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

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

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

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

a  od 23. 3. 2016  jako  zapsaný spolek ( z. s.) . Aktuální po�et �len� 135, další ú�astníky klub�, 

p�átele a p�íznivce dopl�ují  dobrovolní spolupracovníci ( pr�m�rn� 25 /rok). 

  CID se od roku 1991 zabývá integrací a inkluzí d�tí a mládeže 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 p�ím�stských tábor� v Praze, integrovaných 

tábor� a ozdravných pobyt� v Jeseníkách a dle možností 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 služby, 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 – možnost zviditelnit tyto aktivity p�inesly mj. Mezinárodní roky rodiny, 

Evropské roky dobrovolník� a senior�, Festivaly demokracie Forum 2000 Václava Havla ad. Krom� 

odborné poradny a vzd�lávacích program� je jim umožn�no aktivní zapojení do �innosti CID, práce 

s d�tmi, p�ípravy a organizace 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 oživení 

m�stských �ástí Prahy, ú�astní se prezenta�ních akcí neziskového sektoru a poskytovatel� sociálních 

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

na realizaci projektu KPC – krizového poradenského centra p�i Komunitním centru Karlín. Po v�tšinu  

roku byly aktivity narušeny obdobím pandemie COVID-19 a s tím souvisejícím lockdownem, služby 

v té dob� poskytovány online.                                      

   

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
AKCE  V  ROCE  2020            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO z klub� CID Pecka a Peci�ka, Družinky, Karlínských slavností d�tí, 
Cidá�kových odpolední, výstav v Café Martin, akcí v hotelu Alwyn, akcí M� Prahy 8, 

Karlínských trh�-Karlín Market, ad. ( foto zde a v tiskových zprávách, v p�ílohách Akce roku) 
 
 

 
 
 
  
 
 



 
 
 
  PRAVIDELNÉ  �INNOSTI  2020  ( pr�b�žn� 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 - 14.00 Odborná poradna  (objednání p�edem, další dle dohody)  
14.00 - 16.00 Pecka a Peci�ka tvo�ivá, arteterapeutický klub – p�edšk.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 

jazykovými a 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. (objednání p�edem a dle dohody)  
14.00 - 16.00 Pecka a Peci�ka tvo�ivá, sociáln� terapeutický klub – p�edšk.a ml.šk.d�ti  
16.00 - 18.00 Terapie, odborná poradna  (nutno objednat p�edem)  

 
�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 Cvi�ení pro rodi�e s d�tmi, p�edškolní d�ti a mladší školáky (Sokol Karlín) 

 
Pátek 
08.00 - 12.00 Odborná praxe a konzultace student� a dobrovolník�  - SŠ, VOŠ, VŠ  
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 ( dohodnuté a plánované termíny)  
 
 

Asistované hlídání d�tí :   
v klubu Peci�ka, na aktivitách KCK,  p�i vzd�lávacích akcích pro rodi�e, interaktivních 
besedách a workshopech, odborném poradenství -  podle pot�eby rodi�� a dle dohody             
pond�lí až pátek od  9 - 16 hod. ( po objednání )  
 
Poskytování sociálních ad. služeb, odborného poradenství, konzultací a supervizí 
( dle objednání uživatel�, klient�, praktikant� a diplomant� ) :  pond�lí až pátek  od  9 -16 h.   

     
    Centrum integrace d�tí 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 
     I�: 40612627   DI�:CZ40612627 
     �. ú�tu: 1921325349/0800   �S 

 
 
 
 
    



 
 
OZDRAVNÉ  POBYTY,  INTEGROVANÉ  a P�ÍM�STSKÉ TÁBORY  v  ROCE  2020 
 

 
  

                                     
 
