí na akcích  

Pražské Osmy pro seniory, NO CČSH Karlín, seniorskými aktivitami a kluby Prahy 8, CAP, AkSen, 
Fresh senior, v  Písecká bráně, Ville Pellé, Život90  a  Elpida – Přístav 7 ad. 
Intenzívně se pracovalo na aktualizaci všech dlouhodobě realizovaných projektů a žádostech o jejich 

podporu. Přehled všech podpořených projektů je v textu roční zprávy, v příloze seznam partnerů, 

donorů a dárců v roce 2019, kterým za podporu velmi děkujeme. Časově náročná byla příprava 
programů nového projektu, který navazuje na naše aktivity, podporuje je a dále rozvíjí. 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 od 
ledna 2019 projekt realizujeme. Naše činnost se tak vrací ke kořenům hlavních aktivit CID = tedy 
k poradenství, individuální práci s malými i velkými klienty, dobrovolníky a seniory, k řešení a 
aktivizaci komunitní problematiky - zejména v oblasti karlínské lokality. 
 

 

                                                        
 



 
 

 

ROK  2019  BUDE  POKRAČOVAT  v  ROCE  2020                
 

Dlouhodobě realizované projekty budou s úpravami pokračovat v roce 2020, který je 
významný výročím CID :  29. rok intenzivní činnosti  – v listopadu dovrší 30 let!           
Snažíme se stále aktualizovat, zkvalitňovat 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 i nadále pondělí až čtvrtek. Podle podmínek budeme inovovat vybavení klubů, 
rehabilitační i nezbytné materiální vybavení pro činnost sdružení. 
Klubové aktivity včetně akcí – kluby Pecka a Pecička ve spolupráci s kluby Družinky specifikují  
potřeby malých i větších dětí, rodičů, pomáhají jim v řešení denních problémů a přispívají k jejich 

pohodě. Musíme ale pokračovat v získávání potřebných prostředků k zlepšení finanční situace ve směru  

pomoci klientům, k odměnám pro osoby zaangažované v našich programech a na běžné provozní 
náklady. Pomoc rodičům školáků ve spolupráci s učiteli a jejich asistenty bude spočívat v doučování a  
hrových formách cvičení s dobrou motivací dětí pro školní výuku.  Dobrá spolupráce a naše aktivní 
účast na akcích MČ Prahy 8 je již tradiční součástí plánovaných aktivit v kalendáři po celý rok: 

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, vernisáže výstav ad. Neformální  vzdělávání bude opět spojeno s 

poradenstvím a interaktivními besedami pro rodiče, diskusemi s hosty a tématy k výchově a péči o děti, 
rozvoji rodičovských kompetencí, informacím k zdravému životnímu stylu ad.a to v rámci poskytování 
sociálně aktivizační služby, komunitních aktivit a akcí, preventivních programů včetně poradenství                
k předcházení negativních jevů v rodinách. 
Program, exkurze, supervize a konzultace při vedení odborné praxe pro studenty sociálně právních a 
pedagogických oborů VOŠ a VŠ budeme i dále obohacovat návštěvami odborných seminářů a 
konferencí, využívat příležitosti k čerpání nových informací a odborného vzdělávání, jak pracovat 

s dětmi se specifickými poruchami učení a chování, jak efektivněji poskytovat sociální služby. Budou 
zajišťovány 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. 
tradičním Běhu Karlínským sadem. Na konaných příměstských táborech v Praze i na integrovaných 
táborech a ozdravných pobytech mimo Prahu budeme dále spolupracovat s NNO nejen v Karlíně – 

Člověkem v tísni,o.p.s., Spolu dětem, Amélie, dále spolky FOD a SOOD, azylovými domy, OSPOD ad. 
Iniciativy výboru CID a klubů seniorů BSS a rodičů se rozšiřují o celou řadu aktivit – od získávání 
zdrojů pro provoz, pomoci dobrovolníků, více společenských setkávání a návštěv kulturních akcí – 

výstav, koncertů a divadel. Díky Ivanu Navrátilíkovi a jeho profesionální fotodokumentaci akcí je 

podpořena kvalita a účinnost naší činnosti. Karlínské slavnosti dětí, akce s Cidáčkem a odpolední 
setkávání našich dětí, členů a příznivců s hosty budou pokračovat s pomocí studentů, praktikantů a 
dobrovolníků. Jsou určené i pro veřejnost, ale především pro naše klienty, děti s rodiči i prarodiči. Zájem 

veřejnosti o aktivní účast na našich akcích v Café Martin, Cafe Frida, Podsklepenu a v hotelu Alwyn je 

