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Roční zpráva za rok 2015
Centrum integrace dětí a mládeže, o.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 od 1. 1. 2014 pod spisovou značkou L 2170 zapsáno jako
spolek.
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 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 Mezinárodní roky rodiny, Evropské roky dobrovolníků a
seniorů. Kromě odborné poradny a pro ně určených konkrétních programů je jim umožněno aktivní
zapojení do činnosti organizace, práce s dětmi, přípravy programů a akcí, prezentace a administrativy.
CID pořádá a spolupořádá s dalšími NNO kulturní akce pro děti, rodiny, seniory a pro veřejnost, dále
tématické vzdělávací, osvětově popularizační a interaktivní besedy, konzultace a diskuse s odborníky a
odborným poradenstvím. Iniciativně se podílí na komunitních a tradičních slavnostech k oživení
městských částí a účastní se prezentačních akcí neziskového sektoru.
Rok 2015 byl rokem zahájení oslav 25 let činnosti CID !

AKCE V ROCE 2015
(Viz níže foto a přílohy AKCE)

Z klubů CID Pecka a Pecička,
Karlínských slavností dětí a Cidáčkových odpolední - v Cafe Frida,
Karlínském Spektru DDM hl. m. Prahy, Sokole Karlín
a na Výstavišti při Dnu pro děti se zdravotním postižením

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI 2015
Pondělí
09.00 - 12.00
12.00 - 15.00
14.00 - 16.00
Úterý
09.00 - 12.00
10:00 - 11:00
14:00 - 16:00
Středa
09.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
15.00 - 18.00
16.00 - 18.00
Čtvrtek
09.00 - 12.00
10.00 - 14.00
14.30 - 16.30
16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
Pátek
08.00 - 12.00
12.00 - 14.00
16.00 - 20.00

Pecička – klub pro nejmenší děti a klub pro maminky a rodiče
Hlídání dětí (odborné vedení, nutno předem objednat)
Odborná poradna (objednání předem)
Pecka a Pecička tvořivá, arteterapeutický klub – keramika pro
předškolní a mladší školní děti
Pecička – klub pro předškolní děti a klub pro maminky a rodiče
Hlídání dětí (odborné vedení, nutno předem objednat)
Cvičení pro předškolní děti a děti s rodiči ( v Sokole Karlín)
Doučování – předškolní a mladší školní děti s poruchami učení
a logopedickými problémy
Pecička - klub pro předškolní děti a klub pro maminky a rodiče
Hlídání dětí (odborné vedení, nutno předem objednat)
Odborné interaktivní besedy s rodiči, podpora rodič. kompetencí
Odborná poradna pro rodiče a nezaměstnané (objednání předem)
Terapie, rehabilitace, masáže (nutno předem objednat)
Malí tuláci – turisticko environmentální klub

Pecička - klub pro předškolní děti a klub pro maminky a rodiče
Hlídání dětí (odborné vedení, nutno předem objednat)
PC a internet s podporou – k dispozici pro rodiče a nezaměstnané
Jóga pro děti a klub s dobrodružnou tématikou (leden – červen)
Cvičení pro rodiče s dětmi, předškolní děti a mladší školáky
Terapie, rehabilitace, masáže (nutno předem objednat)
Odborná praxe studentů a dobrovolníků - SŠ, VOŠ, VŠ
Odborné poradenství (objednání předem)
R- klub - setkávání rodičů, seniorů, členů a hostů CID
a programy Klubu BSS ( dohodnuté termíny)