 
 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P�ím�stské tábory v Praze 
Na ja�e nebyly ( covid ), o letních prázdninách 2020 se konaly t�i p�ím�stské tábory 
v pražských prostorách klub� CID a okolí.  Termíny byly již od 29.6. do 3.7., 7.7. – 10.7. a v srpnu             
od 24. 8. – 28. 8.. Zábavný program zahrnoval jako obvykle oblíbené sportovní a tvo�ivé aktivity, bližší 
poznávání známého i nového Karlína a jeho okolí, výlety po Praze, návšt�vy ZOO, Pet�ína, Národního 
zem�d�lského muzea, Království železnic. Hry zam��ené na environmentální výchovu doplnil také 
kvalitní odpo�inek pro d�ti od 3 až do 15 let. Letní velká tropická horka se zvládla dle d�ív�jších 
zkušeností - s využitím her v atriu domu, Karlínském parku se stínem platan�, návšt�vami d�tských 
h�iš� v Kasárnách Karlín a P�ístavu 18600,  projíž�kami po Vltav� lodí HolKa ad. Poslední srpnový 
tábor v Peci�ce si d�ti užívaly hodn�, protože kon�ily prázdniny a �ekala je škola. Tisková zpráva 
s fotodokumentací  tábor� je v p�íloze. 
 
               
Integrované tábory s ozdravným programem                                                                         
 
Projekt Lipanka v Jeseníkách podle možností pokra�oval i v roce 2020 podle individuálního programu a  
režimu pro rodiny s d�tmi s využitím klimatoterapie,  nabídky  lé�ebných procedur lázní v Dolní Lipové. 
 
V p�ílohách p�ehled AKCÍ roku a výb�r tiskových zpráv z aktivit v pr�b�hu roku. 
  
 
  
PARTNE�I  CID  V ROCE  2020                              
Viz P�íloha                                     
 
 



 
 
 
PROJEKTY  V  ROCE  2020     
 
 
Karlínské kluby pro rodiny – 2020  
- 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 
Hlavní zdroj financování projektu: MHMP - rodinná politika – 115 000 K� 
Celkové náklady projektu - 358 000 K� 
Projekt za�al v roce 2007 a pokra�uje dál i v roce 2021 
 
Programy d�tských radostí 2020 
- volno�asové �innosti v klubech, na akcích klub�, akcích pro ve�ejnost, integrovaných táborech a 
ozdravných pobytech pro organizované i neorganizované d�ti a mládež, na Karlínských slavnostech d�tí 
ad. akcích pro ve�ejnost 
Hlavní zdroje financování projektu: MŠMT –  tábory a volno�asové aktivity –  0  K�      
Projekt od roku 1993 pokra�uje i nadále v roce 2021 
 
 
Volno�asové a kulturní aktivity s  Cidá�kem  
v Praze 8 a Karlín� také podpo�ila  M� Praha 8 – 30 000 K� a 41 750 K� 
Celkové náklady projekt�  –  80 000 + 90 000 = 170 000 K� 
Projekty jsou dlouhodobé – probíhají již od roku 1993, pokra�ují a rozvíjí se i v roce 2021 
 
 
 
Arteterapeutické aktivity CID - Barevné sn�ní 2019 
- arteterapeutické aktivity – tv�r�í dílny a aktivity v klubech, akcích klub�, na táborech a ozdravných 
pobytech, individuální práce s terapií a poradenstvím, návšt�vy muzeí a galerií, workshop�, sout�že a  
výstavy pro d�ti  ad. kulturní akce pro ve�ejnost      
Hlavní zdroj financování projektu:  MK �R, Program podpory kulturních aktivit ZPO – 40 000 K� 
Celkové náklady projektu - 60 000 K� 
Projekt je podporován MK od roku 2005, pokra�uje a rozvíjí se i v roce 2021 
 
 
Terapie a hry v CID v Karlín�  2020 
- obnova, inovace a zkvalit�ování poskytovaných služeb zdravotn� postiženým 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, Program vyrovnávání p�íležitostí pro d�ti a ob�any 
se zdravotním postižením ( PVP)  –  0 K� 
Celkové náklady projektu – 0 K� 
Projekt za�al v 90tých letech, pokra�uje i p�es finan�ní potíže nadále i v roce 2021 
 
 
Poskytování t�chto registrovaných sociálních služeb po celý rok 2020 :  
 -  osobní asistence s preferencí pro d�ti s handicapem  
 -  sociáln� aktiviza�ní služby pro rodiny s d�tmi 
 -  sociální rehabilitace 
 Hlavní zdroj financování:  MPSV – mimo�ádné odm�ny v odbobí opat�ení proti onemocn�ní                           
COVID-19   -    67 099 K�,    MHMP  -   0 K�, op�tovn� musíme vyjád�it velké díky za pomoc a 
podporu M� Praha 8 –  50 000 K�  
Celkové minimalizované náklady projektu k poskytování SAS - 160 000 K� 
Poskytování registrovaných sociálních služeb s minimální podporou pokra�uje i v roce 2021 
 
