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        Centrum integrace d�tí a mládeže, o.s. (dále CID) bylo založeno 24. listopadu 1990 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 od 1. 1. 2014 pod spisovou zna�kou L 2170  

zapsáno  jako spolek. 

  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 ozdravných pobyt� a integrovaných 

tábor� v Jeseníkách a 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 Mezinárodní roky rodiny, Evropské 

roky dobrovolník� a senior�. Krom� odborné poradny a pro n� ur�ených konkrétních program� 

je jim umožn�no aktivní zapojení do �innosti organizace, práce s d�tmi, p�ípravy program� a 

akcí, prezentace a administrativy. 

CID, o.s. po�ádá a spolupo�ádá s dalšími NNO kulturní akce pro d�ti, rodiny, seniory a pro 

ve�ejnost, dále vzd�lávací a populariza�ní, tématické interaktivní besedy s odborníky, diskuse 

s poradenstvím.  Také se iniciativn� podílí na komunitních a tradi�ních slavnostech k oživení 

m�stských �ástí a ú�astní se prezenta�ních akcí neziskového sektoru. 

  Rok  2014  byl  rokem  již  24  let  �innosti  CID ! 

                              



 
  AKCE  V  ROCE  2014 : 
 
(Viz níže foto a P�ílohy AKCE) 
 

     

 
 
 

Z  klub�  Pecka  a  Peci�ka 

a  Karlínských  slavností  d�tí  s  Karlínským  Spektrem  DDM  hl. m. 
Prahy,  se  Sokolem Karlín  a  Cidá�kem,  v Mo�ském sv�t� na 

Výstavišti p�i Dnu pro d�ti se zdravotním postižením 
 
  
 

    
 
  
 
                                                                    
 
 
 



 
  PRAVIDELNÉ  �INNOSTI  2014 
 

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

 
Úterý 
09.00 -  12.00  Peci�ka – klub pro p�edškolní d�ti a klub pro maminky a rodi�e  
     Hlídání d�tí  (odborné vedení, nutno p�edem objednat)   
10:00 - 11:00  Cvi�ení pro p�edškolní d�ti a d�ti s rodi�i ( v Sokole Karlín) 
16:00 - 17:00  Dou�ování – mladší školní d�ti s poruchami u�ení  

 
 

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           Odborné interaktivní besedy s rodi�i, podpora rodi�. kompetencí  
10.00 - 12.00  Odborná poradna  pro rodi�e a nezam�stnané  (objednání p�edem)  
15.00 - 18.00  Terapie, rehabilitace, masáže  (nutno p�edem objednat)  
16.00 - 18.00  Malí tuláci – turisticko environmentální klub  

 
 
�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 - 14.00  PC a internet s podporou – k dispozici pro rodi�e a nezam�stnané  
14.30 - 16.30  Jóga pro d�ti a  klub s dobrodružnou tématikou  

16.00 - 18.00  Cvi�ení pro rodi�e s d�tmi, p�edškolní d�ti a mladší školáky  
16.00 - 20.00          Terapie, rehabilitace, masáže  (nutno p�edem objednat) 
18.00 - 20.00  R- klub – setkávání rodi��, �len� a host� CID  (dohodnuté termíny) a  

                                    Angli�tina pro rodi�e a seniory s dobrovolníky (dohodnuté termíny) 
 

Pátek 
08.00 - 12.00  Odborná praxe student� a dobrovolník�  - SŠ, VOŠ, VŠ  
12.00 - 14.00  Odborné poradenství  (objednání p�edem)  
 
 
Hlídání d�tí:  pond�lí až pátek  od  9 do 16 hod. nebo podle dohody  (po objednání)  
Poskytování sociálních ad. služeb, odborného poradenství, konzultací, supervizí 
 ( dle objednání uživatel�, praktikant� a diplomant� ):  pond�lí až pátek  od  9 -16 h.   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OZDRAVNÉ  POBYTY  A  INTEGROVANÉ  TÁBORY  V ROCE  2014   
 

                                     
 
 

 
 

 

                     

                                       
 
