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vážení a milí přátelé JahodY,

výroční zpráva, kterou právě držíte v ruce, popisuje činnost naší organizace za rok 2011.

přeji vám příjemné čtení.

v úvodu nejdříve, jak již je mým zvykem, zmíním několik významnějších událostí, které se v JahodĚ 

v loňském roce, díky maximálnímu nasazení všech pracovníků, udály. přizpůsobili jsme se zájmu stále se 

zvyšujícímu počtu klientů nízkoprahových klubů Jahoda a džagoda a od září jsme rozšířili otevírací dobu 

o hodinu. kluby jsou nyní otevřeny pro děti a mládež 3x týdně vždy od 14.00 hodin.

na začátku července vyrazily děti klubu Jahoda na týdenní tábor do butova u hracholuské přehrady. 

díky získaným grantům se pobytu, který jsme nabídli za sníženou cenu, mohly zúčastnit i děti ze sociálně 

slabších rodin.

Za velký úspěch považuji otevření nového kontaktního místa pro terénní práci, 

které umožní setkávání pracovníků s klienty i během nepříznivého počasí. Fialově 

natřená a dětmi posprejovaná bývalá stavební buňka s názvem pixla je umístěna 

nedaleko metra černý Most.

během minulého roku byla rozšířena i činnost Rodinného centra Jahůdka. To nově 

nabídlo pravidelné setkávání nastávajících rodičů s dulou, cvičení jógy a taneční krou-

žek pro děti od 3 do 6 let.

v prosinci proběhl již 3. ročník Mikulášské párty v Meet Factory na smíchově. Jaho-

da se postupně stala hlavním organizátorem této úspěšné akce pořádané pro děti 

a mládež ze všech pražských nízkoprahových zařízení.

loňský rok jsme zakončili prosincovou benefiční akcí v klubu Cross, na které nám  

zdarma zahrálo několik známých, ale také klientských kapel. 

výtěžek z této akce jsme využili na nákup vybavení do hu-

dební zkušebny.

děkuji všem dárcům, sponzorům a poskytovatelům 

za podporu JahodY. speciálně děkuji zástupcům Měst-

ské části prahy 14 za dlouhodobou podporu a spolupráci.

Můj velký dík patří především všem kolegům, spolupra-

covníkům a dobrovolníkům za perfektní práci v roce 

2011.

Markéta Kalinová

ředitelka

Úvodní slovo 
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Rodinné centrum Jahůdka je barevným místem

uprostřed šedého sídliště Černý Most. 

Jahůdka je prostor pro rodiny. Rodičům nabízí 

pomoc a vzdělávání, dětem bezpečné místo 

pro hry a první kontakt se svými vrstevníky. 

v roce 2011 využilo našich služeb 220 nových klientů. 

Celkem jsme v roce 2011 evidovali při našich pravidel-

ných aktivitách 324 rodičů a dětí. 

Pravidelné týdenní aktivity:

\  Jahůdková školička - 3x týdně dopolední hlídání 

dětí od 1 roku

\  klub Jahůdka - pro rodiče s dětmi 2x týdně  

dopoledne, 1x týdně odpoledne

Pravidelné měsíční aktivity:

\ s Jahůdkou do knihovny

\ nedělní rodinná odpoledne

\ pyžámková noc 

Otevřené kurzy a kroužky:

\ angličtina pro rodiče s hlídáním 

\ Tanec pro děti 

\ Jóga

Služby pro rodiče:

\ psychoterapie s hlídáním

\ Job klub

\ setkávání s dulou pro nastávající rodiče

\ Masáže s hlídáním

\ plavání miminek ve vaně

Jednorázové aktivity:

\  karneval, lampiónový průvod, dětský den,  

Mikulášská nadílka, atp.