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

OZDRAVNÉ POBYTY A INTEGROVANÉ TÁBORY V ROCE 2015

Lipanka, Lipová-lázně v Jeseníkách
Historie Lipanky: v roce 1992 se CID podařilo získat pronájem tohoto objektu zrušených jeslí v
obci Lipová - lázně, který byl podle schváleného humanitárního projektu s pomocí veřejné sbírky,
dotací, pomoci mnoha dobrovolníků a donorů za 10 let zrekonstruován k užívání jako bezbariérové
zařízení pro ozdravné pobyty a tábory dětí. Z důvodu nedostatku financí se nepodařilo zateplení fasády
a další plánované modernizace a úpravy. Na podzim roku 2002 převzal provoz a další péči o Lipanku
majitel - obec Lipová-lázně. V klimaticky ideálním prostředí CHKO Jeseníky zde CID pořádá obvykle
pro děti a mládež se specifickými potřebami až 8 týdnů v roce integrované tábory a ozdravné pobyty
s psychosociálními, rehabilitačními, arteterapeutickými a relaxačními programy.
Současně tu probíhají také edukační, environmentální a další druhy primárně preventivních
programů, jichž se účastní mladí lidé, školáci, malé děti s rodiči, děti zdravé i zdravotně oslabené,
z dětských domovů, azylů, náhradní rodinné péče, zařízení FOD – Klokánek a speciálních škol.
Základní kapacita objektu s celoročním provozem je 25 lůžek + 3 přistýlky ( horní apartmán má 7
lůžek + 2 přistýlky, celkem tedy 37) pro děti a mládež s vedoucími, odborným doprovodem, rodiči,
seniory a asistenty.
Lipanka 2015 :
Jarní prázdniny: V termínu 22.2. – 28.2. 2015 se děti zúčastnily ozdravného jarního tábora v
Lipance, který je integrovaný, určený pro děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním, ale i pro
děti bez specifických problémů. Integrované ozdravné tábory se pravidelně každoročně konají
s odborníky a v rámci programu dochází k integraci a inkluzi obou skupin dětí. Další týden do 7.3. byl
náročnější - s lyžařským výcvikem a turistikou. Problémy s nedostatkem sněhu, který se maximálně
využívá, jsou programově naplňovány k dětské spokojenosti.
Navštívili jsme s dětmi oblíbené welness centrum, kde proběhlo malé ozdravné cvičení a dále jsme
prozkoumávali okolí – Lesní bar, Schrothovu naučnou stezku, Javořík ad. Večery v Lipance byly
naplněny hrami a ozvláštněny různými přednáškami, lektor je známý, ale téma mění: nové informace
o katastrofách.
V Praze v prostorách CID probíhal od 2.3. do 6.3. příměstský tábor - pestrý a zábavný program
zahrnující sportovní a výtvarné aktivity, hry zaměřené na enviromentální výchovu a také na umělecký
vývoj dětí již od 3 až do 15 let. Srpnový příměstský tábor v Pecičce byl zajímavý a děti si ho užívaly
o to intenzívněji, protože končily prázdniny a škola čekala.

Letní prázdniny: Táborů a ozdravných pobytů se od 1.7. se až do 1.8.2015 v doprovodu pedagogů,
asistentů a hodných tet zúčastnily vedle dětí z Prahy a s PAS, děti s mentálním postižením z DD, NRP,
ze sociálně vyloučených lokalit Čech i Moravy ( klienti terénních programů ), děti se ZTP, ZTP/P a
jinými znevýhodněními. Pobyty dětí - vozíčkářů s asistenty i členy rodiny byly oživením i radostnou
událostí s možností spolupráce v programech. Rodiče s malými dětmi si užili poslední netradiční
turnusy s pohádkovými náměty. Vedle odborných spolupracovníků a rodičů po celou dobu pomáhali
studenti – praktikanti a dobrovolníci. Podařilo se zde sloučit děti se zdravotními handicapy
s vrstevníky ze sociálně znevýhodněných rodin. Účastníci nejvíce ocenili prostředí, ve kterém mohli
strávit část prázdnin, zažít spoustu dobrodružství a najít si i nové kamarády. Aktivně se zapojovali při
tvorbě úkolů a přípravě táborového programu, který se v tomto roce nesl v duchu Pevnosti Boyard.
V dopisech, které děti psaly skřítkovi Lipánkovi, projevily i radost z toho, že mohly být v tak krásném
a zdravém prostředí.

PARTNEŘI V ROCE 2015
Viz Příloha

PROJEKTY V ROCE 2015
Karlínské kluby rodičů a dětí – 2015
- 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 – 90 000
Projekt začal v roce 2007 a pokračuje dál i v roce – 2016.
Programy dětských radostí 2015
- 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 a akcích pro veřejnost
Hlavní zdroje financování projektu: MŠMT - tábory 57 000 Kč,
volnočasové aktivity MČ Praha 8 - 25 000 Kč
Projekt je dlouhodobý – probíhá od roku 1993, pokračuje a rozvíjí se i v roce 2016.

Arteterapeutické aktivity CID - Barevné snění 2015
- arteterapeutické aktivity – tvůrčí dílny a aktivity v klubech, akcích klubů, na táborech a ozdravných
pobytech, individuální práce s poradenstvím, návštěvy muzeí a galerií, workshopů, soutěže pro děti
ad. kulturní akce pro veřejnost
Hlavní zdroj financování projektu: MK ČR, Program podpory kult. aktivit ZPO - 40 000 Kč.
Projekt je podporován MK od roku 2005, pokračuje a rozvíjí se i v roce 2016.