 
 
 



      
 
 
 
 
 
 
  Složení výboru a statutárních orgán� CID, z. s. ( volba 12. 2. 2016 na období 5let ) : 
 
 
-  �lenové výboru: Ji�ina �amrová – p�edsedkyn� spolku, Miroslava Horynová -  jednatelka 

spolku, PhDr.Marie Petrželová -  �editelka spolku 
-  statutární zástupci:  PhDr.Marie Petrželová, Ji�ina �amrová, 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 Kolá�ová, Jana Lou�ková 
                                                 
- výkonná �editelka CID, z.s. v Praze 8 - Karlín�:  PhDr.Marie Petrželová  
- tým spolupracovník�  : Jana Karásková – sociální pracovník, asistentka �editelky – dobrovolník,  

Bc. Marie Klofandová – odborný pracovník v oblasti soc. práce,  
Anna Kaši�ková, Marie Šípková, Mgr. Nikol Gruberová, Michaela Mladá, 
Mgr. Andrea Janotová, Lubica Pla�ková, Mgr. Markéta Hrušková,  
Bc. Simona Suchanová, Mgr. Jaroslava Šupálková, Bc. Michaela Paliatková, 
Brigita Melkoljanová, Kate�ina Horynová 

 
 
 
 
 
 
Vedoucí a lekto�i klub�, kroužk�, speciálních program�, dobrovolní spolupracovníci:  
 
V�ra �erná, Iva Šindelková, Viola Jíchová, Zdena Šárníková, V�ra Zají�ková, Tá�a Hamouzová,               
Sv�tlana Rendlová, Ji�í Karásek, Jan Karásek, Jitka Hašplová, Marian Petržela, Simona Slavíková- 
Šabíková, Jan Šabík, Blanka Špalková, Petra Szárová, Jana Livanská, Krystyna Josefa Petrová, Pavel 
Lan�ari�, Bohumil Bula, Jaroslava Benková, Jana Modlitbová, Michaela Lapá�ková, Michal Suk,               
Marek Šolmes Srazil, Václav Sko�dopole, Rostislav Máca, Rostislav Šmíd, Mgr.Marcela Bílá,                  
Ludmila Krestešová, Peter Galád, Jana Merunková, Gabriela K�ivánková ad. + studující, 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 vážíme! 
 

Pomáhají realizovat a rozvíjet �innost a napl�ovat poslání organizace, 
            která v listopadu 2020 dovršila 30. výro�í od svého vzniku v roce 1990. 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

PARTNE�I  CID, z.s.  v  ROCE  2020 
 

Dotace a granty  
 

Ministerstvo kultury  
 
 
 

Ministerstvo práce a sociálních v�cí 
 

 
Magistrát hlavního m�sta Prahy  
 

 
M�stská �ást Prahy 8  
 
 

Výbor dobré v�le Olgy Havlové   
 

          
Nada�ní fond Albert         
 

 
MIVAC Management s.r.o.  
– hotel Alwyn                              
 

 
Kancelá�ská technika a pot�eby 
 
 

OKI EUROPE LIMITED, o.z.        BP Copy   
 
Cafe Frida      Café Martin       VOLONTÉ CZECH, o.p.s. 
 
SUKUS, z.s.     Patron d�tí         Budu pomáhat 

 
                           www.cidpraha8.cz 
 
 

 