 

NZDM Jahoda je registrovanou sociální službou 
podle zákona č. 108/2006 Sb. jako „Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež“ vedenou pod 
číslem 1986693.

nízkoprahový klub Jahoda podporuje děti ve věku 
6 - 15 let, když mají starosti, něco je štve či se jim 
něco nedaří. dále jim nabízí bezpečný prostor pro 
trávení volného času, realizaci svých nápadů a sdílení 
svých radostí i starostí. sociální pracovníci pomáhají 
předcházet a hledat řešení průšvihů a konfliktů v pro-
středí, v kterém se pohybují. Za pomoci dobrovolníků 
v klubu nabízíme prostor pro aktivní trávení volného 
času, doučování a v rámci preventivních a rozvojo-
vých akcích učíme děti, jak se vypořádat s různými 
nástrahami světa (např. drogy, první pomoc nebo 
bezpečnost na ulici).

Rok 2011 pro nás znamenal...

\ 210 dětí, které využily službu
\ 76 dětí, které nás navštívily poprvé
\ 147 dnů, kdy byl klub otevřen
\ 4 534 poskytnutých služeb
\  otevírací dobu v pondělí, úterý a čtvrtek 

od 15:00 do 19:00 hodin (leden – srpen) 
a od 14:00 do 19:00 hodin (září – prosinec) 
a tím pádem prodloužení otevírací doby celkem  
o 3 hodiny týdně

\  Zvýšení počtu dětí, které sice bydlí mimo Mč 
praha 14, ale tráví na jejím území svůj volný čas

\  2,5x zvýšení potřeby doučování a pomoci  
s domácími úkoly oproti roku 2010

\  letní tábor za symbolickou cenu 700,- kč zamě-
řený na rozvoj schopností a dovedností dětí a je-
jich samostatnosti

\  pravidelné akce ve všední dny (min. 1 týdně) 
i o víkendech (1x měsíčně) v prostorách klubu 
i mimo něj, které umožňovaly dětem smysluplně 
trávit volný čas a rozvíjely jejich schopnosti a do-
vednosti

\  Celoroční motivační hra, v které se děti rozvíje-
ly v pomoci sobě navzájem a klubu, v povědomí 
o klubu a účasti na akcích pořádaných buť s jejich 
pomocí (např. protidrogová akce, sportovní sou-
těže) nebo alespoň na jejich návrhy (např. noční 
Jahoda, různé turnaje)

\  program specifické prevence, který učil děti, jak 
se vypořádat s různými nástrahami (např. drogy, 
první pomoc, kriminalita apod.)

Příklad naší konkrétní sociální práce v NZDM Ja-
hoda…

Ivana začala do Jahody chodit od úplného začátku klubu 
na Černém Mostě. V té době jí bylo 8 let. Většinou jí spo-
lečnost dělal její o 3 roky mladší bratr. Na klubu hrála hry, 
užívala si pozornosti dobrovolníků, zúčastňovala se volnoča-
sových akcí a postupně se začala svěřovat s tím, co jí trápí. 
Doma to nebylo úplně ideální – často se bojovalo s nedostat-
kem financí a to podle toho, zda táta měl či neměl práci. 
Vzhledem ke zdravotním problémům, které trápily brášku, 
s ním byla máma doma a tak zaopatření rodiny bylo na tá-
tovi. S přibývajícím věkem ale nejvíc Ivanu trápilo to, že musí 
neustále dávat pozor na brášku, který díky svým zdravotním 
problémům nemůže být chvíli sám, většinu času ho hlídá 
právě Ivana, je na ní velmi fixovaný a ta tak nemá dostatek 
času pro své potřeby. Často jsme spolu o tomto problému 
mluvili a vymýšleli různé cesty, jak by mohla trávit víc času 
sama. 
Postupně se začaly objevovat i problémy se stíháním učiva 
a Ivana přestoupila na speciální základní školu. Časem zača-
la Ivana více navštěvovat klub pro starší děti (Džagodu) a vy-
užívala toho, že tam ještě bráška chodit nemůže. Získala tak 
více času pro své potřeby a kamarády. Do Jahody se nadále 
chodila svěřovat s tím, co jí trápí, vypovídat se a pochlubit se 
svými básničkami a povídkami, které píše. 
Řešili jsme její první lásky, probírali situaci doma a v deváté 
třídě jsme jí pomáhali najít vhodnou střední školu. Na vybra-
nou střední školu se Ivana dostala, studium jí baví, je spoko-
jená. Už sice není naší klientkou (klub je pouze do 15 let), 
ale čas od času se zastaví říct, co je nového a jak se má.
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Rok 2011 v Terénním programu znamenal…