   Lipanka, Lipová-lázn� v Jeseníkách  
 
    Historie Lipanky:  v  roce 1992 se CID poda�ilo získat pronájem tohoto objektu zrušených 
jeslí v obci Lipová - lázn�, který byl podle schváleného humanitárního projektu s pomocí ve�ejné 
sbírky, dotací, pomoci mnoha dobrovolník� a donor� za 10 let zrekonstruován k užívání jako 
bezbariérové za�ízení pro ozdravné pobyty a tábory d�tí. Z d�vodu nedostatku financí se 
nepoda�ilo zateplení fasády a další plánované modernizace a úpravy. Na podzim roku 2002 
p�evzal provoz a další pé�i o Lipanku majitel - obec Lipová-lázn�. V klimaticky ideálním 
prost�edí CHKO Jeseníky zde CID po�ádá obvykle po 8 týdn� v roce integrované tábory a 
ozdravné pobyty s psychosociálními, rehabilita�ními, arteterapeutickými a relaxa�ními programy 
pro d�ti a mládež se specifickými pot�ebami.  
    Sou�asn� tu probíhají také eduka�ní, environmentální a další druhy primárn� preventivních 
program�, jichž se ú�astní mladí lidé, školáci, malé d�ti s  rodi�i, d�ti zdravé i zdravotn� 
oslabené, z d�tských domov�, azyl�, náhradní rodinné pé�e, za�ízení FOD – Klokánek a 
speciálních škol. Základní kapacita objektu s celoro�ním provozem je 25 l�žek + 3 p�istýlky 
(horní apartmán má 7 l�žek + 2 p�istýlky, celkem tedy 37) pro d�ti a mládež s vedoucími, 
odborným doprovodem, rodi�i a asistenty. 
-------------------------------------------------------- 
  
Lipanka 2014 :       
 
Jarní prázdniny: V termínu 16.2. – 22.2.2014 se zú�astnily vedle d�tí z Prahy také z FOD - 
Klokánku v doprovodu svých tet, d�ti s PAS a asistencí, p�ijel i Lukášek Bílý (DMO spastická 
diparéza ad.), který byl zase pozván na letní tábor s maminkou i malým brat�í�kem (CID se 
zapojil do sb�ru plastových ví�ek a s díky pomoci prodejny Billa na Florenci p�ispívá na jeho 
ozdravné procedury v Olomouci a Klimkovicích). Jarní prázdninový lyža�ský tábor d�tí prob�hl 



od 22.2. – 1.3.2014. Problémové bylo opakovan� po�así, více jarní, ale p�esto, že bylo málo 
sn�hu, d�ti si ho užívaly, jak a kde se dalo. Popojížd�ní p�inášelo znovu pot�šení pro ty d�ti, 
které vlakem ješt� nejely nebo to pro n� bylo dalším dobrodružstvím. 
Letní prázdniny: Tábor� a ozdravných pobyt� se od 29.6. se až do 2.8.2014 v doprovodu 
pedagog�, asistent� a hodných tet zú�astnily vedle d�tí z Prahy a s PAS, d�ti s mentálním 
postižením z DD, NRP, ze sociáln� vylou�ených lokalit �ech i Moravy ( klienti terénních 
program� ), d�ti se ZTP, ZTP/P a jinými znevýhodn�ními. Pobyty d�tí - vozí�ká�� s asistenty i 
�leny rodiny byly oživením i radostnou událostí s možností spolupráce v programech. Rodi�e 
s malými d�tmi si užili poslední netradi�ní turnusy s pohádkovými nám�ty. Vedle odborných 
spolupracovník� a rodi�� po celou dobu pomáhali studenti – praktikanti a dobrovolníci. Poda�ilo 
se zde slou�it d�ti se zdravotními handicapy s vrstevníky ze sociáln� znevýhodn�ných rodin. 
Ú�astníci nejvíce ocenili prost�edí, ve kterém mohli strávit �ást prázdnin, zažít spoustu 
dobrodružství a najít si i nové kamarády. Aktivn� se zapojovali p�i tvorb� úkol� a p�íprav� 
táborového programu. V dopisech, které d�ti psaly sk�ítkovi Lipánkovi, projevily i radost z toho, 
že mohly být v tak krásném a zdravém prost�edí.   
Zimní prázdniny:  Zimních radovánek pováno�ního a silvestrovského pobytu od 27.12.2014 - 
3.1.2015 si užily také d�ti se ZP a ze sociáln� znevýhodn�ného prost�edí, NRP a FOD Klokánku 
s rodinnou atmosférou. Rychlé zm�ny po�así a zdravotní potíže však p�inesly problémy, které 
zmenšily p�íjemnost a efekt ozdravného pobytu.                             

PARTNE�I V ROCE 2014                              
Viz P�íloha                                     
 
 
PROJEKTY V  ROCE  2014 
 
Karlínské kluby rodi�� a d�tí – 2014  
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:  MPSV �R, oblast podpory rodiny   118 560  K� 
Projekt za�al v roce 2007 a pokra�uje dál i v roce 2015. 
 
Programy d�tských radostí 2014 
- 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 a akcích pro ve�ejnost 
Hlavní zdroje financování projektu: MŠMT tábory 58 000 K�,  
volno�asové aktivity M� Praha 8   20 000 K� 
Projekt je dlouhodobý – probíhá od roku 1993, pokra�uje a rozvíjí se i v roce 2015. 
 