větší, když je součástí programu vystoupení dětí a zajímavých hostů, akce pro děti v zeleni parků jsou 
oblíbené po celý rok. Venkovní aktivity se opět budou konat na Karlínském náměstí, další jsou spojeny 
s akcemi MČ Prahy 8, Karlínského Spektra a Sokola Karlín, podporovat a rozvíjet budeme i nadále 
komunitní iniciativy KPC, KCK a programy v Přístavu 18600, Bar/áku na Florenci, Kasárnách Karlín, 
Invalidovně, Karlín Marketu ad. V roce 2019 se CID účastnil akce Zažít Karlín jinak a NGO Marketu, 
veletrhu neziskových organizací, které pořádá Fórum 2000 ve Foru Karlín – doufáme, že budeme i 
nadále součástí těchto komunitních, sousedských a prezentačních akcí. Výčet důležitých akcí a aktivt 
CID v roce 2019  je v přílohách  - přehledy akcí roku na konci RZ doplňují také tiskové zprávy. 
Děkujeme velmi za prezentaci naší nabídky a informací o činností CID pro širokou veřejnost, kterou 
podporuje Městská část Praha 8 zveřejňováním 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, Kristýna Doležalová, Marie Šípková, 
                                               Jaroslava Šupálková, Michaela Paliatková, Brigita Melkoljanová,                                          
                                               Kateřina Horynová  
   

 

 

 

 

 

Vedoucí a lektoři klubů, kroužků, speciálních programů, dobrovolní spolupracovníci:  
 
Věra Černá, Iva Šindelková, Viola Jíchová, Zdena Šárníková, Věra Zajíčková, Táňa Hamouzová,               
Světlana Rendlová, Jiří Karásek, Jan Karásek, Jitka Hašplová, Marian Petržela, Martin Krajíček,                  
Simona Slavíková, Jan Šabík, Blanka Špalková, Petra Szárová, Jana Livanská, Krystyna Josefa Petrová, 
Černý Filip, Pavel Lančarič, Bohumil Bula, Jaroslava Benková, Michaela Slivečková, Jana Modlitbová, 
Michaela Lapáčková, Michal Suk, Marek Šolmes Srazil, Václav Skočdopole, Rostislav Máca, Rostislav 

Šmíd, Mgr.Marcela Bílá, Ludmila Krestešová, Peter Galád, Milena Jelenová, Oldřich Dragoun, 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! 
 

Pomáhají realizovat a rozvíjet činnost a naplňovat poslání organizace, 

            která v listopadu 2019 dovršila 29. výročí od svého vzniku v roce 1990. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PARTNEŘI  CID, z.s.  v  ROCE  2019 
 

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. 

 

SUKUS, z.s.     Patron dětí         Budu pomáhat                                    
                                                      

                           www.cidpraha8.cz 
 

 

 

http://www.cidpraha8.cz/


 

   

           Jarní karneval s kapelou Atarés 
 
To tady dlouho nebylo, aby si děti zařádily na karnevalu při výročí 28let CID! Ve středu 17.4.     
si to tedy užily a my všichni s nimi. Konferenční sál hotelu Alwyn se kolem 4 hodiny začal 
naplňovat hosty, dětmi v kostýmech a jejich rodiči. Mezitím se připravovali účinkující. 
Děti tvořily v kreativním koutku a my pořádající jsme měli plné ruce práce s organizací. Přišlo 
zahájení, představení nového komunitního projektu KPC a slavnostní nástup dětského 
pěveckého souboru Piánko pod vedením Mgr. Marcely Bílé.Následovala již tradičně úžasná 
hra malých harfistů paní prof. MgA.Hedviky Mousa Bacha. Tyto harmonické tóny vystřídala 
nevázaná, dětmi oblíbená latinskoamerická skupina ATARÉS ve složení - Rostislav Máca – 
baskytara, Ronald Soliz Rudon (Bolivie) – zpěv a kytara a Jan Bílek – piáno, která naplnila sál 
veselými rytmy a vyzvala děti k nastoupení do tančírny.                                                                                         
Sál i občerstvení byl jako vždy hezky připraven zaměstnanci hotelu a my za to děkujeme!   
 
