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        Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. (dále CID) bylo založeno 24. listopadu 1990 v Praze 

8  - Karlíně a od 26. dubna 1991 zaregistrováno na MV ČR podle zákona č. 83/90 Sb. o 

občanských sdruženích s působností pro celou ČR. Podle Nového občanského zákoníku je ve 

spolkovém rejstříku Městského soudu Praha zapsáno od 1. 1. 2014 pod spisovou značkou L 2170  

jako spolek a  od 23. 3. 2016  jako  zapsaný spolek ( z. s.) . Aktuální počet členů 124, účastníky 

klubů, přátele a příznivce doplňují  dobrovolní spolupracovníci ( průměrně 21 /rok). 

  CID se od roku 1991 zabývá integrací a inkluzí dětí a mládeže se speciálními potřebami, 

konkrétně dětí se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Přispívá 30 let k zlepšení podmínek pro 

tyto procesy, které probíhají zejména v rámci klubů pro nejmenší děti a jejich maminky, pro děti 

předškolního, mladšího i staršího školního věku, v rámci příměstských táborů v Praze, integrovaných 

táborů a ozdravných pobytů v Jeseníkách a dle možností i u moře. Náplní klubů i pobytů jsou 

výtvarné a tvořivé činnosti, hudebně pohybové aktivity, rehabilitace, arteterapie, muzikoterapie, 

hipoterapie, psychoterapie ad. Jsou poskytovány zaregistrované sociální služby, zajišťováno odborné 

poradenství a pro studenty odborná praxe. CID pracuje také s matkami na MD a rodiči na RD, 

nezaměstnanými, seniory a dobrovolníky. Kromě odborné poradny a vzdělávacích programů je jim 

umožněno aktivní zapojení do činnosti CID, práce s dětmi, přípravy a organizace programů a akcí, 

prezentace a administrativy. Možnost zviditelnit tyto aktivity přinesly mj. Mezinárodní roky rodiny, 

Evropské roky dobrovolníků a seniorů, Festivaly demokracie Forum 2000 Václava Havla ad.  

CID pořádá a spolupořádá s dalšími NNO kulturní akce pro děti, rodiny, seniory a pro veřejnost, dále 

tématické vzdělávací, osvětově popularizační a interaktivní besedy, konzultace a diskuse s odborníky 

a odborným poradenstvím. Iniciativně se podílí na komunitních a tradičních slavnostech k oživení 

městských částí Prahy, zvláště Prahy 8, účastní se prezentačních akcí neziskového sektoru a 

poskytovatelů sociálních služeb. Do jara roku 2023 bude dále jako partner organizace VOLONTÉ 

CZECH, o.p.s. participovat na realizaci projektu PKC – podpůrného krizového centra při 

Komunitním centru Karlín. V průběhu roku byly aktivity, bohužel, opět narušeny obdobím pandemie 

COVID-19 a souvisejícím lockdownem.   

Služby v té době byly i nadále  

poskytovány, ale většinou online.                                      

   

 

 

 
 
 



 
 
 
 
AKCE  V  ROCE  2021            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO z klubů CID Pecka a Pecička, Karlínských slavností dětí, 
Cidáčkových odpolední, výstav v Café Martin,výroční akce v hotelu Alwyn, akcí MČ Prahy 8, 

Karlínských trhů-Karlín Market, ad. ( foto zde a v tiskových zprávách, v přílohách Akce 
roku) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  PRAVIDELNÉ  ČINNOSTI  2021  ( průběžně aktualizováno)  
 

Pondělí 
09.00 - 12.00 Pecička – klub pro předškolní děti a klub pro maminky a rodiče  
    Hlídání dětí  (odborné vedení, nutno předem objednat)  
12.00 - 14.00 Odborná poradna  (objednání předem, další dle dohody)  
14.00 - 16.00 Pecka a Pecička jazyková, tvořivá, arteterapeutický klub – předškolní                                
                                                                                                                 a mladší školní děti  
Úterý 
09.00 - 12.00 Pecička – klub pro předškolní děti a klub pro maminky a rodiče  
    Hlídání dětí  (odborné vedení, nutno předem objednat)  
12.00 - 14.00 Odborné interaktivní besedy s rodiči a hosty, podpora rodič. kompetencí   
14:00 - 16:00 Doučování – předškolní a mladší školní děti s poruchami učení,  

jazykovými a a logopedickými problémy  
 

Středa 
09.00 - 12.00 Pecička - klub pro nejmenší děti, maminky a rodiče, volná herna 
    Hlídání dětí  (odborné vedení, nutno předem objednat) 
10.00 - 12.00 Odborná poradna  pro rodiče a nezam.klienty (objednání předem, dle dohody)  
14.00 - 16.00 Pecka a Pecička tvořivá, sociálně terapeutický klub – předšk.a ml.šk.děti  
16.00 - 18.00 Terapie, odborná poradna  (nutno objednat předem)  

 
Čtvrtek 
09.00 - 12.00 Pecička - klub pro předškolní děti a klub pro maminky a rodiče  
    Hlídání dětí  (odborné vedení, nutno předem objednat)  
10:00 – 11.00 Cvičení pro předškolní děti a děti s rodiči ( v Sokole Karlín) 
16.00 – 17.00 Cvičení pro rodiče s dětmi, předšk. děti a mladší školáky (v Sokole Karlín) 