                                            
 
Arteterapeutické aktivity CID - Barevné sn�ní 2014 
- arteterapeutické aktivity – tv�r�í dílny a aktivity v klubech, akcích klub�, na táborech a 
ozdravných pobytech, individuální práce s poradenstvím, návšt�vy muzeí a galerií, workshop�, 
sout�že pro d�ti  ad. kulturní akce pro ve�ejnost      
Hlavní zdroj financování projektu:  MK �R, Program podpory kult. aktivit ZPO   30 000 K�. 
Projekt je podporován MK od roku 2005, pokra�uje a rozvíjí se i v roce 2015. 
 
Terapie a hry v CID v Karlín� 
- 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 pro rok 2014   50 000 K� 
Projekt za�al v 90tých letech, pokra�uje nadále i v roce 2015. 
 
Celom�stské programy podpory využití volného �asu d�tí a mládeže na území hl.m. Prahy 
na rok 2014 
- drobné úpravy a údržba stávajících nebytových prostor pro klubovou �innost, podpora 
volno�asových aktivit a dále podpora výjezd� a tábor� pro d�ti organizované i neorganizované 
na území hl.m. Prahy 
Hlavní zdroj financování projekt�: MHMP, Granty hl.m.Prahy v oblasti volného �asu a mládeže 
celkem 54 000 K� - 1.Prostory pro �innost: 25 000 K�,  2.Tábory: 24 000 K�, 3. Akce ve volném 
�ase - pro ve�ejnost a neorganizované d�ti na území hl.m.Prahy:  5 000  
Projekty za�aly v 90tých letech a pokra�ují dál i v roce 2015. 
 
Alternativní ekologické programy pro d�ti p�edškolního v�ku a jejich rodi�e 
- ekologické programy v rámci klub�, akcí klub� a ozdravných pobyt� 
Hlavní zdroj financování projektu: byl d�íve MHMP, oblast Ekologická výchova pro d�ti 
p�edškolního v�ku : grant 0 K�, podpora jen díky dobrovolným dar�m �len� a p�íznivc� CID  
Projekt za�al v roce 2001 a pokra�uje i v roce 2015. 
 
Poskytování t�chto registrovaných sociálních služeb:  
 -  osobní asistence s preferencí pro d�ti s handicapem  
 -  sociáln� aktiviza�ní služby pro rodiny s d�tmi 
 -  sociální rehabilitace 
 Hlavní zdroj financování:  MPSV �R   0 K�  ( OA: 0 K�,  SA.:  0 K�, SR : 0 K�),  musíme 
vyjád�it op�t velké díky za pomoc a podporu M� Praha 8    60 000 K� ( SA)  
Tyto sociální služby máme zaregistrované od roku 2007, poskytovali jsme je p�ed registrací, 
poskytujeme je s velkými obtížemi stále a budeme i nadále - všem pot�ebným, kte�í se na nás 
obrátí s žádostí o pomoc, pokud to budeme zvládat – i v dalším roce,  roce 2015. 
 
                                                  



                                                                  
 

ROK  2014  BUDE  POKRA�OVAT  V  ROCE  2015 
 
Projekty realizované v roce 2014 se zkvalit�ují a  aktualizují, s úpravami pokra�ují i nadále 
v roce 2015. Snažíme se postupn� rozši�ovat a inovovat služby, programy, prostorové i 
personální kapacity, po�et klient� a uživatel� s handicapem i bez. Klubovou nabídku v�etn� 
hlídání d�tí, které rodi�e nemohli umístit do p�edškolních za�ízení z d�vod� v�ku, napln�nosti 
jeslí a MŠ nebo pro zdravotní problémy máme po celý týden, základ je pond�lí - �tvrtek. 
Postupn� inovujeme také vybavení klub�, sortiment rehabilita�ních pom�cek i nezbytné 
materiální vybavení pro �innost sdružení. Procesem privatizace se zdržuje plánované budování 
venkovní herny s h�išt�m a s vybavením - takže odklad na rok 2015 : pískovišt�, lavi�ky, 
zahradní nábytek ad. hrové prvky v uzav�eném prostoru atriového dvorku domu.  
V rámci klubu rodi�� a klubu Peci�ka prob�hly a budou pokra�ovat interaktivní besedy, které se 
týkají zdravého životního stylu a novým službám, prost�edk�m a výrobk�m, zárove� slouží 
k nabídce pomoci, navazování kontaktu s maminkami d�tí, studenty, seniory a k poskytování 
poradenství s odborníky. ( P�íklady témat besed:  Jak se chránit p�ed r�znými nemocemi - 
o�kování proti pneumokoku, Bio potraviny, Nutricia a Vyvážený jídelní�ek pro zdraví, Hipp pro 
d�ti a Váno�ní pe�ení s Herou ad.)  