\  401 mladých lidí, kteří s námi byli v kontaktu 
(min. 1x za rok)

\  251 mladých lidí, které jsme kontaktovali poprvé
\  127 dnů, kdy terénní program probíhal
\  2502 poskytnutých služeb
\  Rozšíření lokality o hloubětín, lehovec a Rajskou 

zahradu
\  kontaktní dny pondělí, úterý, středa a čtvrtek 

od 15:00 do 20:00 hodin
\  přijetí dalšího terénního sociálního pracovníka 

na 0,5 úvazku
\  Zprovoznění piXlY – upravená stavební buňka 

jako zázemí pro terénní sociální pracovníky  
a uživatele služby

\  organizaci tradičních akcí (2x fotbalový turnaj, 
nohejbalový turnaj, akce ve skateparku) a dvou 
výletů (motorové čluny a Mikulášská párty)

\  spolupráci s úřadem Mč praha 14 na rozvoji 
terénní sociální práci (umístění piXlY a rozšíření 
lokality)

\  spolupráce s organizacemi Motýlek, neposeda, 
Farní charita na akci h2o Mjůzik párty. pokraču-
jící spolupráce s eset-help.

\  účast na setkáních celorepublikové pracovní 
skupiny Fórum terénní práce

\  intenzivní práci na metodických materiálech pod 
odborným vedením

Příklad naší konkrétní sociální práce 
v rámci Terénního programu…

R. (15) měl dlouhotrvající neshody s mámou – hádky, ne-
respektování jeho soukromí, nespravedlivé obviňování. Už to 
nechtěl déle snášet, situace byla pro něj tak vážná, že chtěl 
odejít z domova, a tak zvažoval možnosti, kam by mohl jít 
ten den spát:
- k vlastnímu tátovi, se kterým nežije - mohl by, ale nechce 
ho obtěžovat 
- přespat v bunkru, který vybudovali s kamarádem, vzal by 
si spacák a tak; riziko, že když máma nebude vědět, kde 
je, mohla by zavolat policii a nahlášení útěku z domova by 
mu mohlo situaci zkomplikovat. Není ani dobré počasí. A co 
bude dělat další dny?
- jít do azylového domu (pokud nějaký existuje) - existují 
domy, kam lze umístit akutně ohrožené dítě i bez souhlasu 
rodičů. Více o tom vědí pracovnice úřadu, je to velmi závažný 
krok a nejde se vrátit hned zpět, začne to řešit soud a může 
to trvat i měsíc.
Nakonec se rozhodl vrátit se domů, což byla v tuto chvíli 
nejlepší varianta.
Při dalším setkání terénní pracovníci znova s klientem  
R. probrali důkladně všechny jeho možnosti. Bydlení s vlast-
ním tátou by R. chtěl nejraději.
Z tohoto důvodu si terénní pracovníci sjednali společně  
s R. schůzku se sociální pracovnicí místního úřadu, kde pro-
brali znova všechny možnosti a připomněly R. vážnost jeho 
rozhodnutí.
Po schůzce se terénní pracovníci s R. dohodli, že na nějaký 
čas přeruší vzájemnou spolupráci, předali mu všechny infor-
mace a kontakty. V tuto chvíli musel klient řešit svou situaci 
sám. Po měsíci jsme od R. dostali zprávu, že bydlí u vlastního 
táty a je tam spokojený.

Terénní program je registrovanou sociální službou „Terénní 
programy“ podle zákona č. 108/2006 Sb., vedenou pod číslem 
9547898. 

