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SlOvO Ředitelky

Milí přátelé,

každým rokem je pro mě psaní úvodníku do výroční zprávy takovou milou povinností 
s následujícím průběhem: zpočátku se mi do toho moc nechce, ale když už si konečně 
sednu k počítači a začnu vzpomínat na všechno, co jsme v přecházejícím roce  
v JAHODĚ zažili, je pro mě rekapitulace roční činnosti velmi příjemná.
Letos jsem však chvilku, kdy dojde na psaní těchto řádků odkládala až na tu  
nejzazší chvíli. Je pro mě velmi těžké popsat pocity, které mám vždy, když zavzpomí-
nám na rok 2012, především na jeho začátek. Stalo se to nejhorší, co se mohlo stát. 
Nečekaně nás opustila kolegyně Gábina. Ta mladá a milá holka, která rozdávala  
úsměvy na všechny strany. Ta holka, která pomáhala všem kolem sebe, ta holka, která 
měla mít větší část svého života teprve před sebou. Osud rozhodl jinak a nám nezbývá 
než se s tím smířit. Jde to velmi pomalu a v našich srdcích zůstane navždy.

Velmi si vážím všeho, co jsme s kolegy za minulý rok zvládli, a to i přesto, že jsme byli 
finančně limitováni. Konkrétní aktivity jsou popsány ve zprávě a vy se s nimi můžete 
na následujících stránkách seznámit. Dovolím si zmínit alespoň ty nejvýznamnější 
události roku 2012. Bylo to zahájení provozu Soukromé mateřské školy Jahoda,  
organizace jednodenního festivalu Strawberry Fields, a především navázání  
spolupráce s Centrem Černý Most, které se stalo našim hlavním partnerem.

Přeji Vám všem mnoho šťastných dní v roce 2013 a prosím netrapte se zbytečnostmi, 
ale naopak si užívejte každého okamžiku, dokud máte příležitost! 

Markéta Kalinová
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věnováno 
Gabriele Radovnické
* 29. 7. 1984   = 26. 2. 2012



              kluB pRO ROdinu JAHůdkA

Do Jahůdky chodí rodiče a prarodiče zejména s předškolními dětmi. Klub je bezpečným 
prostorem pro aktivní trávení volného času rodičů s dětmi. Jahůdka je velká, prostorná 
herna s wi-fi kavárničkou, stolním fotbálkem, knihovnou a dalšími bonusy pro rodiče 
i děti. Jahůdka uspořádala v roce 2012 spoustu akcí pro celé rodiny, jako Dětský karneval, 
Halloween, Kurz efektivního rodičovství, Kurz 1. pomoci u dětí, Mikulášskou nadílku 
atd. Pro rodiče jsme 3x týdně nabízeli dopolední hlídání dětí od 1 roku a několikrát 
do roka Pyžámkovou noc.

Uživatelů služby......................473
Provozních dnů.......................197
Akcí ve volném čase...............27
Nabídnutých kurzů.................13

„proč chodíte do Jahůdky?“

Simona: „Do Jahůdky chodíme, protože se nám líbí rodinné zázemí, milý a osobní pří-
stup, super akce a jsem ráda za dětský kolektiv pro mé děti.“

Veronika: „V Jahůdce mám pocit, že jsme vítáni a že nikoho neotravuje, nikomu nevadí, 
občasný dětský křik mých dětí.“ 

Pavla: „Protože se v Jahůdce konají zajímavé akce. Jahůdka je tak trochu jiná :)
Nešetří úsměvy.“

Eva: „Oba moji kluci chodili do Jahůdky na dopolední hlídání. Na všechny milé tety 
s láskou vzpomínáme. Se změnou a nástupem do práce se naše situace změnila. Času 
je málo a vše je v jednom kole. Ale i tak čas od času do Jahůdky zavítáme, vyrobíme 
halloweenskou příšerku nebo zakončíme zimu pálením Morany. Moc díky všem lidem 
z Jahůdky za jejich skvělou práci a nadšení, se kterým akce připravují.“

k
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nízkOpRAHOvý kluB
JAHOdA

Nízkoprahový klub Jahoda je registrovanou sociální službou 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako 
„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ vedenou pod identifikačním číslem 1986693.
Služby Nízkoprahového klubu Jahoda jsou určeny dětem ve věku 6 - 15 let, které žijí 
nebo tráví svůj volný čas na pražském sídlišti Černý Most a v okolí. Volný čas tráví tyto 
děti ve skateparku, v suterénech panelových domů, na hřištích nebo jen touláním se 
po ulicích sídliště, kde nelze očekávat pozitivní náplň jejich volného času. Mnozí z nich 
se tak potýkají s absencemi ve školní docházce, experimenty s alkoholem a drogami, 
s nízkým sebevědomím, s problémy s uznáváním autorit a s problémy v rodině apod. 
Nízkoprahový klub Jahoda jim prostřednictvím svého zázemí a sociálních pracovníků 
nabízí širokou škálu volnočasových aktivit, pomoc při plnění školních povinností i nové 
informace a poznatky. 