 
Pátek 
08.00 - 12.00 Odborná praxe a konzultace studentů a dobrovolníků  - SŠ, VOŠ, VŠ  
12.00 - 14.00 Odborné poradenství  (objednání předem)  
16.00 - 20.00 R- klub  - setkávání  rodičů, seniorů, členů a hostů CID  

a programy Klubu BSS ( dohodnuté a plánované termíny)  
 
 

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

     
    Akce CID a KCK pro veřejnost, účast a součinnost na akcích MČ Prahy 8 aj. organizací                   
              ( NNO, KS ) 
 
    Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.(CID) 
     Peckova 277/7,  186 00 Praha 8 
     224 817 724, 775 937 707 
     e-mail: cidpraha8@centrum.cz 
     e-mail: cidpraha8@seznam.cz 
     www.cidpraha8.cz 
     www.facebook.com/cidpraha8 
     www.facebook.com/cidpecicka 
     www.facebook.com/cid.pecicka.1 
     IČ: 40612627   DIČ:CZ40612627 
     Č. účtu: 1921325349/0800   ČS 

 



 
 
 
 

OZDRAVNÉ  POBYTY,  INTEGROVANÉ  a PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY     2021 
 

  
                                     
 
 
 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příměstské tábory v Praze 
Na jaře nebyly – pádný důvod: Covid – 19. O letních prázdninách 2021 se tábory konaly 
v prostorách klubů CID a blízkém okolí. Termíny byly dva, od 12.7. – 16.7. a   od 23. 8. – 27. 8. 
Vzhledem  k rozdílnému věku dětí,  2,5 až 8 roků, zahrnoval zábavný program aktivity tak, aby je 
všechny děti zvládly. Podnikli jsme výlet na zámek Chvaly, navštívili Národní zemědělské muzeum, 
Maroldovo panorama a Galerii Kooperativy, mnoho dětských hřišť. Projeli jsme se přívozem HolKa a 
dokonce dvěma velkými parníky a také mašinkou přes Negrelliho viadukt. Poznávali jsme náš Karlín 
a okolí, hledali a také  našli vysoký komín, kasárna, tunel, loď i malovanou krávu a pak si to 
nakreslili.Také nechyběl kvalitní odpočinek a podle dřívějších zkušeností se zvládla i letní velká 
horka hrami v atriu domu, ve stínu platanů Karlínského parku a na dětských hřištích v Kasárnách 
Karlín. Závěr táborů patřil celodenní 2 km dlouhé Čimískově hře v Čimickém háji, kde děti úspěšně 
splnily všechny úkoly. 
Moc si společně strávený čas všichni užili. Tisková zpráva s fotodokumentací táborů je v příloze. 
               
Integrované tábory s ozdravným programem                                                                         
Projekt Lipanka v Jeseníkách pokračoval podle možností i v roce 2021 podle individuálního 
programu  a ozdravného režimu pro rodiny s dětmi  a pro seniory - s bohatým využitím 
klimatoterapie, ekologie, relaxace, turistiky a  nabídky léčebných procedur lázní Dolní Lipová                
a lázní Priessnitz v Jeseníku. 
 
 
Přehled AKCÍ  ROKU a výběr tiskových zpráv s fotodokumentací –  v přílohách. 
 
  
 PARTNEŘI  CID  V ROCE  2021   –   viz příloha                                     
 
 



 
 
 
PROJEKTY  V  ROCE  2021                                           
 
 
Karlínské kluby pro rodiny – 2021  
- 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 – 84 000 Kč           
Celkové náklady projektu - 307 000 Kč   
Projekt začal v roce 2007 a pokračuje dál i v roce 2022 
 
Programy dětských radostí 2021 
- volnočasové činnosti v klubech, na akcích klubů, integrovaných táborech a ozdravných pobytech     
pro organizované i neorganizované děti a mládež nejen z Prahy, slavnostech dětí a akcích pro 
veřejnost  
Hlavní zdroje financování projektu: MŠMT –  tábory a volnočasové aktivity –  0  Kč 
=  příspěvky rodičů a individuálních dárců  + součinnost s podporou vča MČ P8 
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové přispěl z Fondu pomoci potřebným – 25 000 Kč 
Nadace VIA – příspěvek na program Pohyb se zvířátky – 2 000 Kč 
Projekt od roku 1993 pokračuje i nadále v roce 2022 
 
Volnočasové a kulturní aktivity s  Cidáčkem v Praze 8 a Karlíně  
se realizovaly díky podpoře  MČ Praha 8 – vča 43 500 Kč a kult 36 800 Kč 
Celkové náklady projektů  –   165 000 Kč  
Projekty jsou dlouhodobé – probíhají již od roku 1993, pokračují a rozvíjí se i v roce 2022 
 
Arteterapeutické aktivity CID - Barevné snění 2021 
- arteterapeutické aktivity – tvůrčí dílny a aktivity v klubech, akcích klubů, na táborech a ozdravných 
pobytech, individuální práce s terapií a poradenstvím, návštěvy muzeí a galerií, workshopů, soutěže a  
výstavy pro děti  ad. kulturní akce pro veřejnost      
Hlavní zdroj financování projektu: MK ČR- ORNK, Kulturní aktivity OZP a seniorů  – 40 000 Kč 
Celkové náklady projektu  -  60 000 Kč 
Projekt je podporován MK od roku 2005, pokračuje a rozvíjí se i v roce 2022 
 