Terapie a hry v CID v Karlíně
- 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 pro rok 2015 - 50 000 Kč
Projekt začal v 90tých letech, pokračuje nadále i v roce 2016.
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na
rok 2015
- drobné úpravy a údržba stávajících nebytových prostor pro klubovou činnost, podpora
volnočasových aktivit a dále podpora výjezdů a táborů pro děti organizované i neorganizované na
území hl.m. Prahy
Hlavní zdroj financování projektů: MHMP, Granty hl.m.Prahy v oblasti volného času dětí a mládeže.
Podpořeny byly jen tábory - 24 000 Kč
Projekty začaly v 90tých letech a pokračují dál i v roce 2016
Alternativní ekologické programy pro děti předškolního věku a jejich rodiče
- ekologické programy v rámci klubů, akcí klubů a ozdravných pobytů
Hlavní zdroj financování projektu: dříve byl MHMP, oblast Ekologická výchova pro děti předškolního
věku - nežádáno, grant 0 Kč, podpora jen díky dobrovolným darům členů a příznivců CID. Projekt
začal v roce 2001 a pokračuje i v roce 2015.
Poskytování těchto registrovaných sociálních služeb po celý rok :
- osobní asistence s preferencí pro děti s handicapem
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- sociální rehabilitace
Hlavní zdroj financování: MPSV ČR - 0 Kč ( OA: 0 Kč, SA.: 0 Kč, SR : 0 Kč), musíme vyjádřit
opět velké díky za pomoc a podporu MČ Praha 8 - 38 000 Kč ( SA)
a dále APOA - 45 000 Kč (OA) na nutné poskytování osobní asistence dětským klientům
Tyto sociální služby máme zaregistrované od roku 2007, poskytovali jsme je před registrací,
poskytujeme je s velkými obtížemi stále a budeme i nadále - všem potřebným, kteří se na nás obrátí
s žádostí o pomoc, pokud to budeme zvládat – i v dalším roce, roce 2016.

ROK 2015 BUDE POKRAČOVAT V ROCE 2016
Projekty realizované v roce 2015 se zkvalitňují a aktualizují, s úpravami pokračují i nadále v roce
2016. Stále se snažíme postupně rozšiřovat a inovovat služby, programy, prostorové i personální
kapacity, počet klientů a uživatelů s handicapem i bez. Klubovou nabídku včetně hlídání dětí, které
rodiče nemohli umístit do předškolních zařízení z důvodů věku, naplněnosti jeslí a MŠ nebo pro
zdravotní problémy, máme po celý týden, základ je pondělí - čtvrtek. Postupně inovujeme také
vybavení klubů, sortiment rehabilitačních pomůcek i nezbytné materiální vybavení pro činnost
sdružení.

Procesem privatizace se zdržuje plánované budování venkovní herny s hřištěm a s vybavením - takže
odklad na rok 2016: pískoviště, lavičky, zahradní nábytek ad. hrové prvky v uzavřeném prostoru
atriového dvorku domu. Nutná je hydroizolace a rekultivace zelené plochy a mobilní zastřešení
odpočinkové části.
Klubové aktivity – klub Pecička: Po celou dobu působení bojujeme s výraznou překážkou, a tím je
finanční situace – a to jak ve směru k pomoci klientům, tak také k odměnám pro osoby zaangažované
v našich programech. Rozšířili jsme kapacitu Klubu Pecička ve smyslu placené služby asistovaného
hlídání dětí, kterou rodiče vyhledávají při vyčerpání veškerých dostupných možností o umístění dětí
do předškolních zařízení nebo v nich mají potíže se zařazením ( zdravotní důvody, socializační ad.).
Klub Pecička i klub Pecka tvořivá uvítaly opět nové děti a maminky a proběhly výtvarné a tvořivé
dílny pro rodiče. Společné vycházky a výlety se propojily s akcemi sdružení Karlín sobě - s výkladem
o historii Karlína, který podal Ing. arch. Petr Kučera, programem Přístavu 186 00 a přívozem
HOLKA. Rozvíjela se spolupráce a naše aktivní účast na akcích MČ Prahy 8 – pořádaných na území
Prahy 8 pro veřejnost: Kdo si hraje, nezlobí ( v Libni), Eko program na Dnu Země, Veletrh zdraví a
sociálních služeb a Dny zdraví MČ P8, Den dětí, Mimi den, Jarmarky, Rozsvícení vánočního
stromku na Karlínském náměstí, Pohádky a koledy - předvánoční setkání rodičů s dětmi v Cafe Frída
aj. Téma vzdělávání bylo spojeno s besedami pro rodiče, navazovaly přednášky k oblasti péče o děti,
rozvoji rodičovských kompetencí, aktuálních informací k zdravému životnímu stylu. Tyto interaktivní
besedy s hosty a ve spolupráci s dalšími neziskovkami jsou poskytovány mj. v rámci sociálně
aktivizační služby, například konkrétně jako vzdělávání k zvyšování rodičovských kompetencí.
V rámci klubu rodičů a klubu Pecička úspěšně proběhly a budou pokračovat interaktivní besedy, které
se týkají zdravého životního stylu a novým službám, prostředkům a výrobkům, zároveň slouží
k nabídce pomoci, navazování kontaktu s maminkami dětí, studenty, seniory a k poskytování
poradenství s odborníky. ( Příklady témat besed: Bio potraviny,Vyvážený jídelníček pro zdraví,
Zdravý pitný režim, Praní a citlivá dětská pokožka a péče o ní, ad.)
Společně s dobrovolníky jsme se opět zapojili do projektu 72 hodin a přispěli k tomu, aby se děti i
maminky cítily v prostředí našeho klubu Pecička příjemněji. Navštívily jsme různé odborné semináře,
Mezinárodní konference o neformálním vzdělávání, využívali jsme i další příležitosti, kde bylo možné
načerpat nové informace, jak pracovat s dětmi se specifickými poruchami učení a chování. Zapojení
do projektu a návštěvy s programem v klubu seniorů Karlín přineslo i důležitou nominaci na cenu
Gratias TIBI.
Od jara probíhala v dětském klubu Karlík hudebně pohybová cvičení s tancem pro matky a cvičení
rodičů a dětí v Sokole Karlín, společné aktivity motivují spolupráci organizací i klientů.
Rozšířil a zkvalitnil se program, supervize a konzultace odborné praxe pro studenty sociálně právních
a pedagogických oborů VOŠ a VŠ.