Spole�n� s dobrovolníky jsme se zapojili do projektu 72 hodin a p�isp�li k tomu, aby se d�ti i 
maminky cítily v prost�edí našeho klubu Peci�ka p�íjemn�ji. Navštívily jsme r�zné odborné 
seminá�e, Mezinárodní konference o neformálním vzd�lávání, využívali jsme i další p�íležitosti, 
kde bylo možné na�erpat nové informace, jak pracovat s d�tmi se specifickými poruchami u�ení 
a chování. Zapojení do projektu p�ineslo i nominaci na cenu Gratias TIBI. 

               
Klubové aktivity – klub Peci�ka:  Po celou dobu p�sobení bojujeme s výraznou p�ekážkou, a tím 
je finan�ní situace – a to jak ve sm�ru k pomoci klient�m, tak také odm�nám pro osoby 
zaangažované v našich programech. Rozší�ili jsme kapacitu Klubu Peci�ka ve smyslu placené 
služby asistovaného hlídání d�tí, kterou rodi�e vyhledávají p�i vy�erpání veškerých dostupných 
možností o umíst�ní d�tí do p�edškolních za�ízení nebo v nich mají potíže se za�azením ( 
zdravotní d�vody, socializa�ní ad.). Klub Peci�ka i klub Pecka tvo�ivá uvítaly op�t nové d�ti a 
maminky a prob�hly výtvarné a tvo�ivé dílny pro rodi�e. Spole�né vycházky a výlety se 
propojily  s výkladem o historii Karlína, který podal Ing. arch. Petr Ku�era, rozvíjela se  
spolupráce a naše aktivní ú�ast na akcích M� Prahy 8 –  po�ádaných na území Prahy 8 pro 
ve�ejnost: Kdo si hraje, nezlobí, Eko program na Dnu Zem�, Dny zdraví a sociálních služeb,  
Den d�tí,  Mimi den, Jarmarky, Karlínské farmá�ské trhy aj.  
Ve�ejnost naši �innost ocenila 3. místem pro neziskovky v sout�ži  Nejlepší na Osmi�ce, což 
bylo motivující pro naši další práci. 
 
Vzd�lávací projekt na téma “Mate�ská dovolená, jako nová p�íležitost”, p�ipravovaný koncem 
roku 2013, prob�hl úsp�šn� a byl zakon�en záv�re�ným certifikátem. Zú�astnilo se 12 maminek 
na RD  v tomto projektu OPPA financovaném v rámci EU - s podporou Esf. 
Byl spojen s besedami  pro rodi�e a navazoval na p�ednášky k oblasti pé�e o d�ti, rozvoji 
rodi�ovských kompetencí, aktuálním informacím k zdravému životnímu stylu. Tyto interaktivní 



besedy s hosty a ve spolupráci s dalšími neziskovkami jsou poskytovány mj. v rámci sociáln� 
aktiviza�ní služby, nap�íklad konkrétn� jako vzd�lávání k zvyšování rodi�ovských kompetencí.  
Na ja�e probíhala v Karlíku hudebn� pohybová cvi�ení s tancem pro  matky, cvi�ení rodi�� a 
d�tí v Sokole Karlín, kurz anglického jazyka pro rodi�e s malými d�tmi byl krátkodobý, od 
podzimu pokra�oval na bázi základního konverza�ního kurzu pro dosp�lé a seniory 
s dobrovolnicí.  
Rozší�il a zkvalitnil se program, supervize a konzultace odborné praxe pro studenty sociáln� 
právních a pedagogických obor� VOŠ a VŠ, který doplnily exkurze a návšt�vy zahrani�ních 
student� z Hestie – SDA a projektu ERASMUS. 
 

                                                                                
 
Podpo�ili  jsme aktivn� iniciativu prodejny BILLA na Florenci ve sb�ru ví�ek pro Dominiku  a 
Lukáška Bílého, d�ti s DMO, na vozí�ku, což jim p�isp�lo k doplacení celkové �ástky terapie 
v lázních Klímkovice. V naší upravené rehabilita�ní místnosti v Karlín� probíhaly rehabilita�n� 
terapeutické masáže a odborné konzultace pro klienty, poradenská a individuáln� terapeutická 
�innost pro rodi�e a d�ti.  Zdravé a rehabilita�ní cvi�ení d�tí se  rozvíjelo ve spolupráci se 
Sokolem Karlín ve v�tších prostorách a více bylo možno spolupracovat na akcích pro ve�ejnost – 
nap�. B�h Karlínským sadem, divadlo Baribal pro d�ti, Rej strašidýlek, Mikulášská jako �ertí 
rej. 
 