Terapie a hry v CID v Karlíně  2021 
- 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 OZP, zvláště dětí 
Hlavní zdroj financování projektu: MZ ČR, Program vyrovnávání příležitostí pro děti a občany 
se zdravotním postižením ( PVP)  –  0 Kč 
Celkové náklady projektu –  0 Kč  ( řešeno skromně v součinnosti nadačních zdrojů a darů členů) 
Projekt začal v 90tých letech, pokračuje i přes finanční potíže s podporou KCK nadále i v roce 2022 
 
Poskytování těchto registrovaných sociálních služeb po celý rok 2021 :  
 -  osobní asistence s preferencí pro děti s handicapem  
 -  sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 -  sociální rehabilitace                                          
Hlavní zdroj financování:  MPSV – poskytnuty mimořádné odměny za náročnou činnost a služby                       
v období onemocnění  COVID-19   -  celkem  78 942  Kč,   MHMP  -   0 Kč                                                          
Opětovně musíme vyjádřit velké díky za pomoc a podporu MČ Praha 8 –  50 000 Kč  
Celkové minimalizované náklady projektu jen k poskytování SAS pro rodiny s dětmi - 165 000 Kč  
Poskytování registrovaných sociálních služeb s minimální podporou, ale velkým úsilím a součinností 
všech – rodin, klientů, odborných spolupracovníků, ale zejména dobrovolníků 
Pro všechny potřebné uživatele se realizuje už od roku 2007 pokračuje i v roce 2022 
 
 
      
 



 
 
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKCE  a  AKTIVITY  v  ROCE  2021     
 
Také  tento rok byl narušený pandemií a omezeními COVID – 19, ale přes všechny komplikace naše 
kluby pro děti a rodiče s dětmi Pecka a Pecička a asistované hlídání pokračovaly, jejich činnost se 
podle možností rozvíjela. Nové děti se úspěšně socializovaly a rozvíjely, připravovaly se na vstup do 
některého zařízení předškolní výchovy. Aktualizace a nové impulzy do programů přinášely podněty a 
potřeby rodičů (pomoc s hlídáním, individuální logopedická cvičení, rozvoj kreativity, arteterapie, 
terapie k ADHD, doučování českého jazyka, pomoc a doučování pro děti se SVP – speciálními 
vzdělávacími potřebami, s koncepcí individuálního učení aj.). Pokračovaly oblíbené interaktivní 
besedy s hosty k akutním tématům a k rozvoji rodičovských kompetencí pro rodiče, maminky, 
mládež, praktikanty i seniory, také odborné poradenství a aktuální informace s formou edukací bylo 
frekventované. S obtížemi pokračoval projekt výstav handicapovaných umělců a jejich hostů              
( kresba, malba, poezie) v galerii Café Martin, v Konferenčním centru hotelu Alwyn, v rámci projektu 
Setkávání s hosty CID, KCK a kulturním programem s hudebním a pěveckým vystoupením dětí. 
Vydařila se výroční Benefice k oslavě 30. narozenin CID !!! 
 
Průměrná účast na našich akcích menšího charakteru byla od 40 osob, větších se vždy účastní 
minimálně 60 osob a významnější akce pro veřejnost jsou navštěvovány okolo 100 účastníků včetně 
hostů. Roční dopad našich aktivit na členy CID, klubů, uživatelů služeb a veřejnost předpokládáme 
přes 800 a více osob.  
 
Vedle  testování a zdravotních  omezení byly  obtížné  covid - výluky  osobních setkání – takže jen 
prostřednictvím  online  kontaktu  ( telefon, skype, WhatsApp, maily a sociální sítě). Přesto, když to 
situace umožňovala, užívaly se pro potřebné  děti, rodiny a seniory  také další bezpečné  a 
individuální formy ( po očkováním, testování a dodržování nutných bezpečnostních opatření). 
Průběžně jsme online absolvovali, komentovali, diskutovali  a  doporučovali řadu vzdělávacích a 
informačních relací a besed na internetu. Děti jsme nezanedbávaly, dostávaly úkoly a inspirativní 
zadání  tak, aby se udržoval kontakt a vzájemná informovanost. 
 
Díky dobré  spolupráci s Karlínským Spektrem, Sokolem Karlín a Mezigenerační Akademií  jsme 
rozšířili tradiční aktivity pro mládež, děti a rodiny o výtvarné workshopy, seniorskou poštu, 
tvořivé dílničky, bazárek+ swap a průběžně aktualizovanou prezentaci na Karlín Marketu.        
                      
Spolupráce s MČ Prahy 8 a její podpora naší činnosti spočívala zejména ve finanční podpoře,                 
v aktivní participaci  na akcích pro veřejnost  a v oblasti PR:  prezentační a informační články            
a pozvánky na akce pro děti, rodiny a veřejnost byly zveřejňovány na webu, fb a v měsíčníku 
Osmička. Musíme vyjádřit opravdu velké poděkování ! 
 