Pokračujeme v podporování iniciativy prodejny BILLA na Florenci ve sběru víček pro Dominiku a
Lukáška, děti s DMO, na vozíčku, výtěžek je určen na doplacení terapie v lázních Klímkovice. V naší
upravené rehabilitační místnosti v Karlíně probíhaly rehabilitačně terapeutické masáže a odborné
konzultace pro klienty, poradenská a individuálně terapeutická činnost pro rodiče a děti. Zdravé a
rehabilitační cvičení dětí se také rozvíjelo ve spolupráci se Sokolem Karlín ve větších prostorách, kdy
CID mohl lépe participovat na akcích pro veřejnost – např. Běh Karlínským sadem, divadelní
představení pro děti, Rej strašidýlek, Mikulášská jako Čertí rej ad.
Iniciativy výboru CID se rozšířily o celou řadu aktivit: snahu o získávání zdrojů pro provoz, návrhy
oslovení dalších firemních dárců, společenská setkávání a návštěvy kulturních akcí.
Velký čas věnoval management CID administraci a logistice žádostí o granty. Není výjimkou, že tyto
žádosti pomáhá CID vyřizovat jménem svých klientů a pro ně. Snaží se účastnit relevantních
informačních seminářů, debat u kulatých stolů a přitom se nejenom vzdělávat, rozšiřovat si obzory,
vyměňovat si zkušenosti a „best practice“, ale také taktéž rozšiřovat síť kontaktů tzv. networkingem.

Od 1.ledna 2014 jsme podle NOZ zůstali jako spolek, připravují se materiály pro úkon požádání o
zapsání spolku – z.s. Zintenzívnilo se konání a účast výboru a aktivu v různých společensko kulturních
a regionálních akcích pořádaných pro „R- klub rodičů“ a nově vytvářeného klubu BSS – přednášky,
divadelní představení, koncerty, výstavy aj.
Kvalitní a účinná propagace naší činnosti byla podpořena díky Ivanu Navrátilíkovi a jeho
profesionální fotodokumentaci z našich akcí. Velký význam pro něj měly tři prezentační výstavy
handicapovaných umělců (s Violou Jíchovou, Irenou Trefiovou a Martinem Krajíčkem),
na nichž vystavoval své fotografie. První a druhá byly zároveň i Výročními výstavami CID – v Sokole
Karlín a na Palmovce v Libni, třetí se konala v dětské části FN Motol. Vernisáže a dernisáže navštívili
zajímaví a milí hosté, odborníci i přátelé. Příští rok oslavy výročí CID pokračují – a tak budou i další
expozice a výroční akce.
V roce 2015 se CID opět účastnil NGO Marketu, veletrhu neziskových organizací, které pořádá
Fórum 2000. Prezentace se konala již podruhé ve Foru Karlín a NNO zde zase přibylo. Výčet dalších
důležitých akcí je v přílohách - v přehledu akcí roku a doplňují je tiskové zprávy.