VIP matiné  -  Benefi�ní koncert prof. Št�pána Raka 
 
V pátek 11. �íjna se v dob� Coronaviru a s tím spojených  náro�ných opat�ení kone�n� 
povedlo uskute�nit dlouho plánovaný a z dubna odložený benefi�ní koncert vynikajícího 
kytarového virtuosa prof.Št�pána Raka, který slaví své významné výro�í (75). 
Spolu se zdravicí d�tí ze souboru Piánko paní Mgr. Marcely Bílé bylo panu profesorovi 
p�edáno �estné �lenství v naší organizaci CID a my si to považujeme za velkou �est. 
Viola Jíchová, handicapovaná básní�ka, v�novala své básn� jemu a naší �estné �lence, 
zesnulé PhDr. Ji�ince Prekopové, jejíž památku jsme všichni uctili minutou ticha. 
S milými partnery a hosty z Volonté jsme ve workshopu ocenili její celoživotní úsilí, 
zejména význam její Školy a obnovy lásky v rodin�. 
Slavnostním odpoledním programem provázela MgA. Marta Dietrich Dvorská, zahájil a 
nevšední zážitek nám op�t p�ipravil mladý talentovaný harfista Martin Sadílek, student 
paní prof. Mgr. Hany Müllerové. Záv�rem byly našim dv�ma milým spolupracujícím 
dobrovolník�m V�rce �erné a Ivanu Navrátilíkovi p�edány nominace Hestia na cenu 
K�esadlo za rok 2018 a 2019. 
D�kujeme za podporu MK �R, MHMP, M� Praha 8 a návšt�vu radního Bc. Michala 
Švarce, �editele DDM Karlínského Spektra Mgr. Davida Berenreitera s asistentkou 
Bc.So�ou Zlatníkovou,Dis., sólistce ND Praha Pet�e Alvaréz Šimkové s rodinou a 
host�m z Centra RoSa.  
Pod�kování panu �editeli JUDr. P�enosilovi, managerovi Št�pánu Pilátovi a všem 
zam�stnanc�m hotelu Alwyn, kte�í se op�t postarali o perfektní p�ípravu konferen�ního 
sálu i úžasné ob�erstvení, Ivanu Navrátilíkovi a Rostislavu Šmídovi za fotodokumentaci 
a video z koncertu. 
 
V Praze dne 15. 9. 2020                                       Centrum integrace d�tí a mládeže, z.s. 
                                                                               www.cidpraha8.cz 



od 6.1.

13.,16. a 29.1.

15.1.

15. a 22.1.

25.1.

16.1.

29.1.

3. a  5.2. ad.   

ÚNOR 5.2.

15.2.

17. - 28. 2.

18.2.

20. 2.

21. – 25.2.  

21.2.

28.2.

3.3.

BŘEZEN 2., 4. a 9. 3.   

2.3. – 31.3.  

10.3.

od 11.3.

DUBEN

KVĚTEN 25.5.

26.5.

27.5.

28.5.

30.5.

1.6.

5.6.

8.6.

17.6.

22.6.

26.6.

29.6. –  3.7.

7.7.  –  10.7.
24.8. – 28.8.     

SRPEN 29.8.
30.8.

        
ČERVEN

Pecička + Klub Pecka a Družinka,  Integrovaná beseda – Vaříme zdravě

Setkání rodičů a dětí v Café Martin – Otázky výchovy a vzdělání v coroně                           

Pecička + Klub Pecka  a Družinka – rozloučení na prázdniny v DRUŽINCE                         

Klub Pecka  a Družinka      Integrovaná beseda – coronavirus a pomoc                         

Poradny, besedy, kluby – FORMOU ON LINE aktivit 

Bezkontaktní Odborné a individuální krizové PORADENSTVÍ a informační dispečink

Kulturní setkání s dětmi a hosty v hotelu Alwynu                                                                   

Bezkontaktní styk s CS a veřejností -  PORADENSTVÍ a informační dispečink: 

Slavnosti Libeňského zámku  
Cidáčkův letní klubík-příměstský tábor CID (Odb. poradenství dle potřeby a dohody) 

Interaktivní beseda k tématu měsíce s autorkami (OZP) výstavy v Café Martin

Výstava VESMÍRNÉ POHLAZENÍ v Café Martin, KRESTEŠOVÁ- JANEČKOVÁ

Kluby Družinka s douč. a jógou každé pondělí a středu od  14 – 16

Klub CID BSS – Interaktivní beseda „Šikana a diskriminace“ v Klubu seniorů Karlín, 
pozvání na besedu v Café Martin