Projektu 72 hodin, který jsme realizovali s mládeží a dobrovolníky  - „Atriová zahrádka pro ty 
nejmenší aneb kultivace atria pro hry dětí“ – byl v jeho 10. ročníku udělen Certifikát ČRDM  a                
s tím souvisí  i nominace  Gratias Tibi. Nominaci ceny Křesadlo pro CID za dlouhodobou 
dobrovolnickou práci pro neziskovou organizaci a obětavou sociální práci pro klienty v období covidu 
získala Bc.Marie Balcárková.     
 
Programy a aktivity CID v seniorském klubu BSS  se  také rozvíjely  a obohacovaly  -  a to mj.                 
i s účastí na akcích Pražské Osmy pro seniory, Klubu seniorů Karlín, CAP,  NO CČSH Karlín, 
AkSen, Život90, Fresh senior v Písecká bráně, Ville Pellé a Vozovně  Žižkov. Když byly možné a 
povoleny, následovaly návštěvy výstav, divadel a koncertů  - „Funny Girl“  v divadle  DVA, Den ČT 
Zlaté Prahy, poznávací pobyt v Příbrami, léčebně ozdravné pobyty  v  Lipové lázních, Jeseníku 
a Františkových lázních.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Intenzívně se pracovalo na aktualizaci všech dlouhodobě realizovaných projektů a žádostech                 
o jejich podporu. Přehled všech podpořených projektů je v textu roční zprávy, v příloze seznam 
partnerů, donorů a dárců v roce 2021, kterým za podporu velmi děkujeme. Náročná byla příprava 
programů nového projektu, kterým jsme od dubna 2021 navázali na naše komunitní a podpůrné 
aktivity. Vedení, projektové zkušenosti a odbornost organizace VOLONTÉ CZECH, o.p.s. byly  pro 
projekt  KCK -  Komunitního centra Karlín úspěšné a jako  partneři  jsme cítili podporu a dobrou 
spolupráci. Naše činnost se tak vrací ke kořenům hlavních aktivit CID  =  tedy k poradenství, 
individuální práci s malými i velkými klienty, dobrovolníky a seniory, k řešení a aktivizaci komunitní 
problematiky - zejména v oblasti karlínské lokality. 
 
 
 
 

     ROK  2021  BUDE  POKRAČOVAT  v  ROCE  2022                
 
 
Aktualizace  potřeb  a  úpravy  dlouhodobě  realizovaných  projektů  budou plynule 
pokračovat, je třeba se věnovat také aktivitám zaměřeným v listopadu k připomenutí 
dalšího  již 31. výročí CID ! 
  
Pozn. = oslava byla odložena na období jara 2022 ! 
 
A na co se v dalším roce – doufejme po skončení doby covidové – těšíme? 
 
Na nové i tradiční a oblíbené klubové aktivity, výstavy, tábory, kulturně prezentační 
akce – a také na nové podpůrné projekty. 
 
 
Přiloženy jsou vybrané tiskové zprávy z akcí - TZ s fotodokumentací 
a  Přehled realizovaných Akcí v roce 2021 
 
 

                       
 

    
 
 
 
 



 
 
  
 

  VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE  11. února 2021  s  VOLBOU  
 
  Složení výboru a statutárních orgánů CID, z. s. ( volba 11. 2. 2021 na období 5let ) : 
 
 
-  členové výboru: Jiřina Čamrová – předsedkyně spolku, Miroslava Horynová -  

jednatelka spolku, PhDr.Marie Petrželová -  ředitelka spolku 
-  statutární zástupci:  PhDr.Marie Petrželová, Jiřina Čamrová, Miroslava Horynová 
  
-  odborný aktiv:                   Mgr. Marie Harantová, MUDr. Jana Benediktová, Jana Linhartová,  
                                                Mgr. Vlasta Rydlová, MgA Hedvika Mousa Bacha, Ivan Navrátilík,  
                                                Edita Devínská, ak.soch., Eva Kolářová, Jana Loučková 
                                                 
- výkonná ředitelka CID, z.s. v Praze 8 - Karlíně:  PhDr.Marie Petrželová  
- tým spolupracovníků  : Jana Karásková – sociální pracovník, asistentka ředitelky – dobrovolník,  

Bc. Marie Balcárková – odborný pracovník v oblasti soc. práce,  
Anna Kašičková, Marie Šípková, Mgr.Nikol Gruberová, Michaela Mladá, 
Mgr. Andrea Janotová, Lubica Plačková, Mgr. Markéta Hrušková,  
Bc. Simona Suchanová, Mgr. Jaroslava Šupálková, Bc. Michaela 
Paliatková, Brigita Melkoljanová, Kateřina Horynová 

 
 
 
 
 
 
Vedoucí a lektoři klubů, kroužků, speciálních programů, dobrovolní spolupracovníci:  
 
Věra Černá, Iva Šindelková, Viola Jíchová, Zdena Šárníková, Věra Zajíčková, Táňa Hamouzová,               
Světlana Rendlová, Jiří Karásek, Jan Karásek, Jitka Hašplová, Marian Petržela, Simona Slavíková- 
Šabíková, Jan Šabík, Blanka Špalková, Petra Szárová, Jana Livanská, Krystyna Josefa Petrová, Pavel 
Lančarič, Bohumil Bula, Jaroslava Benková, Jana Modlitbová, Michaela Lapáčková, Michal Suk,               
Marek Šolmes Srazil, Václav Skočdopole, Rostislav Máca, Rostislav Šmíd, Mgr.Marcela Bílá,                  
Ludmila Krestešová, Peter Galád, Jana Merunková, Gabriela Štiková ad. + studující, praktikanti                          
a další dobrovolníci 
 
 

CID, z.s.  srdečně  děkuje 
 

všem svým příznivcům a  podporovatelům, donorům a mnoha dobrovolníkům  
 

Jejich pomoci si velmi vážíme! 
 