Karlínské slavnosti dětí s Cidáčkem se konaly za rok 2015 třikrát, vždy s jiným programem a s účastí
studentů, praktikantů, dobrovolníků a hostů. Jsou určené pro veřejnost, především pro děti s rodiči i
prarodiči. Na začátek jsou vždy připraveny tématické a tvořivé dílny se vztahem k dalšímu programu.
Následuje program s hosty, divadélko, soutěže, společné zpívání a hudebně pohybové hry a na závěr
tanec. Studentky a praktikantky VOŠ sociálně právní měly úspěch s pohádkami, hrami a soutěžemi
v Sokole Karlín. Na Festivalu Integrace Slunce v Paláci Akropolis na Žižkově pro děti vystoupily
Ilona Vintrová s Terezou Vlachovou a dramatická skupina s programem PÍSNIČKY Z POHÁDEK A
ČAROVÁNÍ S CIDÁČKEM!

Zájem veřejnosti o aktivní účast na našich akcích je větší v letním období a v období adventu, akce
pro děti v zeleni parků jsou oblíbené po celý rok. Opravy a revitalizace Karlínského náměstí odsunuly
farmářské trhy na podzim, Karlínský masopust v únoru se ale stihl a byl velmi hezký. Příští rok bude
vedle výročních benefičních akcí také tématem čtvrté výroční fotovýstavy v libeňském Bílém domě.
Děkujeme za prezentaci naší nabídky činností pro širokou veřejnost, kterou podpořila Městská část
Praha 8 na svých webových stránkách a v měsíčníku OSMIČKA.
V domě č. 277/7, kde sídlí CID, se privatizovaly byty, nebytové prostory však zůstaly pod městskou
částí – ve smlouvě jako věcné břemeno.
Venkovní aktivity se konají většinou na Karlínském náměstí, ale v rámci rekultivace a oprav byly
směřovány do Kamzlových sadů a na Vítkov. Další jsou spojeny s akcemi MČ Prahy 8 - Den Země,
Dny zdraví, Kdo si hraje, nezlobí nebo Mimiden. Vedle dobré spolupráce se Sokolem Karlín se
podílíme i na akcích Karlínského Spektra – Den dětí, Mikuláš a Karlínský Masopust. V rámci
ozdravných pobytů a táborů jsme nadále spolupracovali s řadou NNO - Člověkem v tísni,o.p.s. ad.
v Karlíně, azylovými domy, OSPOD, FOD - Klokánky v Brně, Pardubicích a v Praze. Spolupráce
spočívá nejen v odborné práci s klienty, ale i při zajišťování provozu, programu integrovaných táborů
a ozdravných pobytů v Lipance, programů klubů a akcí v Praze, do kterých zapojujeme dobrovolníky.
Zahájili jsme aktivní sérii seniorských aktivit v klub BSS – barevné snění seniorů, jako pokračování
v nové aktivitě k family a baby friendly jsou plánovány akce v CAFE FRIDA a probíhají obvykle 1x
za 2 měsíce. Potěšilo nás i nové partnerství s novými organizacemi v Praze 8 - Osmička pro rodinu a
Seniorská Osma, participace na plánování a zlepšování místa pro život v Praze 8 a zvláště v Karlíně Agenda 21. Doufáme v aktivní spolupráci a její rozvíjení i v příštím roce.

Složení výboru občanského sdružení, zvoleného na 3 roky na výroční schůzi konané
dne 22.11.2013
- členové výboru:

Jiřina Čamrová – předsedkyně, MUDr. Jana Benediktová –
místopředsedkyně, Jana Linhartová, Jana Ráblová, Miroslava Horynová
- složení revizní komise: Ivan Navrátilík – předseda, Kateřina Čamrová, Olga Špačková
- statutární zástupci:
Jiřina Čamrová, PhDr.Marie Petrželová
- odborný aktiv:
Mgr. Marie Harantová, Věra Zajíčková, MUDr. Magda Kreimová, Edita
Devínská, ak.soch., Eva Kolářová
- výkonná ředitelka CID, o.s. v Praze 8 - Karlíně: PhDr.Marie Petrželová
- zaměstnanci 2014 – 2015 : Jana Karásková – sociální pracovník
Bc. Marie Klofandová – odborný pracovník v oblasti soc. práce
Absolventská praxe SÚPM : Mgr.Lenka Šimková, Bc. Hana Mašátová, MA, Ilona Vintrová, DiS
( Pozn. začátkem roku 2016 se bude konat výroční akce k volbě nového orgánu CID a
úpravě na zapsaný spolek podle NOZ)