Rok 2012 pro nás znamenal…

k 211 dětí, které využily službu
k 78 dětí, které naši službu využily poprvé
k 136 dnů, kdy byla služba otevřena
k 4 026 poskytnutých výkonů sociální práce
k   56 akcí ve volném čase (např. výtvarné akce – výlety, sportovní akce, víkendov 

akce – tzv. „Noční Jahoda“ na téma např. StarDance).
k Otvírací dobu v PO, ÚT a ČT od 14:00 hod. do 19:00 hod.
k     Letní tábor v Českém ráji za symbolickou cenu 300 Kč zaměřený na rozvoj schop-

ností a dovedností – táborovým programem, který děti provázel celým pobytem, 
byl program „Cesta kolem světa za 7 dní“

k  Pravidelné akce ve všední dny i o víkendech v prostorách klubu i mimo něj, které 
umožnily dětem smysluplně využít jejich volný čas a rozvíjet jejich osobnost, 
schopnosti a dovednosti

k Celoroční motivační hra v rámci klubu - „Berry“
k  Preventivní a rozvojové akce vztahující se k tématu měsíce (např. Vandalismus, 

Čím bych chtěl být, Peníze, Ekologie, Emoce, Cizinci atd.)
k  Spolupráce ÚMČ Praha 14 (např. organizace akce Den Země, spolupráce při ví-

kendových a letních pobytech) a nestátními neziskovými organizacemi
k Příležitosti pro práci dobrovolníků a realizaci stáží studentů VOŠ a VŠ

terka, 10 let:
„Mám ráda Stmívání, už jsem viděla všechny filmy a teď bych si chtěla přečíst knížky. 
Holky říkají, že jsou lepší než film a stejně musíme mít do školy čtenářský deník. Přála 
jsem si je k Vánocům, ale ani jeden díl jsem nedostala. Máma říkala, že jsou ty knížky 
moc drahý. Poslala mě do knihovny. Máme jí ve škole, ale tam jsou všechny díly půjče-
ný. Kamarádka mi řekla, že je tu ještě nějaká jiná knihovna, ale já jsem nevěděla kde. 
V Jahodě se mě už zase ptali, zda není něco, s čím mi mohou pomoct a tak jsem nadho-
dila tohle. Našli jsme spolu nejbližší pobočku Městské knihovny, vytiskli mi přihlášku 
a ukázali mi, jak se tam hledají knížky. Protože průkazka do knihovny byla zadarmo, tak 
proti tomu máma nic neměla a já už dočítám druhý díl.  A fakt to není špatný.“

tonda, 8 let:
„Moc jsem se těšil, až skončí škola a budou prázdniny a budeme s klukama běhat venku. 
A pak jsem ale zjistil, že všichni jedou někam pryč a já tu zůstanu na sídlišti zase sám. 
Můj nejlepší kamarád se hodně těšil na tábor a plánoval, co tam budou dělat. Taky bych 
chtěl hrát hry v lese a chodit se koupat. Zeptal jsem se doma, jestli bych nemohl jet taky. 
Táta ale teď zrovna nemá práci a tak na tenhle tábor nemáme peníze. O nějakém táboře 
ale mluvili i v Jahodě a tak jsem si vzal domů přihlášku, protože říkali, že to nestojí 
moc. Cena se líbila i našim a 300 Kč se doma našlo. A já jsem si mohl hrát na cestovatele 
a na týden vypadnout z Čerňáku.“

t. J., 12 let:
„Začala jsem teď chodit na druhý stupeň ZŠ a je to pěkný vopruz. Na každý předmět 
máme jiného učitele, vykládají hrozně rychle a pořád po nás chtějí nějaké úkoly a refe-
ráty. Nikdy nevím, kdy mě budou chtít vyzkoušet, musím se pořád učit a do toho píšeme 
spoustu testů. Za každou blbou známku mi máma nadává, ale když se chci doma učit, 
tak musím hlídat malého bráchu. Několikrát jsem na písemky nešla, abych zase nedo-
stala blbou známku a máma kvůli mně zase nebyla naštvaná. Jenže to se moc nepovedlo 
a teď moje známky řeší nejen ve škole, ale i na sociálce. Sociální pracovnice nám dopo-
ručila JAHODu, že tam i doučují. už jsem tam párkrát byla, pomohli mi i s referátama 
a vypadá to, že výzo nebude nakonec tak tragický.“ 
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     nízkOpRAHOvý 
     kluB džAGOdA