Iniciativy výboru CID se rozší�ily o celou �adu aktivit: snahu o získávání zdroj� pro provoz, 
návrhy oslovení dalších firemních dárc�, spole�enská setkávání a návšt�vy kulturních akcí. 
Velký �as v�noval management  CID  administraci a logistice žádostí o granty. Není výjimkou, 
že tyto žádosti pomáhá CID vy�izovat jménem svých klient� a pro n�. Snaží se ú�astnit 
relevantních informa�ních seminá��, debat u kulatých stol� a p�itom se nejenom vzd�lávat, 
rozši�ovat si obzory, vym��ovat si zkušenosti a „best practice“, ale také taktéž rozši�ovat sí� 
kontakt� tzv. networkingem. Od 1.ledna jsme podle NOZ z�stali jako spolek, zintenzívnilo se 
konání a ú�ast výboru a aktivu v r�zných spole�ensko kulturních a regionálních akcích 
po�ádaných pro „R- klub rodi��“ – p�ednášky, divadelní p�edstavení, výstavy aj.  
Kvalitní a ú�inná propagace naší �innosti byla podpo�ena díky Ivanu Navrátilíkovi a jeho 
profesionální fotodokumentaci z našich akcí. V roce 2014 se CID op�t propaga�n� ú�astnil 
NGO Marketu, veletrhu neziskových organizací, které po�ádá Fórum 2000. Další d�ležité akce 
jsou v p�ehledu akcí roku v p�ílohách. 
 

 
 
Karlínské slavnosti d�tí  s Cidá�kem se konaly za rok 2014 �ty�ikrát, vždy s jiným programem a 
s ú�astí student�, praktikant�, dobrovolník� a host�. Jsou ur�ené pro ve�ejnost, p�edevším pro 
d�ti s rodi�i i prarodi�i.  Zájem ve�ejnosti o aktivní ú�ast je v�tší v letním období a v období 
adventu, akce pro d�ti v zeleni park� jsou oblíbené po celý rok -  a to i na Karlínských 
farmá�ských trzích. Prezentaci naší nabídky �inností podpo�ila M�stská �ást Praha 8 na svých  
webových stránkách  a v m�sí�níku OSMI�KA. Na za�átek jsou vždy p�ipraveny tématické a 
tvo�ivé dílny se vztahem k dalšímu programu. Následuje program s hosty, divadélko, sout�že, 
spole�né zpívání a hudebn� pohybové hry a na záv�r tanec. Studentky a praktikantky VOŠ 
sociáln� právní ze Zahradního m�sta m�ly úsp�ch s pohádkami, hrami a sout�žemi v klubu 
podsklepeno v DDM hl.m.Prahy a v Sokole Karlín. Na Festivalu Integrace Slunce v Paláci 
Akropolis na Žižkov� vystoupil soubor se znakovanou �eštinou Hluchavky lé�ivé s autorskou 
pohádkovou dramatizací “ S Cidá�kem a Lukáškem za poznáním“.  
Ve spolupráci s Karlínským Spektrem DDM hl.m.Prahy, které nám pro akce poskytuje prostor - 
Klub Podsklepeno a CIC jsme také pokra�ovali v našich tradi�ních aktivitách a v sout�ži pro 
všechny – ale zejména pro d�ti a mládež – s tématem: „CID a Karlín 10 let po povodních.“ 
Obyvatelé domu se p�ipravují na privatizaci byt�, nebytové prostory mají z�stat pod m�stskou 
�ástí – ve smlouv� jako v�cné b�emeno ( týká se  také CID, firmy Norsunde, ateliéru - Lavi�ka).  



 
Venkovní aktivity na Karlínském nám�stí jsou v�tšinou na Karlínských farmá�ských trzích, kde  
jsme se Sokolem Karlín i sami zajiš�ovali program „d�tského koutku“, Ekohrátky pro d�ti  se 
konají jako sou�ást oslav Dne Zem�. Podílíme se i na akcích Karlínského Spektra – Den d�tí, 
Mikuláš a Karlínský Masopust. V rámci ozdravných pobyt� a tábor� jsme nadále spolupracovali 
s �adou NNO - �lov�kem v tísni,o.p.s. ad. v Karlín�, azylovými domy, OSPOD,  FOD - 
Klokánky v Brn�, Pardubicích a v Praze. Spolupráce spo�ívá nejen v odborné práci s klienty, ale 
i p�i zajiš�ování provozu a programu pobyt� a integrovaných tábor� v Lipance,  program� klub� 
a akcí v Praze, do kterých zapojujeme dobrovolníky.  
 