Vedoucí a lektoři klubů, kroužků, speciálních programů, dobrovolní spolupracovníci:
Jitka Hašplová, Pavla Benešová, Edita Devínská, Václav Maňas, Věra Černá, Simona Slavíková, Jan
Šabík, Blanka Špalková, Věra Zajíčková, Světlana Rendlová, Jiří Karásek, Jan Karásek, Marian Petržela,
Petra Szárová, Marie Harantová, Jana Livanská, Hana Trčová, Krystyna Josefa Petrová, Černý Filip, Eva
Kolářová, Pavel Lančarič, Bohumil Bula, Jaroslava Benková, Michaela Lapáčková, Michal Suk, Marek
Šolmes Srazil, Ludmila a Karel Strnadovi, Václav Skočdopole, Jana Meruňková, Gabriela Křivánková,
Alena Smahová - Dufková, Milena Jelenová, Oldřich Dragoun, Viola Jíchová, Iva Šindelková, Martin
Krajíček + praktikantky a další dobrovolníci.

CID, o.s. srdečně děkuje
všem svým příznivcům a podporovatelům, donorům a mnoha dobrovolníkům
Jejich pomoci si velmi vážíme,
bez ní by se obtížně realizovala a rozvíjela činnost a naplňovalo poslání organizace,
která v roce 2015 oslavila již 25. výročí od svého vzniku v roce 1990.

Přehled hospodaření CID, o.s. - spolku v roce 2015

Příjmy celkem
1 249 690,66 ( zaokr. 1 249 691 ) Kč
Dotace ze státního rozpočtu
147 000
MZ – 50 000, MK – 40 000, MŠMT – 57 000
Granty a dary MHMP – mládež tábory - 24 000, rodina – 90 000
114 000
Granty a dary MČ Praha 8 - soc. služby AS – 38 000, vča kult. – 25 000
63 000
ÚP a ESF ( SÚPM – na MN)
108 400
Dary firem, individuální dobrovolné a sponzorské příspěvky
186 590
Členské příspěvky
31 000
Příspěvky klientů za poskytnuté služby, ozdravné pobyty a tábory
598 752,18
Bú úroky kredit
948,48
Výdaje celkem
1 249 690,66 ( zaokr. 1 249 691 ) Kč
Realizace všech projektů za rok :
- mzdové náklady : HPP – OON – 443 299 a DPP – 157 500
600 799
- režijní náklady celkem :
677 885,92
z toho
- materiální náklady, vybavení klubů a táborů, OP
186 996
- služby, nemateriální náklady, opravy a údržba,
náklady dobrovolnické práce, pobyty a tábory v Jeseníkách,
dokumentace a prezentace činnosti, vzdělávání,
490 889,92
poplatky banka a další
Rozdíl = Hospodářský výsledek

- 29 205, 74

Kč

/rozdíl v příjmové a nákladové složce za rok 2015 / zůstatek na činnost CID
+ fond oprav /na opravy ad. údržbu a odstraňování škod po povodních – vlhkosti,
opravy a údržba IT, rehabilitačně terapeutického vybavení a pomůcek /
Zůstatek na činnost k 31.12.2015/ 1.1.2016 celkem
- pokladna hotovost 1 468
- Bú 25 170,88 (disp. 24 170,88)

26 638,88 Kč

P ARTN EŘ I C ID,o .s . V R OC E 2015
Dotace a granty
Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo kultury
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Magistrát hlavního města Prahy
Městská část Prahy 8
Úřad práce ČR
DSAPRAGUE – Diplomatic Spouses Association
APOA

Firmy, spolupracovníci a NNO
Nakladatelství AKIM - ing. Monika Zralá
UPC Česká republika, a.s.
BILLA
Ekon Alfa, sro., Alfa studio
BPcopy
AB plus
Klub SDŽ Praha 8
ČRo Regina
Naše Praha, Osmička, Lipovský zpravodaj
o.s. SUKUS, Nadace Fórum 2000, DDM hl.m.Prahy, Karlín sobě, Smysluplná škola, SOKOL Karlín
UNICEF ČR
SBERBANK