Tvořivé úkoly pro děti, bazárek – Karlínské nám., Karlín Market                                     

Pecička       Odborné poradenství                                                                                        

POHÁDKA pro děti-divadlo BARIBAL v KASÁRNÁCH KARLÍN+výtvarný program

VERNISÁŽ VÝSTAVY JÍCHOVÁ–TREFILOVÁ,výstava Barevný svět v obrazech             
a poezii 20.1.- 28.2. v Café Martin, prezentace arteterapie – tvorby umělců se ZP               

Bezkontaktní styk s CS a veřejností -  PORADENSTVÍ a informační dispečink: 
TELEFON, SKYPE, MAILY, FB                                                                                             

Tříkrálový trh v KD Ládví pro veřejnost, zejména rodiče a prarodiče

Odborné a individuální poradenství pro rodiče a CS  

Ticho za Jana Palacha - 30. výročí- Martin ve zdi

Pecička      Klub Pecka  a  Družinka

Rodinný festival na Karlín Market – program pro děti : CID + Karlínské Spektrum

Cidáčkův letní klubík-příměstský tábor CID (Odb. poradenství dle potřeby a dohody)     
Cidáčkův letní klubík-příměstský tábor CID (Odb. poradenství dle potřeby a dohody) 

   
ČERVENEC

BESEDY v cafe FRIDA, setkání výboru a aktivu CID,  Královský kvíz U KRÁLŮ

 Interakt.besedy na téma „řešení závažných krizových situací v rodinách s dětmi“  
Klub Pecička zve každou středu do dětské herny na tvořivé a terapeut.programy

Den v Kasárnách Karlín – hřiště, volná beseda, kulturní program pro rodiny                

Setkání rodičů a dětí v Café Martin–Prázdnin.dilema s dětmi,příprava na přím.tábory

Stanoviště na Dnu dětí - DEN HRDINŮ, úkoly, bazárek – Karlínské nám.

17. Karlínský Masopust–program pro děti,jednání s rodiči,Odborné a individuální  
poradenství ( k tématu Prevence šikany a diskriminace v rodinách a ve společnosti) 

Kluby Družinka s doučováním  v pondělí a ve středu od  14 – 16

Vernisáž výstavy VESMÍRNÉ POHLAZENÍ v Café Martin                                                    

Integrovaná beseda k semináři DCI - Uplatňování práv dítěte 

AKCE CID - 2020 od ledna

Jarní prázdniny - Příměstský tábor v Pecičce"Cidáčkův klubík" 

Pomoc MČ Praha 8 s tříděním Tříkrálové sbírky v KD Ládví – komunitní akce 

Dernisáž výstavy v Café Martin JÍCHOVÁ-TREFILOVÁ  ( +  instalace nové výstavy)

LEDEN KLUBY DRUŽINKA s doučováním pokračují každé pondělí a středu 14 – 16 

NÁVŠTĚVY PANA ČEJKY v DS Kobylisy každý týden–dobrovol spoluprac.V.Černá

Další informace a nabídky akcíCID, z.s. najdete na: www.facebook.com/cidpraha8
a  www.cidpraha8.cz



AKCE  CID, z.s.  od září  do prosince  2020 
 

ZÁŘÍ   2020     
 
3.9.       Zastávka volný čas – Karlín ZÁŘÍ,  Karlínské náměstí, nabídka programů pro děti 
3., 24. a 30. 9.   Odborné poradenství na téma  " Krizová opatření ve výchově a vzděl. dětí" 
6.9.       Kdo si hraje, nezlobí – akce MČ Praha 8, tvořivé stanoviště CID pro děti a rodiny 
8., 18.  a 23.9.    Interaktivní besedy  " Nová opatření Covid - 19 v rodině a  škole" 
9.9.       Den zdraví Praha 8, Melanom – Krakov 
              Hestia - Cena  Křesadlo, Rezidence primátora hl. m. Prahy ( nominace pro Věru     
              Černou, dobrovolnici z CID) 
 

11.9.     VIP matiné - Benefiční koncert prof. Štěpána Raka                            

+ program dětí pro děti, pro veřejnost, hosty  
Konferenční sál hotel Alwyn v Karlíně 
 