Nízkoprahový klub Džagoda je registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, vedenou pod identifikačním číslem 4163039. Nízkoprahový 
klub Džagoda je členským zařízením oborové asociace – České asociace streetwork.
Nízkoprahový klub Džagoda je zázemím i službou pro mladé lidi ve věku 12 - 18 let, 
kteří trvale žijí a tráví svůj volný čas na sídlišti Černý Most a v jeho blízkém okolí. 
Vlivem prostředí a dalších faktorů (např. rodinné zázemí, období adolescence apod.) 
jsou tito lidé ohroženi nebo již zasaženi negativními jevy (šikana, užívání lehkých drog, 
kriminalita). Svůj volný čas tráví tato cílová skupina neorganizované mládeže ve skate-
parku, v suterénech panelových domů, na hřištích nebo jen v ulicích sídliště. Ve vol-
ném čase chybí pozitivní náplň, převládá nuda a nicnedělání. V rámci práce s uživateli 
jsme v roce 2012 pokračovali v hledání a naplňování osobních cílů uživatelů této so-
ciální služby. Většina cílů se týká zvládání školní látky, přípravy na přijímací zkoušky 
na střední školu či učiliště, vztahů s vrstevníky a partnerských vztahů. 

Rok 2012 pro nás znamenal…

k 245 mladých lidí, kteří využili naší službu
k 90 mladých lidí, kteří navštívili naši službu poprvé 
k 135 dnů, kdy byla služba otevřena
k 4 725 poskytnutých výkonů sociální práce
k 50 akcí ve volném čase
k Otvírací dobu v PO, ÚT a ČT od 14:00 hod. do 20:00 hod.
k  Týdenní zahraniční výměnný pobyt pro uživatele služby v Lipsku 

– zahájení mezinárodní spolupráce s organizací OFT Rabet
k  Provoz hudební zkušebny pro kapely, jejichž členové jsou  

uživatelé sociální služby, a uspořádání koncertu kapel  
u příležitosti oslavy výročí 15-ti let činnosti JAHODY

k  Program specifické prevence v rámci tematických dvou-
měsíců (např. Moje budoucnost, Leze na mě jaro, 
Můj svět – náš svět, Do školy s čistou hlavou, 
Z různých koutů světa,…).

k  Prezentace služeb klubu na základních ško-
lách v okolí, průběžné vzdělávání sociálních 
pracovníků, spolupráce s nestátními nezis-
kovými organizacemi, účast na oborových 
setkáních a na akcích celopražského (např. 
Tady nízkoprahy – Mikuláš!) i nadnárodního 
významu (např. Fotbal pro rozvoj).

konec nebo začátek?
Jeden z výkladů Konce světa v prosinci 2012 předpovídal, že nepůjde o zkázu Země 
jako takové, nýbrž o změnu smýšlení lidstva. Správný směr však mohl nalézt jen ten, 
kdo byl ke změnám vnímavý a otevřený. Jedním z těch vnímavých a otevřených je 
i naše dlouholetá uživatelka Martina (17), se kterou si loňský rok nemálo pohrál. 

Jaro
Koncem roku 2011 prožila Martina bolestivý rozchod se svou první přítelkyní. Jako 
by nestačilo, že si na ni někteří ukazují prstem, protože randí s holkama. Nejednou 
k nám proto přišla smutná. Tvrdila, že je na dně. Aby toho nebylo málo, v únoru jsme 
pochovali jednu z našich sociálních pracovnic, se kterou měla Martina velmi blízký 
vztah a mnoho zážitků. V březnu se však něco změnilo. Na klub k nám začal docházet 
dobrovolník Matěj a rozjel tréninky ve stolním fotbálku. Díky nim se Martina mohla zú-
častnit několik turnajů, být úspěšná a získat tak ztracené sebevědomí a chuť do života.