Budu pomáhat
Equa bank

www.cidpraha8.cz

Zpráva z interaktivní besedy - BIO potraviny
Znovu jsme se sešli po prázdninách v úterý v 10:00 na interaktivní besedě o BIO
potravinách.
Maminky, které přišly s dětmi měly zajištěno hlídání s odbornou péčí.
Na začátku besedy jsme se dozvěděli, že měsíc září je měsícem BIO potravin, co
přesně název znamená, odkud pochází a jaké jsou legislativní normy a pravidla
pro získání značky BIO pro zemědělský produkt.
Následovala diskuze o tom, zda nějaké produkty kupují a jaké, jestli znají nějaké
BIO farmy, nebo výrobce. Bylo zmíněno i to, že je BIO produkt dražší, ale zato
kvalitnější.
Dále byly prezentovány výrobky značky Naše Bio a ochutnávka müsli tyčinek. Při
prezentaci výrobků se vyvinula diskuze na téma, z jaké země vlastně Bio
produkty jsou, proč značka Naše Bio prodává Bio produkty nejen z české země a
jaká je asi kvalita Biopotravin z Číny.
Beseda skončila plynulou konverzací ve skupinkách a maminky si předávaly
zdravé recepty.
Vedle vzájemného sdílení a předávání informací bylo pro všechny k dispozici i
odborné bezplatné poradenství.
Centrum integrace dětí a mládeže, o.s.

www.cidpraha8.cz

Plánované AKCE CID - 2015 od ledna

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

v týdnu od 5.1.

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

20.1. a 16.2.

Tříkrálová sbírka - Grábova vila MČ Praha 8 a Tříkrálový trh v Ládví

7 .2.

Karlínský MASOPUST - program a soutěže na Karlínském nám.

11.2.

Interaktivní beseda s rodiči - Očkování proti pneumokoku

22. 2. - 28. 2.

Jarní prázdniny v Lipance - sezónní činnosti s ozdravným programem

28. 2.- 7. 3.

Jarní tábor v Lipance - lyžování, sezónní činnosti pro děti a mládež

11. a 30.3.

Velikonoční tvořivá dílna + interaktivní beseda pro rodiče - dětská rýma
Vernisáž a Dernisáž Výstavy handicap. umělců! ( I.Navrátilík
,VJíchová)
Karneval v Sokole Karlín + bazárek, Karlínské slavnosti dětí 15:00

11. a 31.3.
15.3.

25.3.
28.3.

"Den pro zdravotně postižené děti" v rámci „Matějské poutě"
Velikonoční jarmark chráněných dílen MČ P8, Bílý dům 10:00 16:00
Konference INSPO - Kongresové centrum Praha - aktivní účast CID

2.4.

Dětská velikonoční výtvarná dílna CID + Sokol Karlín 15:00 - 17:00

15.4.

Interaktivní beseda pro rodiče + workshop zdravá výživa dětí

20.4.

Den Země CID + MČ Praha 8, Karlín + Libeň, keram. dílna pro dospělé

23.4.

16. Veletrh neziskových organizací - NGO MARKET -Forum Karlín v
Praze 8. Forum 2000, od 11:00 do 18:00 hod. - aktivní účast CID

27. a 28.4.

Cidáčkův odpolední dobročinný bazárek v Café Frída, Karlínské
nám.

23.3.

DUBEN

KVĚTEN

Poznávací vycházky do parků Prahy 8 a 9, ZOO, botanických zahrad,
výlety do CHKO Prahy ad. CID + Sokol Karlín

25.5.

Interaktivní beseda pro rodiče - kosmetika a hygiena dětí + Den
otevřených dveří k Mezinárodnímu dni rodiny 10:00 - 16:00
21. Festival Integrace Slunce - Palác Akropolis (18.5. vystoupení
CID)
Den zdraví MČ P8 - Bílý dům v Libni

1.6.

Mezinárodní den dětí

2.6.(8.6.)

Schůzka rodičů před letními tábory, setkávání s CID - rodiče, hosté

4.6.
16.6.

Karlínské slavnosti dětí s Cidáčkem

18.6.

" Mimi den" MČ Prahy 8 - pro rodiny s dětmi od 14:00 v Libni na louce

od 4.6.do 29.8.

Pobyt u moře - Chorvatsko (s DDM Praha 8 a 10) - děti i rodiče
Ozdravné integrované tábory a pobyty Lipanka, Lipová - lázně
CHKO J.Jeseníky. Pobyt u moře ve spolupráci s DDM hl. m. Prahy a
rodiči.

13.5.
18. - 22.5
ČERVEN

ČERVENEC
- SRPEN

1.7. - 1.8.
24. - 31. 8.

Letní dílna pro maminky a děti - těšíme se na prázdniny

CID Pecička - příměstský tábor ( letní klubík místo mateřské školy)

Plánované AKCE CID - 2015 od září
SRPEN

24.8.- 31.8.