14. a 16.9.  Kluby Družinky v Podsklepenu Karlínského Spektra ( začíná 2.rok jazyk. + soc.) 
14. a 21.9.    Klub Elkonin CID v Podsklepenu – terapie pro děti, poradenství pro rodiče 
16., 18. a 19. 9.  Rozloučení s PhDr. Jiřinou Prekopovou ( v Centru RoSa, Krematorium      
ve Strašnicích, mše v kostele Zlatého kříže Na Příkopech – zpěv Petra Alvarez Šimková a 
děti, projev – nekrolog a vzpomínka PhDr. Jaroslav Šturma ) 
18.9.     Vernisáž výstavy Ireny Vorlíčkové v Café Martin ( Volonté + CID – KCK) 
19.9.     Karlín Market, Zažít Karlín jinak – sousedská slavnost, kreativní program CID –          
Pecička pro děti, poradenství pro rodiče a seniory, bazárek hraček a knížek 
21. a 23.  Kluby Družinky v Podsklepenu Karlínského Spektra ( 2. rok jazyk. + soc.) 
21.9.     Cena Gratias Tibi, Lucerna a přenos online ( nominace programu CID – Good Fest) 
--------------------------------------------------------------------- 
Další AKCE  v září - Svatováclavské – zrušeno ,    AKTIVITY V DALŠÍM OBDOBÍ ONLINE 
 

ŘÍJEN 
 
2. a  7.10      Odborné poradenství na téma "Rodinné problémy v krizovém období" 
telefonicky/skypem v období od 12.- 31.10.2020   
5.10.     Kluby Družinky – on line (pondělí a středa),  Klub Elkonin  v CID ( pondělí ) 
6.10. !!!   Dernisáž výstavy Ireny Vorlíčkové v Café Martin 
7.10.  Klub BSS – divadlo Rokoko,  Společenskokulturní kvíz v Libni  U Králů 
6. a 9. 10.    Interaktivní besedy   "Rodinné problémy  a aktuální krizová opatření" 
9., 16. a 23.10.  Celostní rodičovství  - živé poradenství Petry Hanelové ( online) 
12. – 17.10.  Akce projektu  72hodin.cz 
14.10.  až do odvolání (nouzový stav)   kluby CID uzavřeny, poskytování  vzdělávání,          
              doučování  ad. odborných  služeb  a poradenství online  



 
LISTOPAD 
 
1 .- 30.11.    Odborné poradenství  telefonicky/skypem  na téma "Výchova a vzdělávání    
                       v krizovém období" 
 6., 13., 20. a 27. 11.   Interaktivní besedy s poradenstvím online - skypem/telefonicky        
( P.H. ) na téma  "Problémy výchovy a vzdělávání  dětí v rodině ( nejen ) v období      
aktuální krize"  
12.11.       Mezinárodní den laskavosti, PR akce k Dárcovství – do 1.12. a  v adventu  

23.11.     Rozsvícení Karlínského vánočního stromu Prahy 8           
na Karlínském náměstí : akce neveřejná, starosta MČ Prahy 8 

Ondřej Gros a čestná občanka Prahy 8 a zakladatelka CID, z.s. 
PhDr. Marie Petrželová, vzkaz pro veřejnost v reportáži TV Praha 

 
PROSINEC 
 
1.12.    Giving Tuesday 2020 
1 .- 31.12.    Odborné poradenství  telefonicky/skypem  na téma  "Vánoční psychika              
v krizovém období" ( + po realizovaných klubech v KS, Elkonin – konzultace s lektorkami) 
4. a 11. 12.   Interaktivní besedy s poradenstvím online - skypem/telefonicky  ( P.H. ) – 
pokrač. na  téma "Problémy výchovy a vzdělávání  dětí v rodině ( nejen ) v aktuální krizi" 
5.12.    Mikulášská hra u stromečku na náměstí a nadílka v Karlínském Spektru 
7. a 9.12.  Obnovení prezenčních aktivit  Klubů Družinky v Podsklepenu Karlín. Spektra 
9.12.    Adventní  setkání  v  CID  ( celoroční  skóre  aktivit ) , schůze výboru a aktivu 
14. a 16.12.  Kluby Družinky v Podsklepenu Karlínského Spektra - vánoční téma 
15.12.   Předvánoční setkání KPC při KCK  s  CID a  ing. Bejo a B.Tuháčkovou                                       
24.12.   Vánoční koledy – tradiční sousedské zpívání u vánočního stromu na Karlínském 
 nám.  -  bohužel, nebylo. 
 