léto 
Martina zjistila nelichotivou pravdu o své matce. Několik let byla závislá na alkoholu 
a otec se rozhodl, že už to déle snášet nebude. V tomto období Martina potřebovala víc 
než kdy jindy rameno, na kterém by se mohla vyplakat. Rozvod rodičů byl proto častým 
tématem našich rozhovorů.

podzim
Nová přítelkyně otce, se kterou se Martina poznala na sklonku léta, se snaží zapůsobit, 

jak jen to jde. Vymýšlí a organizuje společné výlety, sběry hub a společné va-
ření. Martině pomalu přirůstá k srdci a zprávy z jejího domova jsou rázem 

veselejší. Martina tvrdí, že to by nebyla ona, kdyby se zase něco v jejím 
životě nepokazilo. V práci na otce ušili boudu. Ta rozbitá vrata nebyla 

jeho vinou, ale přesto podepsal výpověď a přemýšlí, jak to s Martinou 
zvládnou. Naštěstí na novou práci příliš dlouho nečekal.

         zima
Kdo je ta dívka na zastávce? Martina ji zde ještě nikdy 

nepotkala, tuhle by si rozhodně pamatovala. Když se 
dívka otočila, Martina si mohla všimnout, že v ruce 

svírá slepeckou hůl. Přispěchala k ní a nabídla 
svůj doprovod. Slovo dalo slovo a Martina hned 
věděla, že potkala tu pravou, se kterou může se 
vztyčenou hlavou vykročit do nového roku. 
Nebo do nového světa??

Někdy není snadné změnit běh událostí, ale 
s podporou a pochopením lidí, kterým na vás 

záleží, lze chytit tu správnou vlnu. A o tomhle je 
Džagoda.

d

6 7



teRénní pROGRAM

Terénní program je registrovanou sociální službou dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vedenou pod identifikačním číslem 9547898.
Cílovou skupinou terénního programu jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věku  
12 – 26 let, kteří tráví většinu svého volného času v ulicích Prahy 14, a sice v oblastech: 
Černý Most, Hloubětín, Lehovec, Rajská zahrada). Smyslem terénního programu je 
předcházet vzniku obtížných životních situací, které mohou děti a mladistvé ohrozit 
v jejich optimálním vývoji, anebo alespoň zmírňovat jejich další negativní dopady tam, 
kde již nastaly. Sociální pracovníci s mladými lidmi hovoří o jejich pocitech, nabízí jim 
pochopení a pomoc, lepší orientaci ve společnosti a podporu při řešení jejich problémů. 
Mezi nejčastější témata v rámci výkonů sociální práce patřily: návykové látky, jejich 
užívání a dopady, rodinné zázemí a partnerské vztahy, způsoby využití volného času, 
vzdělávání a uplatnění na trhu práce, vrstevnické vztahy, rodinné zázemí a společenské 
prostředí v rámci komunity v oblasti sídliště Černý Most. 

Rok 2012 pro nás znamenal…

k  391 mladých lidí, kteří s námi byli v kontaktu 
k  199 dnů, kdy služba probíhala
k  4 693 poskytnutých výkonů sociální práce
k  15 akcí ve volném čase (např. fotbalové a nohejbalové turnaje, výlet do ZOO
k  Provozní dobu v PO, ÚT, ST a ČT od 15:00 hod. do 20:00 hod.
k  Rozšíření cílové skupiny z původních 12 – 18 let na současných  

12 – 26 let od 1. 4. 2012
k  Provoz objektu PIXLA – upravená stavební buňka umístěná 

nedaleko stanice metra Černý Most, která slouží jako 
zázemí pro realizaci terénního programu 

k  Podzimní víkendový pobyt v Dolní Vidimi na Kokořínsku 
k  Akce Nízkoprahy na rampách ve skateparku – celodenní 

program koloběžkových závodů a doprovodných aktivit, 
která byla uspořádána na podnět uživatelů služby

k  Spolupráce s ÚMČ Praha 14 (např. čtvrtletní zprávy o reali-
zaci terénního programu, Fórum prevence, spolupráce  
s OSPOD) a nestátními neziskovými organizacemi  
(např. Motýlek, Neposeda, Eset Help).

k  Účast na setkáních celorepublikové pracovníky skupiny  
Fórum terénní práce

k  Prezentace služby na základních školách v okolí sídliště Černý Most

za rok a půl v Anglii.