 
 
 
Složení výboru ob�anského sdružení, zvoleného na 3 roky na výro�ní sch�zi 
konané dne 22.11.2013: 
 
-  �lenové výboru: Ji�ina �amrová – p�edsedkyn�,  MUDr. Jana Benediktová – 

místop�edsedkyn�, Jana Linhartová,  Jana Ráblová, Miroslava 
Horynová 

-  složení revizní komise: Ivan Navrátilík – p�edseda,  Kate�ina �amrová, Olga Špa�ková  
-  statutární zástupci: Ji�ina �amrová,  PhDr.Marie Petrželová  
-  odborný aktiv:  Mgr. Marie Harantová, V�ra Zají�ková, MUDr. Magda Kreimová, 

Edita Devínská, ak.soch., Eva Kolá�ová 
- výkonná �editelka CID, o.s. v Praze 8 - Karlín�:  PhDr.Marie Petrželová  
- zam�stnanci – 2014 :            Jana Karásková – sociální pracovník  
                 Bc. Marie Klofandová – odborný pracovník v oblasti soc. práce 
      
 
 
 
Vedoucí a lekto�i klub�, kroužk�, speciálních program�, dobrovolní spolupracovníci:  
 
Jitka Hašplová, Pavla Benešová, Edita Devínská, Václav Ma�as, Marie Boušková, V�ra �erná, 
Simona Slavíková, Jan Šabík, Blanka Špalková, V�ra Zají�ková, Jan Karásek, Marian Petržela,  
Petra Szárová, Marie Harantová, Jana Livanská, Hana Tr�ová, Krystyna Josefa Petrová, Roman a 
Magda Kreimovi, �erný Filip, Eva Kolá�ová, Pavel Lan�ari�, Bohumil Bula, Michaela Lapá�ková, 
Michal Suk, Marek Šolmes Srazil, Ludmila a Karel Strnadovi, Václav Sko�dopole, Jana 
Meru�ková, Gabriela K�ivánková, Kate�ina P�idalová, Lucie Kraslová, Alena Dufková,  ad. 
+ praktikantky a další dobrovolníci. 
 
 
 
 
 

CID, o.s.  srde�n�  d�kuje 
 

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

Jejich pomoci si velmi vážíme, 
 

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

která v roce 2014 oslavila již  24. výro�í od svého vzniku v roce 1990. 
 
 
 



 

P�ehled  hospoda�ení  CID, o.s. - spolku  v roce  2014   
 
 
P�íjmy  celkem                                                                                      1 024 659,65   K�  
Dotace ze státního rozpo�tu                                                                          256 560 
    MPSV – 118 560 , MZ – 50 000, MK – 30 000, MŠMT – 58 000               
Granty a dary  MHMP -  V�A mládež – 54 000                                            54 000                                            
Granty  a dary  M� Praha 8                                                                            80 000  
     Sociální služby AS – 60 000 , V�A kult. – 20 000 
Nadace  NROS (Ku�e – Pomozte d�tem)                                                       14 673 
ÚP a ESF  ( SÚPM – na MN)                                                                       105 000  
Dary firem, individuální dobrovolné a sponzorské p�ísp�vky                      122 000  
�lenské p�ísp�vky                                                                                           32 000  
P�ísp�vky klient� za poskytnuté služby, ozdravné pobyty a tábory             359 532  
Banka úroky kredit                                                                                              894,65   
                                                                                                      
 
Výdaje  celkem                                                                                      1 022 673, 33   K�  
Realizace všech projekt� za rok : 
- mzdové náklady : HPP – OON -  293 662  a DPP  – 190 000                      483 662                          
- režijní náklady celkem :                                                                                 539 011,33 
        z toho 
    - materiální náklady, vybavení klub� a tábor�, OP                158 312                           
    - služby, nemateriální náklady, opravy a údržba,                                    
      náklady dobrovolnické práce, pobyty a tábory v Jeseníkách a u mo�e,  
      dokumentace a prezentace �innosti, vzd�lávání a další       376 341,83 
      poplatky banka                                                                         4 357,50 
 
Rozdíl  =  Hospodá�ský výsledek                                                           +  1 986,32 K�  
 
   /rozdíl v p�íjmové a nákladové složce za rok 2014 / = z�statek na �innost CID  
   +  fond oprav /na opravy ad. údržbu a odstra�ování škod po povodních – vlhkosti, 
    opravy a údržba  IT, rehabilita�n� terapeutického vybavení a pom�cek / 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PARTNE�I  CID,o.s .  V ROCE 2014  
 

Dotace a granty  
Ministerstvo práce a sociálních v�cí �eské republiky  
 
 
Ministerstvo zdravotnictví  
 
 
Ministerstvo kultury  
 
 
Ministerstvo školství mládeže a t�lovýchovy 
 
 
Magistrát hlavního m�sta Prahy  
 
 
M�stská �ást Prahy 8  
 
 
Firmy,  spolupracovníci  a  NNO  
 
Transfinance, a. s.  
 