 
V Praze 23. dubna 2019                                                  Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
                                                                                         www.cidpraha8     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podzimní soaré 17.října 2019 
 
Léto už v nenávratnu a je tady podzim a s ním s péčí a láskou připravované setkání přátel 
Volonté Czech, o.p.s. a CID, z.s. v hotelu Alwyn. Programem provázela JUDr. Ladislava 
Steinichová, která také přivítala hosty a partnery, zvláště nás potěšila návštěva radního MČ 
Prahy 8, Bc. Michala Švarce. Hudební program otevřel v doprovodu kláves dětský pěvecký 
soubor Piánko Mgr. Marcely Bílé, který má stříbrnou stuhu z Jarního petrklíče 2019. 
Zahráli malé harfistky a nadaný harfista Martin Sadílek, oceněný "Premio Speciale Mirella 
Vita" v 9 mezinárodní harfové soutěži Suoni D ' Arpa ve městě Saluzzo v Itálii. 
Oblíbená latinoamerická skupina ATARÉS s Rostislavem Mácou a Frankem Hernandézem 
z Havany rozezněla sál kubánskými rytmy, které se dostaly pod kůži i seniorům z Karlína a 
Centra RoSa z Kobylis. 
Celé odpoledne se neslo v duchu oslavy „devadesátky“ našeho milého hosta PhDr. Jiřinky 
Prekopové s druhým křtem a představením její nové knihy“Láska vítězí nad technikou?”, 
kterou jsme si mohli během workshopu zakoupit a nechat podepsat. Neočekávaným dárkem 
paní doktorce byla „Ave Maria“ zazpívaná operní pěvkyní  ND Petrou Alvarez Šimkovou. 
K prezentovaným projektům byly odkazy na magnetické tabule plné zajímavých informací o 
Festivalu demokracie jako doprovodném programu 23. konference Forum 2000, o zahájení již 
29. roku činnosti, akcích a aktuální nabídce CID a Krizového poradenského centra při KCK. 
Děti s pomocí starších studentů využívaly tvořivý koutek, který byl pro ně u stolu připraven. 
Zaměstnanci hotelu pro nás připravili opět skvělé občerstvení a za to jim děkujeme! 
 
 
V Praze dne 21.10. 2019                                             Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
                                                                                      www.cidpraha8.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cidpraha8.cz/


 
 
 

                             

       Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
 

                                  Jarní příměstský tábor 2019 

                        

Jarní prázdniny, ale jaro ještě v nedohlednu.  Kdo neodjel na lyžovačku, tak si mohl užít 
jiných radostí od  11. do 15. Února  a od 18. do 22. února v „Cidáčkovu klubíku“! 
Připraven byl zábavný program, plný kreativních, pohybových a společenských aktivit 
a her. Děti měly zajištěny obědy, pitný režim i potřebný odpočinek. Podnikali jsme 

vycházky kolem Vltavy a do přístavu, navštívili jsme „Smíchovský Masopust“ a děti si 
užívaly i jedno odpoledne hry v maxihračkářství Hamleys. Oblíbená byla land-art 

tvoření a pohybová odpoledne na dětských hřištích s prolézačkami a dalšími herními 
prvky a dopadovými plochami. Při bližším poznávání okolí Karlína byla novým zážitkem 
návštěva zdejšího novorománského kostela sv. Cyrila a Metoděje. 
Děti odcházely domů plny dojmů a nových zážitků.                                                                           

 

V Praze dne 25. února 2019    

                              

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.                                                                
www.cidrapha8.cz                                                                                

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Prázdninové tábory a pobyty mimo Prahu                                      
Na stráni v Horní Lipové :  Praha + Ostrava -s Koalou Kbely              
Staronové táborové téma letošního léta bylo bližší poznávání nového místa a okolí 
tábora. V sobotu ráno 28.7. jsme se sešli na autobusovém nádraží Praha Florenc a odjeli 
do Lipové-lázní, kde jsme se sešli s ostatními dětmi, které přijely z Ostravy a z Prahy – 

Kbel, z Koaly ( jiného ZDVOP než Klokánku). V Horní Lipové na nás čekal domeček Na 
stráni se zakletým skřítkem Lipánkem. V průběhu celého tábora se snažily děti hodného 
skřítka osvobodit a to se jim nakonec podařilo a odměna z pokladu Lipánka je neminula. 
Užily si  spoustu zábavy a legrace na trampolíně nebo v bazénu, nechyběly oblíbené 
výlety a vycházky na Zlatý Chlum, Čertovy kameny, Javořík, Bobrovník, do Faunaparku, 
Lesního baru ad. Spolu s dospělými navštívili i naučné stezky, dětská hřiště, muzeum a 
Balneopark v lázních Jeseník a Schrothovy léčebné lázně v Dolní Lipové, které si všichni 
užili včetně procedur. Večery jsme trávili tvořením, hrami, besedováním nebo si poseděli 
s buřtíkem a písničkou u táboráku. Byl čas i na potřebná individuální terapeutická sezení. 
Letních integrovaných táborů s ozdravným programem si v CHKO Jeseníky užívaly děti 
znevýhodněné spolu se zdravými, mládež, tety z Koaly, rodiče, s odborným doprovodem 

a za pomoci dobrovolníků. Počasí letošního léta bylo nadmíru přející, všichni si to do 

konce táborů a odjezdu 10. srpna moc pochvalovali. To bylo radosti! 