Terénní program se zaměřuje na děti a mladistvé ve věku 12 – 18 let, 
kteří tráví většinu svého volného času v ulicích prahy 14 (černý Most, 
hloubětín, lehovec, Rajská zahrada). program si klade za cíl předcházet 
vzniku obtížných životních situací, které mohou děti a mladistvé ohro-
zit ve zdravém vývoji, nebo alespoň zmírňovat jejich negativní dopady 
tam, kde již nastaly (např. experimentování s drogami, potíže v rodině 
či ve škole, vztahy a sex, konflikt s okolím). Terénní sociální pracovníci 
se s mladými lidmi baví o jejich starostech, pocitech, nabízí jim pocho-
pení a pomoc, aby se lépe orientovali ve společnosti a zvládali řešit své 
problémy.

NZDM Džagoda je registrovanou sociální služ-
bou dle zákona č. 108/2006 Sb. vedenou pod čís-
lem 4163039 a také členským zařízením České 
asociace streetwork. Zapojuje se také do lokál-
ních komunitních aktivit a je členem pražské 
oborové skupiny pro nízkoprahové služby.

nZdM džagoda je prostor pro mladé lidi ve věku  
12 až 18 let. Tým školených pracovníků v něm posky-
tuje soubor sociálních služeb (poradenství, informace, 
pomoc v krizi, doprovázení, jednání s instituce aj.), 
kterými se snaží řešit obtížné situace spojené s dospí-
váním a životním stylem mládeže nebo jim v ideálním 
případě předcházet. Zároveň je klub bezpečným pro-
storem pro trávení volného času a realizaci vlastních 
nápadů a aktivit. 

Rok 2011 pro nás znamenal...

\ 277 mladých lidí, kteří využili naši službu 
\ 218 mladých lidí, kteří nás navštívili poprvé 
\ 136 dnů, kdy byl klub otevřen
\ 3955 poskytnutých služeb
\  otevírací doba byla od září rozšířena na pondělí, 

úterý a čtvrtek od 14 do 20 hodin (původně od 15 
do 20 h), tj. celkem o 3 hodiny za týden

\  personální změny v týmu, zaškolení nových  
pracovnic

\  provoz hudební zkušebny, kterou využilo 5 kapel 
složených z dětí a mladých lidí, které se aktivně 
účastní kulturních a společenských akcí pořáda-
ných občanským sdružením Jahoda

\  pokračování programu specifické prevence v té-
matických dvouměsících s debatami, filmy, semi-
náři a dalšími aktivitami (např. Já ve škole, škola 
ve mně; Závislost a nezávislost; volný čas; prachy, 
money, love!; internet a sociální sítě)

\  desítky pravidelných i jednorázových akcí na klubu
\  pokračování velkých akcí v rámci klubu a organi-

zace (např. čarodějnice, Zahradní slavnost, Jaho-
da na rampách, sportovní turnaje, graffiti Jam), 
tak i ve spolupráci s dalšími kluby a organizacemi 
(Tady nízkoprahy 3 – Mikuláš!)

\  průběžné vzdělávání pracovníků, účast na pracov-
ních skupinách a oborových konferencích