                 Celé vánoční prázdniny nabídky aktivit pro děti až do 3. - 6.ledna                        
Řada soutěží a her na QR kódy pro rodiny s dětmi, děti a rodiče  :    MČ P8- Libeňská 
vánoční hra : hledání vánočního stromečku na Šilbochu, Karlínské Spektrum  – Krimi hra 
pro děti, pohádky a koncerty online, bruslení v KS, iniciativa Srdce Osmičky, senioři  a 
betlémy a výstavy s komentáři online, spolupráce s Mezigenerační Akademií a studenty              
– děti přispěly svou tvorbou do jejich vánoční pošty pro seniory a nemocné klienty,                        
pro CID tvorbou novoročenek. 
 
 



TZ Barevný svět v obrazech a poezii 

V sérii našich komunitních kulturních akcí jsme se sešli ve středu 29. ledna 2020 na 
Vernisáži výstavy „Barevný svět v obrazech a poezii“ v Café Martin, Karlínské tréninkové 
kavárně pro osoby se zdravotním postižením. Výstava je zajímavá tím, že spojuje obrazy 
malířky Ireny Trefilové s básnickou tvorbou Violy Jíchové z její  sbírky „Na misce vah“.                      
Komorní prostředí kavárny se brzy zaplnilo a příjemnou atmosféru na začátku navodil 
Bharata Rajnošek se svým kouzelným saxofonem. Vernisáž zahájil Jan Fiala a představil 
obě autorky – obrazů i poezie, následoval přednes básní v podání Ivy Šindelkové. Po 
skončení programu se ještě dlouho nadšeně hovořilo, byli jsme také seznámeni                
s připravovanými interaktivními besedami s autorkami se zdravotním znevýhodněním a 
jejich hosty. Je to dobrý důvod pro všechny k setkávání!   Podmínky pro rodiny s dětmi 
se zde zlepšují a zvou k návštěvám, besedám a dalším aktivitám! Hračky jsme dodali a 
maminky to už zkouší. 
Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. děkuje všem svým přátelům a hostům za 
návštěvu a zaměstnancům kavárny za poskytnutí příjemného prostředí s dobře 
připraveným delikátním občerstvením.  
 
V Praze 30.1. 2020                                                        Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.                 
                                                                                          www.cidpraha.cz 
  



T�íkrálová sbírka pro dobrou v�c 2020 
 
 
P�i váno�ním úklidu, ale i b�hem roku se najde mnoho v�cí, které nám již p�estaly 
sloužit, ale ješt� mohou být použity, proto od 3. do 11. ledna prob�hla ve 
vybraných školách a školkách Prahy 8 charitativní sbírka, kde se mohly  odložené v�ci 
shromaž�ovat do ozna�ených nádob. Nasbírané p�edm�ty byly nabídnuty neziskovým 
organizacím, které pomáhají p�edevším d�tem a jejich rodinám.  
Od 21. do 25. ledna byl uspo�ádán  pro ve�ejnost byl trh v KD Ládví, kam si mohli 
zájemci p�ijít za dobrovolný p�ísp�vek vybrat hra�ky �i oble�ení pro své ratolesti. 
Akce za�ala již p�ed 8 lety a p�ipravila ji m�stská �ást Praha 8 pod záštitou radního 
Michala Švarce, kterému mnohokrát d�kujeme! 
Pod�kování pat�í dárc�m, kte�í se tohoto charitativního projektu zú�astnili a v�novali 
oble�ení, hra�ky a další r�zné pot�ebné p�edm�ty. Velký dík také všem dobrovolník�m 
a zam�stnanc�m m�stské �ásti Praha 8, kte�í se podíleli na p�íprav� a pr�b�hu trhu  a 
v�novali se návšt�vník�m.  
I my z Centra integrace d�tí a mládeže, z.s. jsme pomáhali a vybrali si pro pot�ebné 
klienty. Srde�n� zveme do odborné poradny a k návšt�v� d�tské herny a našeho klubu 
Peci�ka – Peckova 7 v Karlín�. 
 