Pomáhají realizovat a rozvíjet činnost a naplňovat poslání organizace, 
která v listopadu 2020 dovršila 30. výročí od svého vzniku v roce 1990.                         

Oslava proběhla v červnu 2021 v hotelu Alwyn 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
PARTNEŘI  CID, z.s.  v  ROCE  2021 
 

Dotace a granty – podporují nás 
 

Ministerstvo kultury  
 
 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

 
Magistrát hlavního města Prahy  
 

 
Městská část Prahy 8  
 
 

Výbor dobré vůle Olgy Havlové   
 

          
Nadační fond Albert         
 

 
MIVAC Management s.r.o.  
– hotel Alwyn                              
 
Kancelářská technika a potřeby 
 
 

OKI EUROPE LIMITED, o.z.    BP Copy    AKIM nakladatelství, s.r.o.   
 
Cafe Frida      Café Martin       VOLONTÉ CZECH, o.p.s. 
 
SUKUS, z.s.     Patron dětí         Budu pomáhat 

 
                           www.cidpraha8.cz                                                  
 
 



Benefiční  setkání  17.  června  2021          

Konečně se to povedlo!
V této náročné době jsme se mohli  sejít  s přáteli,  členy, klienty,  milými a vzácnými hosty a
oslavit 30 let od vzniku naší neziskové organizace Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.
Slavnostním  odpolednem nás  provázela  MgA.  Marta  Dietrich  Dvorská,  která  uvítala  hosty,
příznivce a partnery CID. Kulturní program zahájila operní sólistka ND Petra Alvarez Šimková
s manželem Rafaelem Alvarez  a  dětmi.  Jejich  krásné árie  vzbudily  nadšení  posluchačů  a
umocnily  významnost  události.Dále  vystoupil  malý  harfista  Jakub  Sadílek,  studentky  paní
profesorky  MgA. Hedviky Mousa Bacha  Kamila Prachtová a Tereza Vítková a o nevšední
zážitek se opět postaral mladý talentovaný harfista Martin Sadílek, student paní prof. Mgr.Hany
Müllerové. Mgr.Marcela Bílá s dětmi z Piánka pozdravila jen reprodukovaným zpěvem, protože
živé vystoupení nebylo možné.
Paní ředitelka CID poděkovala dlouhodobým spolupracovníkům, dobrovolníkům, partnerům a
donorům  za  podporu  činnosti.  S  partnery  ing.Zuzanou  Bejó  a  Mgr.Milanem  Cmárem
z VOLONTÉ  CZECH,o.p.s.  všechny  informovali  o  ukončení  programu  KPC  -  Krizového
poradenského centra  a zahájení navazujícího PKC - Podpůrného krizového centra při KCK.
Potěšila  účast  nejstarších  členů  CID  Krystyny  a  Miroslava  Petrových,  předání  certifikátu
nominace Hestia na cenu Křesadlo naší milé dobrovolné spolupracovnici Bc. Marii Balcárkové
a již došlo na krájení výročního dortu a slavnostní přípitek.
Děkujeme za návštěvu  panu starostovi MČ Prahy 8 Ondřeji Grosovi a radnímu Bc. Michalu
Švarcovi, panu řediteli Karlínského Spektra DDM hl.m.Prahy  Mgr. Davidovi Berenreiterovi a
Bc.Soně Zlatníkové, Dis., sólistce ND Praha Petře Alvarez Šimkové s rodinou, zástupcům škol
a  dalším. Velmi  děkujeme za  dlouhodobou  podporu  MK ČR,  MHMP,  MČ Praha  8  ad.
Poděkování patří i  novému panu majiteli hotelu Alwyn, managerce Ing. Markétě Urbanové a
všem,  kteří  se  postarali  o  perfektní  přípravu  konferenčního  sálu  i  úžasné  občerstvení,
Rostislavu  Šmídovi  za  video,  Milanu  Pavýzovi  a  Jřímu  Karáskovi  za  fotografie.  Struktura
infomateriálů  na  panelech  a  banerech  v duchu   retro-news   dokumentovala  komunitní
spolupráci a partnerství s Volonté, programy, činnost a práce klientů CID.