Příklad naší konkrétní sociální práce v NZDM  
Džagoda…

Je mi 13 let…
Kámoš mě zavedl do Džagody. Je to tu celkem fajn, mají 
fotbálek, pinčes. Potkal jsem tu další kámoše. Ten starší týpek 
tady (pozn. Kontaktní pracovník) se mnou dává řeč a po pár 
týdnech začíná prudit s nějakejma cílema. Ale co, dá se to 
vydržet a stejně potřebuju pořešit školu a taky mámu, furt 
prudí..
Je mi 15 let…
Našel jsem si fajn holku, chce se mnou být pořád, SUPER! 
Asi bych měl vymyslet cos tou ochranou, kámoš takhle při-
ved holku do jináče.. Zeptám se v Džagodě, třeba budou 
vědět...
Teda, sice jsem se styděl, ale byl to nakonec fajn pokec a do-
stal jsem i kondom. S tou mojí jsem teďka každej den. Máma 
sice prudí, že bych měl myslet na školu, prej je maturita dů-
ležitá, ale mě je to fuk, lepší je bejt s holkou a venku s kluka-
ma. Pár absencí sem nebo tam, ono se to nepo…
Je mi 16 let…
Do háje, vyrazili mě ze školy, prej sem překročil povolenej 
počet neomluvenejch hodin. Máma se na to netvářila úplně 
radostně, zadarmo mě prej živit nebude. Třeba si tím v Dža-
godě budou vědět rady.
Je mi 18 let…
Za měsíc vyjdu ze školy a začnu makat, teda jestli zvládnu 
závěrečky. Nikdy by mě nenapadlo, že mě truhlařina bude 
tak bavit. Koneckonců, maturitu může mít každej druhej, ale 
důležitý je, dělat práci, která tě baví a má pro tebe smysl. 
Za pár měsíců už nebudu moct do Džagody, budu moc do-
spělej, ale věřím tomu, že už to zvládnu sám.

5   } 6   }

Nízkoprahový klub Džagoda Terénní program



VA LNÁ HROMADA

Předseda: Tomáš Jindříšek

Členové: iva vosáhlová

 petra peroutková

 lucie brázdová

 Markéta kalinová

 kateřina plevová

 gabriela Radovnická

 václav lintymer

 Tomáš bratka

 veronika vajdiaková

SPRÁVNÍ RADA

Předseda: Tomáš Jindříšek

Členové: petra peroutková

 lucie brázdová

 václav lintymer

 Tomáš bratka

 veronika vajdiaková

 gabriela Radovnická

JAHODOVÝ TÝM

Ředitelka: Markéta kalinová

Vedoucí nízkoprahových programů a zástupkyně 

ředitelky: gabriela Radovnická

Vedoucí rodinného centra: kateřina Marinicová

Asistentka: lucie pražáková

Vedoucí NZDM Jahoda: Jana lukavcová

Kontaktní pracovníci: 

běla Moravcová

pavel nový

Vedoucí NZDM Džagoda: petr košek

Kontaktní pracovníci: 

kamila kudlvasrová

Zuzana Široká (Zuzana hrzalová)

Vedoucí Terénního programu: Martin pazlar

Kontaktní pracovníci: 

Jan Frühbauer

Monika hillebrandová (Martina husáková)

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Jahůdková školička: 

kateřina Cibulcová

Monika sláviková

Marcela sněhotová

Lektorka Aj: klára Ten donkelaar

Ekonomické služby: hanka bodláková

Právní servis: pavel pražák

„dobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci“ – dobrovolník je tedy člověk, který bez nároku 

na finanční odměnu poskytuje svůj čas, vědomosti, dovednosti a energii ve prospěch jiných lidí nebo ve prospěch 

společnosti. existence nestátních neziskových organizací je s fenoménem dobrovolnictví těsně spjata, a u nás  

v JahodĚ tomu není jinak. práce, aktivita, nadšení a osobní angažovanost dobrovolníků jsou znamenitou pomocí 

při realizaci našich nízkoprahových služeb, stejně tak jako nedocenitelnou pomocí při akcích, které pro děti  

a mládež pořádáme. Za všechny odpracované hodiny i inspiraci a elán, kterou s sebou naši dobrovolníci  

do JahodY v roce 2011 přinesli, jménem organizace děkujeme těmto našim dobrovolníkům:

 

Bartáková Martina

Berdan Viktor

Bouchalová Eva 

Brejchová Jana 

Čechová Gabriela

Holická Jana, Bc. 