 
V Praze dne 24.2. 2020                                        Centrum integrace d�tí a mládeže, z.s.  
                                                                              www.cidpraha8.cz 



   TZ vernisáž výstavy „Vesmírné pohlazení“ 
 

V úterý 10. b�ezna, v deštivý podve�er, nás p�ijalo p�íjemné prost�edí tréninkové kavárny 
Café Martin v Karlín�. Hned p�i vstupu nás pohladila pozitivní energie, kterou byla 
kavárna prostoupena. Práv� jsme totiž vstoupili na vernisáž dvou malí�ek a terapeutek 
Ludmily Krestešové a Františky Jane�kové a jejich Vesmírného pohlazení, kombinace 
arteterapie s muzikoterapií Pavla Bláhy. Po p�ivítání a p�edstavení autorek Zde�kou 
Pšeni�kovou, následovala procházka výstavou se zastávkami u vybraných obraz� a 
vysv�tlením vzniku nápadu a možnosti p�sobení obrazu na duši osobnosti.  
„Vybraný obraz je zrcadlo vašeho vnit�ního života a budete-li ho mít doma na zdi, jeho 
vibrace vás bude harmonizovat “, �ekla Františka. 
Následovala interaktivní beseda k aktuálním informacím o situaci pandemie COVID-19 
a akutním vládním krizovým opat�ením k omezení rizika p�enosu onemocn�ní. 
Výstava CID, z.s., je již druhá v letošním roce a m�la trvat do 31. b�ezna 2020, ale 
doufáme, že bude prodloužena a bude pokra�ovat ješt� na ja�e po otev�ení kavárny,   
aby si každý mohl užít její terapie, besed s autorkami a jejich hosty, nebo si zakoupit 
n�který z obraz� a mít sv�j pozitivní koutek doma. / TZ dopln�na 8.dubna 2020 – kv�ten 
ukon�eno/ 
                                                                                                                                                                         

 V Praze 11. b�ezna 2020          Centrum integrace d�tí a mládeže, z.s.     
                                             www.cidpraha8.cz 

 



 

O letních prázdninách 2020 
 
Léto pomalu kon�í a nám nezbývá než nostalgicky vzpomínat!   
Centrum integrace d�tí a mládeže, z.s p�ipravilo o prázdninách pro všechny d�ti z Prahy 
a okolí, od 29. �ervna do 3. �ervence a od 7. do 10. �ervence a 24. až 28. srpna, 
p�ím�stský  tábor „Cidá�k�v letní klubík“ v Peci�ce. 

  Pro d�ti od 2 do 10 let byl p�ipraven pestrý a zábavný program, plný kreativních,                                 
pohybových a spole�enských aktivit a her jak v klubu tak venku,  hry zam��ené na   

  tvo�ivost a environmentální  výchovu. D�ti m�ly zajišt�ny ob�dy, pitný režim i pot�ebný  
  odpo�inek. B�hem dne jsme se vydávali na vycházky a výlety po Karlín� a okolí.  
  Navštívili jsme také pražskou zoologickou zahradu, kde se d�ti mohly mimo prohlídky  
  zví�átek, tyké vy�ádit. Svezli jsme se p�ívozem z Karlína do Holešovic �lunem HolKa,  
  byli jsme krmit labut� s p�echodem Vltavy po železni�ním most�, kde zrovna projížd�ly  
  vlaky a to bylo radosti – náro�n� jsme však dopravovaly ko�árky po schodech, dále    
  navštívili Zem�d�lské muzeum a Království železnic. Nezapomenutelný zážitek byla pro    
  d�ti jízda lanovkou na Pet�ín, protože jsme však m�li 3 malé d�ti na ko�árcích, bylo by  
  obtížné navštívit rozhlednu. Moc jsme d�kovali pomocník�m – dobrovolník�m a  
  rodi��m i prarodi��m za pr�b�žnou i malou pomoc, velmi se hodila. Po�así se nakonec  

umoud�ilo, nastaly tropy, ale prázdniny ulet�ly a nezbývá než se t�šit na p�íští léto. 
 
V Praze  7. zá�í 2020                                        Centrum integrace d�tí a mládeže, z.s. 
                                                                               www.cidpraha8.cz 
