ZÁŘÍ

1.9.

5.9.

Cidáčkův Příměstský tábor s programem a obědy, denně 8:00-17:00
Začíná Pecička, Pecka tvořivá, hlídání dětí, jazyková výchova, sociální
služby, odborné poradenství a praxe studentů, další kluby dětí a mládeže

13 -18

Kdo si hraje, nezlobí - U Meteoru - prezentace volnočasových aktivit

6.9.

Setkání v CID - výbor, aktiv

7., 8. a 9.9.

Den otevřených dveří od 10:00 do 15:00

9.9.

Zastávka - ochutnávka kroužků Karlínského Spektra

15 -19

10.9. a 18.9.

Dobrovolnické dny v CID - Equa bank, Alianz pojišťovna, a.s

19.9.

14-20

Zažít Karlín jinak - sousedská slavnost

21.9.

10-16

Zdravá osmička - Den melanomu

22.9.
__________ 30.9.
ŘÍJEN
5.10. 10,14

Interaktivní beseda - 10 důvodů proč kupovat Bio potraviny
Koncert pro seniory,Obecní dům,Smetanova síň (MHMP+Rada seniorů ČR)
Worshop - koláž (muzeum Prahy) a keramika od 16:00 (Verdunská ul. P6)

8.10.

72 hodin – koncert pro seniory a zpívání s dětmi(klub Karlín a další kluby)

9.10. - 1.11.

Salon výtvarníků z Prahy 8 - Grabova vila, Vernisáž 8.10. v 18:00

13.10.

Interaktivní beseda - alergie, rýma - Merck (VDV - atop. ekzem - 17:00 )

17.10.

Běh Karlínským sadem - 34. ročník (Sokol Karlín - Kaizlovy sady)

19.10. 10-16

Veletrh zdraví a sociálních služeb - Bílý dům MČ PRAHA 8

24.10.

Koncert pro členy, rodiče a aktiv dobrovolníků,Obecní dům,Smetanova
síň

26.10.-30.10.

Příměstský tábor - Halloween aneb strašidýlka z Karlína (29.Sokol,30. KS)

30.10.- 1.11.

Miluj svůj život - festival, prezentace CID 30.10. od 14:00

31.10.

Slavnostní otevírání nově revitalizovaného parku na Karlínském náměstí

__________ 2.11. - 15.12.
LISTOPAD
5.11.

Výroční výstava CID - foto + obraz + poezie - Palmovka, Vernisáž 2.11., 18
Slavnostní seminář k mezinárodnímu Dnu psoriazy - na
MHMP(SPAE,CID)

6.11.

Malý princ - Dejvice ( Roos. škola)-gener.zk., Dejvické divadlo 11.11.

10.11.

Interakt. beseda pro rodiče - čistá domácnost, ekonom. a ekol. gramotnost

11.11. 9:30

Písničky z pohádek a čarování s CIDÁČKEM! - Palác Akropolis, FISlunce

20.11. 16 -18

Výroční benefiční koncert CID, DOD, koncert Fontána - 19,30 Gong

23.11.

Adventní workshop - glazování keramiky, předvánoční pečení, schůze
výboru

29.11. 10-16

Vánoční mezinárodní festival DSA - Hotel Hilton Praha

29.11.

Mikulášská CID a Sokol Karlín – Karlínské slavnosti dětí

__________ 3.12. od 17:00
PROSINEC 5.12.

Rozsvícení vánočního stromku na Karlínském náměstí
Mikulášská v Spektrum Karlín + klub Karlík

5.12. 10-16

Charitativní bazar IWAP - InterContinental Praha

7.12.-8.1.2016

Objev svůj svět - výstava FN Motol - I. Navrátilík, V. Jíchová, I. Trefilová

7.12. 10-16

Vánoční jarmark chráněných dílen

7.12.

Pohádky a koledy - předvánoční setkání rodičů s dětmi v Cafe Frída

14. a 15.12.

Vánoční besídky klubů CID, Shromáždění a setkání členů a hostů CID

25. - 31.12.

Povánoční sportování v Praze - MHMP program zdarma - příměstský
tábor
Další benefiční koncerty, pohád.Cidáčkova odpoledne – 25. výroční akce

V pondělí 23. března 2015 se v rámci Matějské pouti uskutečnil
již tradiční „Den pro zdravotně postižené děti“ jako příkladná
akce praktické integrace všech našich projektů.

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s.
www.cidpraha8.cz, www.facebook.com/cidpraha8