  V Praze dne 21.6. 2021          Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.       www.cidpraha8.cz 

                        



Akce  CID  -  2021 

Leden  - březen        Covid-19  opatření – testování – očkování – omezené aktivity –           

                                    roušky a respirátory  -  odborná péče  Pra-le-s   

                  Klub Pecička  +  Kluby KS  a  Pecka, doučování  a online kontakty,  poradenství    

                 Interaktivní  besedy, komunitní aktivity, návštěvy a jednání  ( Mezigenerační      

                 akademie, AkSen aj.), kluby R  a  BSS  - návštěvy filmů a  akcí v Libeňském světě

Duben Poradenství  pro rodiče a klienty (7., 14., 21., 28.4.) -  téma "Krizové období        

                  a informace včetně podpory vakcinace v COVID -19"

22.4. - Den Země : workshop pro děti s úkoly 

28.4. - Afterparty Dne Země : úprava zahrádky v atriu domu

Květen Poradenství  pro rodiče a klienty (12., 27.5.)- téma "Podpora  zvládání  obtíží      

                  při rozvolňování v Krizovém období s vakcinací v COVID -19"

13.5. - Klub BSS  –  U3V  PedF UK

15.5. - Klub BSS – návštěva výstavy František Skála a jiné práce

17. + 19.5. : Kluby KS a Pecka (zahájení prezenčního programu)

20.5. -  Valná hromada UNICEF,  Rytířská, Praha1

30.5. - Den dětí na Karlínském náměstí – CID dílny pro rodiče a děti

31.5. – 6.6.:  Léčebně-ozdravný pobyt Klubu BSS v Lipové lázních

Červen      Poradenství pro rodiče a klienty (9., 16.6.) –  pokračování  na téma "Podpora  

                   zvládání  obtíží při rozvolňování  kriz. období  COVID -19"                                      

                   Interaktivní besedy k aktuální problematice "Prevence obtížných situací 

                  v životě v aktuální krizi" (ve dnech 24. a  29.6., 12.7., 21. a  27.7. a 26. 8. 2021)

                  Pokrač. programu Klubů KS a Elkonina – do 30.6. + závěr. oslavy a diplomy

                  17.6.  Benefiční setkání s koncertem k oslavě 30 let CID  - hotel Alwyn  

                   Ozdravné  pobyty rodičů a seniorů s  dětmi ( lázně Priessnitz, Jeseníky)

24.6. – Závěrečná beseda programu pro seniory U3V na PedF UK

                  29.6. – Zahradní slavnost partnerské školy Rooseveltova, P6 + beseda



Červenec    12.7.  a  21.7. : Poradenské besední stoly ( CID, KPPP – Karlín, Cafe Frida)

                   na téma "Krizové období a náročnost  opatření aktuálních rizik onemocnění 

                   COVID -19 o prázdninách" –  pokračování v srpnu                              

                   Příměstský tábor pro děti  Cidáčkův letní klubík  od 12.-16.7.        

                    14. a 16.7 –  Poradenství  pro  rodiče  a klienty        

                    Ozdravné  pobyty R+d (Belgie – u moře, ČR – Chrudim, Rožmitál p.Třemš.)

                    27.7. Museum Kampa :  návštěva výstavy Jiří Šalamoun + beseda

Srpen          Ozdravný integr. tábor pro R+d – Buková, téma: Večerníčkovy pohádky 

                    19.8. - Svatební akce (international integracy–Olga z Petrohradu, RUS+UKR)

                     Ozdravné pobyty R+d (ČR – Vysočina, CHorvatsko – u moře, Baška Voda)

                     Příměstský tábor pro děti Cidáčkův letní klubík  od  23.-27.8. 

                     25.8.-  Poradenství pro rodiče a klienty      

                     26.8. -  Interaktivní beseda – prevence opatření k zahájení šk. roku

                     28.8. - Libeňské slavnosti MČ P8 k příležitosti 120 let připojení k Praze

                     29. 8. - Karlín Market : Karlínský street Food festival - dílny pro děti 

Září              Poradenství pro rodiče a klienty ( 9.9., 15. a 29.9. ) na téma „ Problematika

                     rodiny a školy a péče o fyzické a duševní zdraví po krizovém období“    

                     Besedy ( 10.9., 21.  a 30.9. ) na ped.psych. téma - specifické potřeby dětí          

                     a žáků, problémy s jejich zajišťováním a podpůrné aktivity (škola po C-19, 

                     doučování, asistence ped., pozornost  k OZP, ADHD a PAS), praxe studentů 

                     6.9. – Beseda s Martinem Kratochvílem„Království Mustang“, Himaláje (BSS)

                     8.9. - Muzeum Kampa, 102 let Meda Mládková, 10.9. divadlo MEDA (BSS)

          9.9. - Karlín září – Zastávka „volný čas“ (zápis kluby, tvořivé dílny dětí, OP)

          10.9. - Karlín Market + Karlínský den duševního zdraví  - tvořivé dílny dětí a    

           besedy s odborníky  +  odb. poradenství pro  rodiče 

  13.9. - Zahájení klubové činnosti CID- Pecička a Pecka, kluby KS - jazykový       

              od 13.9.   a  od 15.9.  sociálního rozvoje 



  14.9. – Slavnostní ocenění dobrovolníků :  cena Křesadlo ( nominace CID                  

                Bc.Marii Balcárkové ) v Rezidenci primátora hl.m.Prahy

  16.9. – Kouzelný  les : Les loupežníků v Ďáblickém háji – pro děti a R+d

 17.9. -  Otevření Libeňského světa + koment. prohlídky, Pivovarnická 3, P 8

 18.9. -  Zažít Karlín jinak na Florenci v Bar/áku, Dny Evropského dědictví, Foto     

výstava + vernisáž Verum Photo - Kevin V.Ton ad.,  Minimarket literatury KK

 21.9. – Interakt. beseda v Café Martin k Týdnům duševního zdraví - Autismus           

 23.9. - DOD + tvoření pro klienty a děti v Centru Amélie, z.s. v Karlíně 

 25.9. -  Klub BSS – návštěva divadla DVA „Funny Girl“ + Den ČT Zlaté Prahy

 28.9. – Sledování přenosu ČT1 ze Senátu ČR: Udílení stříbrných medailí 

 29.9. -  Odborné poradenství pro rodiče a klienty z CS

 30.9. – Odborná konference na téma Autismus, VOŠSP Jahodovka, P 10

Říjen     Poradenství  pro rodiče a klienty (7.10., 14. a 26.10.,  3.11.  a  11.11) téma              