 
Kolektory Praha, a. s. 
 
 
Nakladatelství AKIM - ing. Monika Zralá  
 
UPC �eská republika, a.s.   
 
BILLA 
 
Ekon Alfa, sro.,  Alfa studio   
 
BPcopy  
 
AB plus 
 
Incheba Praha, sro.  
 
Metropol TV 
 
�R Regina 
 
o.s. SUKUS,  Nadace Fórum 2000,  DDM hl.m.Prahy, Karlín sob�, Smysluplná škola 
   

 
UNICEF �R                                        Budu pomáhat       
 

www.cidpraha8.cz 



Plánované AKCE CID - 2014 od ledna 

          
 

    

   

   

Akce CID - akci po�ádá a 
organizuje CID 

Další - ú�ast CID 

       

       

   

Ú�astníme se - CID se podílí na 
organizaci akce, na akci vystupuje 
nebo se na ní prezentuje      

v týdnu od 6.1. LEDEN 

  

za�íná Peci�ka, Pecka tvo�ivá, hlídání d�tí, jazyková výchova, sociální 
služby, odborné poradenství a praxe student�, další kluby d�tí a mládeže 

  15.1. - 4.6. Rodi�ovská dovolená jako nová p�íležitost - OPPA, 12 besed pro 
maminky 

15.2. Karlínský MASOPUST - program a sout�že na Karlínském nám. 

16.2. - 22.2. Jarní prázdniny v Lipance s ozdravným programem 

22.2. - 1.3. Jarní tábor v Lipance - lyžování, sezónní �innosti pro d�ti a mládež 

27.2. Beseda pro rodi�e dvoj�at s Klárou Rulíkovou, CID 

ÚNOR 

28.2. - 2.3. Miluj sv�j život - zdravý životní styl - gymnázium Omská 1300 

B�EZEN 7. - 9. 3. Sjezd SPAE - Brno 

  11. a 25.3. Velikono�ní tvo�ivá dílna, keramický workshop 

  15.3. Konference INSPO - Kongresové centrum Praha  

  23.3. Karneval v Sokole Karlín  + bazárek, Karlínské slavnosti d�tí 

  24.3. "Den pro zdravotn� postižené d�ti" v rámci „Mat�jské pout�" 
  26.3. Velikono�ní jarmark chrán�ných dílen, Bílý d�m 10:00 - 16:00 
  29.3. D�tský den - O ztracené ove�ce - zahrada Wuchterlova  10:00 - 16:00 
DUBEN  5. a 12.4.  D�tský program CID na Karlínských farmá�ských trzích 
  17.4. a 18.4. AFO Olomouc - videoprezentace CID v Doc.port 
  22.4.  Den Zem� - M� Praha 8, p�ed Bílým domem v Libni        
  24.4. P�ednáška Kláry Rulíkové pro rodi�e dvoj�at + beseda, CID 
  

25.4. 
15. Veletrh neziskových organizací - NGO MARKET - Národní 
technická knihovna (Technická 6, Praha 6), Forum 2000, od 10:00 do 
18:00 hod. 

  26.4. EKOhry ke dni Zem� se Skauty v �áblickém háji 
KV�TEN kv�ten Poznávací vycházky do park� Prahy 8 a 9, ZOO, botanických zahrad, 

EKOhry na Karlínském nám., výlety do CHKO Prahy ad.  

  14. - 17.5. REHAPROTEX + ProVáš úsm�v  - BVV  Brno 

  17.-18.5.  Ezotera - zdravý životní styl - Hala TJ Pankrác, Lomnického 1, Praha 4 

  19.5. 7. Den zdraví a sociálních služeb M� P8 - Bílý d�m v Libni 

  19. - 23.5. 19. Festival Integrace Slunce - Palác Akropolis 

  22.5. - 25.5. 16. Bambiriáda 2013 - Vít�zné nám�stí, Praha 6 - Dejvice  

1.6. Mezinárodní den d�tí 

2.6. Sch�zka rodi�� p�ed letními tábory, setkávání s CID - rodi�e, hosté 
3.6. Karlínské slavnosti d�tí - divadlo Jezinky bezinky z lesa jdou 
16.6.  Letní dílna pro maminky a d�ti - t�šíme se na prázdniny 
19.6. " Mimi den" - pro rodiny s d�tmi od 14:00 v Libni na louce 

�ERVEN 

14.6. Pobyt u mo�e - Chorvatsko 

�ERVENEC - 
SRPEN 

29.6. - 2.8.           