Koncem prázdnin se ještě děti, které zůstávaly v Praze, mohly s Cidáčkem zabavit               
od 19. až do 30.8. na příměstských táborech, které jsme pro ně připravili. 
V Praze 15.8. 2019                                    Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
                                                                                      www.cidpraha8.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Prázdninové příměstské tábory v srpnu 2019 
 

Poslední místa pro děti, které tráví prázdniny v Praze! 

Mohly si užít spousty zábavy a legrace, protože jsme pro ně připravili program plný her, 
tvoření, pohybu a hlavně zážitků. Příměstské tábory byly týdenní v termínech 19. – 23.8., 

26. – 30.8. 2019, dokonce jsme měli děti i při přípravném týdnu od 12.8. (případy nouze). 
Tématem bylo bližší poznávání místa tábora a okolí Karlína – Rohanský ostrov s novými 
objekty a galérií, kostel sv. Cyrila a Metoděje, pražská divočina v Přístavu 18600, 
Kasárna Karlín s maxipískovištěm, Prastánkem a rozhlednou, Invalidovna, karlínská  
hřiště a parky. Mezi pěkné zážitky patřila jako obvykle plavba přívozem HolKa 
(Holešovice-Karlín), dobrodružná cesta tunelem na Vítkov s výhledem na Prahu, hry na 
dětském hřišti v atriu domu a herně klubu Pecička. Škoda, že je konec, říkaly děti, ale už 
začínala škola a tak se těšily na kamarády, spolužáky a na všechno, co zase bude nové. 
 

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
www.cidpraha8.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cidpraha8.cz/


                

            

                

                    Přehled hospodaření CID, z.s.  v roce  2019 
 

Příjmy  celkem                                                             1 099 768,14  Kč  (zaokr.  1 099 768 ) 

 

Dotace a granty celkem                                                                                         394 700 

Z toho: 

Dotace ze státního rozpočtu                                                           210 000            

     MZ – 70 000, MK – 40 000, MŠMT – 100 000  

MHMP a MČ Praha 8 celkem                                                        184 700             

Granty a dary MHMP 

 – mládež vča  28 700, rodina  60 000                        88 700  

Granty a dary MČ Praha 8  
 – soc.as.služby 40 000, kult. 26 000, vča 30 000      96 000         

         

Příjmy/ výnosy  další  celkem                                                                                705 068,14 

Z toho: 

Dani nepodléhající celkem                                                                341 954             

Členské příspěvky                                                              22 000   

Dary firem, individ. dobrovolné a sponzorské přísp.       246 954                               

DSA Prague grant                                                               55 000 

Nadační fond  Patron dětí                                                   18 000   

Dani podléhající příjmy celkem                                                        363 114,14                              

Příspěvky klientů a uživatelů za poskytnuté                 362 364,84 

sociální služby, fakultativní činnosti, ozdravné pobyty 

a integrované tábory, na vzdělávací a komunitní akce    

Bú -  úroky kredit  (banka zdaňuje)                                     749,30             

                                                                                     

Výdaje  celkem ( NÁKLADY PROJEKTŮ)                                                     1 096 500  Kč    
Realizace všech projektů za rok -  náklady / výdaje : 

- mzdové náklady celkem :                                                                      493 309                  

    OON – HPP včetně odvodů                               293 390 

                 DPP vč. daní                                          199 000   

    pojištění za zaměstnance Kooperativa                      919                        

- režijní náklady celkem :                                                                         602 046                        

     z toho 

   - materiální náklady, vybavení klubů a táborů, pobytů a rhb      118 203             

   - nemateriální náklady, odborné služby, pojistné, energie,          483 843               

     opravy a údržba, náklady dobrovolnické práce, příměstské           

     tábory v Praze,  pobyty a tábory v Jeseníkách, vzdělávání a  
     poradenství, prezentační a kulturní akce, komunitní aktivity a akce, 
     vedení projektů, admin.,dokumentace a prezentace činnosti ad. 

 Bú - poplatky banka                                                                                    1 145                                                                   

 

 Rozdíl  =  Hospodářský výsledek                                                                 + 3 268, 14   Kč  
     /rozdíl v příjmové a nákladové složce za rok 2019/ zůstatek na činnost CID 2020 

   +  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 1.1. 2020  celkem                                                     14 729, 65     Kč          
 -     pokladna hotovost              422  

 -     Bú                                  14 307,65  

  
