  " Problematika života rodiny  a prevence  zdravotního stavu v období další               

   vlny COVID -19 " – ped.a psych.přístup, rozvíjení rodičovských kompetencí

    Interaktivní besedy pro rodiče, klienty, pedagogy, soc.pracovníky (5. a  20.10., 

    9.  a 30. 11. 2021)  "Podpůrná argumentace k řešení obtížných situací  v nové     

    vlně covidu - v rámci zvyšování rodičovských kompetencí " + pohled na finanční   

    gramotnost s  G. Štikovou v  Café Martin 

    7.10. - Vernisáž výstavy Salon výtvarníků  MČ P8,  Grabova vila ( panel CID)

     8.10. - Libeňský svět – koncert Miroslava Palečka“Pocta Jaroslavu Seifertovi“

    16.10. - Dětský den s programem s partnerskou ZŠ speciální Roosveltova

    17.10. – 21. -  INSPO odborná konference, Kongresové centrum

    19.10. -  Konference v senátu „Rodinná politika“

  19.10.  – Ceny Yourchance „Bílá vrána “pro děti z DD, udílení ocenění s kult.          
programem CID v Rezidenci primátora hl.m. Prahy

     29.10. – Puntíkový den = osvětová akce k „Světovému  dni psoriázy“



Listopad   Poradenství pro rodiče a klienty včetně tématu z října pokračuje, dtto

  Besedy pro rodiče a klienty do  30.11.,  Kluby Pecička, Pecka a  KS a douč.

           Akce s kulturním programem  v ALWYNu omezené, objekt v úpravě 

           14.11. -  Představení Laterny Magiky pro děti,  Nová scéna ND      

           ADVENTNÍ  AKCE začínají v klubech dětí, R klubu-rodičů a BSS – seniorů

           22.11. – Rozsvícení  Karlínského vánočního  stromu s programem ( děti

           ze ZUŠ a soubory z Prahy 8)

           Výstava o Arnoštu Lustigovi v Libeňském světě + také návštěvy Galerie 

          Kooperativy, Adventních koncertů v Libeňském zámku 

          30. 11.  Exkurze a odborné praxe  v Karlíně v CID a  Café Martin

Prosinec  Poradenství pro rodiče a klienty (8.12. a 15.12 )" Psychická odpora v období    

                     adventu a vánoc a dále pokračování v prevenci zdravotního stavu v období    

                     další vlny  COVID -19 " 

          Besedy pro rodiče a klienty, studenty ( 7.12. a 14. 12.)  "Psychosociální     

           prevence traumat a podpora pozitivní nálady v období vánoc a zároveň           

           v nové vlně covidu (další téma zvyšování rodičovských kompetencí ) "

           5. a 6. 12. – Mikulášské  v KS a CID,  Vánoční schůzka  SPAE         

           7.12. –  Sváteční posezení členů CID s dobrovolníky, cukrárna Studánka     

           9.12. - Vánoční  Pecička,  další vánoční  večírky  klubů, využití  možností 

          návštěv koncertů,  výstav a galerií – v bezpečném režimu

           2. ročník  SRDCE  Osmičky ,  QR hry MČ P8 pro děti i celé rodiny                         

           14.12. - Děti ze ZŠ Lyčkovo nám. a klubů KS si užily zpívání koled v kostele 

           sv.Cyrila a Metoděje, Karlín / ŽIVĚ: Vánoční koncert Smysluplné školy 2021 –     You Tube        

          24.12. – jen malé  Štědrovečerní  komunitní a sousedské zpívání koled              

          u Karlínského vánočního  stromu                                                  PF  2022               
---------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=6VkBTsqId88


CID - Centrum integrace dětí a mládeže vzpomíná na setkání a besedy před dobou Covidovou. 

Doufáme, že se situace brzy zlepší a budeme se znovut všichni pohromadě ve zdraví setkávat, besedovat, 

plánovat, sdílet a radovat se. 

 

 

Jaro 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojďme si společně zavzpomínat na loňské příměstské tábory u nás v CID v Karlíně. Věříme, že situace spojená 

s pandemií se určitě zlepší, abychom se zase mohli společně vydat na cestu za dobrodružstvím na letošních 

příměstských táborech, výletech a dalších prázdninových setkáních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dnes jsou ještě naše kluby prázdné, ale moc se těšíme na květen, až se situace zlepší, kluby se naplní 

dětským smíchem a spoustou informací, podnětů a součinnosti dospělých. A tak jsme prozatím v kontaktu 

online, neváhejte se na nás s důvěrou obrátit se svými problémy, rádi pomúžeme.          

Vzpomínáme na Vás a přejeme hodně zdraví.  