Ozdravné integrované tábory a pobyty v Lipance, Lipová - lázn�, 
CHKO Jeseníky. Pobyt u mo�e ve spolupráci s DDM hl. m. Prahy a rodi�i. 
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.po 10

ROZVAHA

                           období 01.01.2014 až 31.12.2014

                                                     strana:       1

firma: Centrum integrace dětí a mládeže o.s.         dne: 29.06.2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účet     Název                                       Počát. stav        Má dáti            Dal   Konečný stav

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                             

         AKTIVA                                                                                              

                                                                                                             

21110    Pokladna                                         972,00     891.717,00     890.375,00       2.314,00

211    * Pokladna                                         972,00     891.717,00     890.375,00       2.314,00

22110    Bankovní účty                                256.262,32     981.778,65   1.036.606,50     201.434,47

221    * Bankovní účty                                256.262,32     981.778,65   1.036.606,50     201.434,47

26110    Peníze na cestě                                             891.717,00     891.717,00               

261    * Peníze na cestě                                             891.717,00     891.717,00               

33610    Sociální pojištění                                           66.086,00      66.086,00               

33620    Zdravotní pojištění                                          28.321,00      28.321,00               

336    * Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p                     94.407,00      94.407,00               

34210    Daň zálohová                                                 16.712,00       6.240,00      10.472,00

34220    daň srážková                                                 28.500,00      28.500,00               

342    * Ostatní přímé daně                                           45.212,00      34.740,00      10.472,00

34610    Nároky na dotace a ost.zúčt. se st.rozp.                     45.000,00                     45.000,00

346    * Nároky na dotace a ost.zúčt. se st.rozp.                     45.000,00                     45.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem   AKTIVA                                       257.234,32   2.949.831,65   2.947.845,50     259.220,47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                             

         PASIVA                                                                                              

                                                                                                             

32510    Zákonné pojištění                                               913,00         913,00               

325    * Ostatní závazky                                                 913,00         913,00               

33110    Zaměstnanci-HPP                                             209.755,00     209.755,00               

33120    Zaměstnanci-DPP                                             201.678,00     201.678,00               

331    * Zaměstnanci                                                 411.433,00     411.433,00               

91110    fond oprav po povodních                      205.198,32                     52.036,00     257.234,32

911    * Fondy                                        205.198,32                     52.036,00     257.234,32

931      Hospodářský výsledek ve schval. řízení        52.036,00      52.036,00                              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem   PASIVA                                       257.234,32     464.382,00     464.382,00     257.234,32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                             

Celkem   AKTIVA                                       257.234,32   2.949.831,65   2.947.845,50     259.220,47

         PASIVA                                       257.234,32     464.382,00     464.382,00     257.234,32

         rozdíl                                                    2.485.449,65   2.483.463,50       1.986,15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------

Účet     Název                                          V období               

-----------------------------------------------------------------------------------

                                                                              

         NÁKLADY                                                              

                                                                              

50110    Spotřeba materiálu                           158.312,00                

501    * Spotřeba materiálu                           158.312,00                 *

51810    Ostatní služby                               376.342,00                

518    * Ostatní služby                               376.342,00                 *

52110    Mzdové náklady-HPP                           209.755,00                

52120    Mzdové náklady-DPP                           201.678,00                

521    * Mzdové náklady                               411.433,00                 *

52410    Sociální pojištění                            52.442,00                

52420    Zdravotní pojištění                           18.874,00                

524    * Zákonné sociální pojištění                    71.316,00                 *

52710    Zákonné sociální náklady                         913,00                

527    * Zákonné sociální náklady                         913,00                 *

54910    poplatky banka                                 4.357,50                

549    * Jiné ostatní náklady                           4.357,50                 *

-----------------------------------------------------------------------------------

Celkem   NÁKLADY                                    1.022.673,50                **

-----------------------------------------------------------------------------------

                                                                              

         VÝNOSY                                                               

                                                                              

64410    Úroky                                            894,65                

644    * Úroky                                            894,65                 *

68210    Přijaté příspěvky                            359.532,00                

682    * Přijaté příspěvky                            359.532,00                 *

68410    Přijaté členské příspěvky                     32.000,00                

684    * Přijaté členské příspěvky                     32.000,00                 *

69101    Provozní dotace ostatní                      241.673,00                

69105    MPSV + MZ + MK                               256.560,00                

69106    granty a dary MHMP                            54.000,00                

69107    granty a dary MČ Praha 8                      80.000,00                

691    * Provozní dotace                              632.233,00                 *

-----------------------------------------------------------------------------------

Celkem   VÝNOSY                                     1.024.659,65                **

-----------------------------------------------------------------------------------

                                                                              

Celkem   ZISK (- ztráta)                                1.986,15                ***

         RENTABILITA ( zisk/náklady ) %                        0               

-----------------------------------------------------------------------------------