Jiřík Petr

Kadlecová Lucie

Klenorová Aneta 

Kočí Ondřej

Knapcová Petra

Maderová Veronika

Matulíková Lucie

Moulík Karel

Plechová Martina

Stachová Sandra

Štefaničová Blanka

Lidé v Jahodě

Dobrovolníci
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

k 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)

Označení Název ukazatele Číslo
řádku

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady

i. spotřebované nákupy celkem 2 525 525

ii. služby celkem 3 554 554

iii. osobní náklady celkem 4 2 828 2 828

iv. daně a poplatky celkem 5

v. ostatní náklady celkem 6 35 35

vi. odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem 7

vii. poskytnuté příspěvky celkem 8 3 3

viii. daň z příjmů celkem 9

Náklady celkem 10 3 945 3 945

B. Výnosy

i. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 248 248

ii. Změna stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem 13

iii. aktivace celkem 14

iv. ostatní výnosy celkem 15

v. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
a opravných položek celkem 16

vi. přijaté příspěvky celkem 17

vii. provozní dotace celkem 18 304 304

Výnosy celkem 19 3 393 3 393

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20

D. Výsledek hospodaření po zdanění 21

ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

k 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)

Označení Název ukazatele Číslo
řádku

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

AKTIVA

a. Dlouhodobý majetek celkem 1 5

i. dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 38 43

ii. dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 255 255

iii. dlouhodobý finanční majetek celkem 4

iv. oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -293 -293

b. Krátkodobý majetek celkem 6 767 888

i. Zásoby celkem 7 21 26

ii. pohledávky celkem 8 210 2

iii. krátkodobý finanční majetek celkem 9 535 838

iv. Jiná aktiva celkem 10 1 22

Aktiva celkem 11 767 893

PASIVA

a. Vlastní zdroje celkem 12 669 668

i. Jmění celkem 13 3 2

ii. výsledek hospodaření celkem 14 666 666

b. Cizí zdroje celkem 15 98 225

i. Rezervy celkem 16

ii. dlouhodobé závazky celkem 17 25

iii. krátkodobé závazky celkem 18 36 136

iv. Jiná pasiva celkem 19 62 64

Pasiva celkem 20 767 893
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Centrum vzdělávání a veřejného internetu
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Sponzoři

Partneři
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JAHŮDKA
Rodinné centrum Jahůdka bylo hrazeno 

z těchto zdrojů:

Mpsv   383 049

MhMp   70 000

úMč p14   20 000

přijaté příspěvky  9025,50

Tržby z prodeje služeb  222 000

Celkem   704 074,50

Prostředky jsem využili takto:

provozní náklady  146 319,80

osobní náklady  399 988,50

JAHODA
NZDM Jahoda bylo hrazeno z těchto zdrojů:

Mpsv   645 000

Mv čR   41 000

MhMp   128 782,11

úMč p14   188 000

úMč p19   8 500

přijaté příspěvky  36 347,98

Tržby z prodeje služeb  20 948

Celkem   1 068 578,09

Prostředky jsem využili takto:

provozní náklady  261 448

osobní náklady  807 130,09

TERÉN
Terénní program byl hrazen z těchto zdrojů:

Mpsv   425 000

MhMp   207 795,28

úMč p14   200 000

přijaté příspěvky  92 535

Tržby z prodeje služeb  12 219,43

Celkem   937 549,71

Prostředky jsem využili takto:

provozní náklady  177 812,30

osobní náklady  759 737,41

DŽAGODA
NZDM Džagoda bylo hrazeno z těchto 

zdrojů:

Mpsv  562 000

Mv čR   41 000

MhMp   175 822,61

úMč p14   290 000

úMč p19   6 500

přijaté příspěvky  56 397,82

Tržby z prodeje služeb  12 972

Celkem   1 144 692,43

Prostředky jsem využili takto:

provozní náklady  310 406,43

osobní náklady  834 286

Účetní zpráva



JAHODA

vybíralova 969/2, 198 00 praha 14

Tel.: +420 281 916 352

www.jahodaweb.cz

info@jahodaweb.cz

Číslo sbírkového účtu: 

246139504/0300