  

Odborné poradny, tvořivé programy, doučování a terapie se sice distančně daří, prostě musí fungovat,                  

ale zdaleka se nemůže dařít tak dobře, jako při osobním kontaktu. Už aby bylo lépe! 

     

  



CID - Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 

v dubnu 2021 i nadále funguje prostřednictvým online prostoru, na telefonu a na našich
sociálních  sítích.  Poskytujeme  odborné  poradenství,  terapeutické  rozhovory  a
zprostředkování  pomoci  a  služeb,  podle  možností  i  opakovaně  kontakty  s dětmi  a  s
rodiči.

S  ukončeným  nouzovým  stavem  a  se  zlepšením  pandemické  situace  se  Vám

otevíráme a  za  příslušných  bezpečnostních  opatření   nabízíme  aktivity  v  rozsahu
aktuálních  povolení  vlády.   Služby  jsou  poskytovány  individuálně  a  dle  dohody.
Doufáme, že se situace nadále bude jenom zlepšovat a budeme se moci těšit na Vás a
Vaše děti u nás v CID a brzy i na  akcích  už v květnu a dál.

Aktuální poskytované služby:
Poradenství  dle  dohody  a  objednání 

Sociální poradenství a sociálně aktivizační služby
Speciálně pedagogické poradenství a terapie 

Podpůrné  aktivity  dle  dohody  a  objednání  v  Pecičce

Terapie  a  doučování,  konzultace  a  supervize
Volná herna pro rodiče s dětmi - středa  9 – 12,  hlídání dětí  ( Ú – St   od  9– 12)



Kluby CID pro malé i větší děti - Pecička a Pecka



Interaktivní odborná beseda v Café Martin

V Café Martin v Karlíně se 21.9. 2021 se konala interaktivní odborná beseda s Mgr. Marií Harantovou
na téma Autismus a vyučování na základní speciální škole Rooseveltova, Praha 6. Zúčastnili se rodiče,
studentky VOŠ Evropská a pracovnice CID.
Přednášející se představila jako  bývalá pedagožka na SŠ pedagogické v Berouně a nynější učitelka
na ZŠ speciální Rooseveltova v Praze 6, kam nás pozvala na exkurzi. 
Vyučování v základní speciální škole Rooseveltova má pevně daný řád, na který jsou žáci se ZP zvyklí.
Činnosti dne žáků se řídí pomocí piktogramů. Vyučovací hodina je zkrácená, má 20 minut, za to mají
delší  přestávky,  které  se  vždy  tráví  na  zahradě,  kde  mají  žáci  možnost  komunikovat  se  svými
spolužáky, nebo si hrát na menším dětském hřišti. 
Představila nám divadelní kroužek, do kterého mohou žáci chodit, a výsledné hry, například Malý
Princ, poté představují   rodičům a dalším divákům v Dejvickém divadle.  Dále se ve škole nachází
kroužek keramiky, který mohou navštěvovat žáci s nižším stupněm znevýhodnění. 
K otázce na téma inkluze, paní Harantová nám sdělila, že s inkluzí má špatnou zkušenost, ale stále
věří, že by to mohl být dobrý krok vpřed. 
 Na závěr nám Paní  Harantová představila  knihu manželů  Třešňákových,  Zvuky probuzení.  Kniha
vypráví příběh o výchově dcery s autismem spojeným s mentální retardací a vážnými projevy chování.
Paní Harantovou kniha zaujala díky pohledu tatínka na dceru s autismem. 

Besedy s odborníky a hosty v této tréninkové kavárně (pro osoby s mentálním postižením) probíhají
opakovaně na aktuální témata a ke zvyšování rodičovských kompetencí. CID zde také pořádá kulturní
akce – výstavy amatérských a handicapovaných umělců, vernisáže, koncerty, autorská čtení ad.

V Praze dne 27.9. 2021                                                                        Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.
                                                                                                                  www.cidpraha8.cz



Letní příměstské tábory CID v Pecičce          „Cidáčkův letní klubík“ 

 
 
 
Tak už nám prázdniny skončitly, ještě nedávno jsme plánovali příměstské tábory a už zase 
začal nový školní rok. 
První tábor byl na začátku prázdnin od 12. do 16. července a další před koncem od 23. do 
27. srpna. Vzhledem k rozdílnému věku dětí, 2,5 až 8 roků, jsme museli připravit aktivity tak, 
aby je všechny děti zvládly a s pomocí arteterapie se zdokonalily. Navštívili jsme zámek 
Chvaly, Zemědělské muzeum, Galerii Kooperativy, Maroldovo panorama a více dětských 
hřišť. Projeli jsme se přívozem HolKa a dokonce dvěma velkými parníky a také mašinkou 
přes Negrelliho viadukt. Poznávali jsme náš Karlín a okolí, hledali a našli vysoký komín, 
kasárna, tunel, loď i malovanou krávu a pak se to snažili nakreslit. Závěr táborů patřil 
celodenní 2 km dlouhé Čimískově hře v Čimickém háji, kde děti úspěšně splnily všechny 
úkoly. 
Moc jsme si společně strávený čas užili a tak se již těšíme na příští prázdniny! 
 
V Praze dne 8. září 2021                                       Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. 
                                                                                www.cidpraha8.cz 
