„Ahoj, my jsme Nany (18) a Princ (16) a společně chceme jet a žít do Anglie. Naším 
snem je hrát tam fotbal (Princ) a najít si práci a studovat (Nany). A také nejsme spo-
kojeni s poměry v ČR. Myslíme si, že v Anglii máme větší šanci se uplatnit a jsou tam 
lepší vztahy mezi lidmi. Radili jsme se s rodiči a chtěli jsme jet ještě s někým. Řekli jsme 
terénním pracovníkům z JAHODY. Společně s nimi jsme na více než deseti schůzkách 
probírali, co je potřeba zařídit, např.:
peníze – jak a odkud sehnat peníze na cestu a na první týdny pobytu (brigáda, rodiče), 
kolik stojí život v Anglii, jak shánět práci v Anglii, jak ušetřit peníze z brigády.
ubytování – kde najít ubytování (pomoc s orientací a překladem anglických interneto-
vých stránek), výhody a nevýhody různých variant bydlení (např. bydlet v hostelu nebo 
pronájmu), kdy rezervovat byt a jak si ověřit, že to není podvodný inzerát.
Angličtina – jak se zdokonalovat v angličtině (nabídka doučování v klubu Džagoda, učit 
se slovíčka, mluvit spolu anglicky, konverzovat ve škole, sledování filmů v angličtině).
Jsme na sebe hrdí, že jsme se rozhodli jít si za svým snem, i když to není lehké. už teď 
jsme se naučili spoustu věcí. A to i díky terénním pracovníkům z JAHODY.“ 

T
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SOukROMá MAteŘSká 
škOlA JAHOdA

Soukromá mateřská škola Jahoda zahájila svůj provoz od září 2012 
a stala se novým programem občanského sdružení JAHODA.
Školka je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku školských právnických 
osob Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je registrována v rejstříku škol 
a školských zařízení Magistrátu hlavního města Prahy. 
Je určena dětem ve věku od 2 do 7 let, kapacita zařízení je celkem 17 dětí a otevírací 
doba je od 7:00 – 18:00 hodin. Pedagogický tým tvoří kvalifikované učitelky se zaujetím 
pro svou práci, ochotné, vstřícné a trpělivé.  Za školský vzdělávací program jsme si vy-
brali program Začít spolu.

Rok 2012 pro nás znamenal…

k výlety, sportovní a kulturní akce, návštěvy divadel, koncertů a výstav
k enviromentální výchova
k besídky a vystoupení pro rodiče
k poradenská činnost dětského psychologa a logopeda
k nabídka výuky anglického jazyka přirozenou formou
k plavecký výcvik

prostředí a vybavení:

k velká herna přes 100 m2 uprostřed sídliště Černý Most
k zrekonstruované prostory splňující veškeré hygienické normy
k velké množství hraček a didaktických pomůcek
k zahrada a dětské hřiště

Š
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    dOBROvOlníCi

                      „Dobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné 
věci“. Činnost dobrovolníků jsme v JAHODĚ v roce 
2012 ocenili rámci nízkoprahových klubů (pomoc dob-

rovolníků při přípravě a realizaci tematicky zaměřených 
programů a jednorázových akcí, při doučování a během volno-

časových aktivit v klubech). Dobrovolníci nám ale pomáhali i při 
organizaci kulturního festivalu Strawberry fields, při překladech 

textů do cizích jazyků, při propagaci činnosti JAHODY na veřejnosti, 
se správou a servisem IT či při realizaci charitativního bazaru. 

V únoru a březnu roku 2012 na základě spolupráce s organizací AIESEC  působil  
v JAHODĚ i dobrovolník Lucas z Brazílie. Jeho dobrovolnická činnost umožnila uživa-
telům našich služeb konverzaci v cizích jazycích a delší kontakt s člověkem jiné národ-
nosti. 

Za všechny odpracované hodiny, inspiraci i elán, které s sebou dobrovolníci do  
JAHODY v roce 2012 přinesli, děkujeme těmto našim dobrovolníkům.

Petra Ječmenová

Ondřej Kočí

Martin Krajíček

Veronika Vávrová

Matěj Volek

Petr Jiřík

Zuzana Zdeňková

Šárka Hauznerová

Diana Horská

Simona Kolářová

Barbora Blechová

Tereza Dufková

Monika Monhartová

a další…

ČlenOvé SdRužení 

Tomáš Jindříšek

iva vosáhlová

lucie Brázdová

markéTa kalinová

kaTeřina Plevová

václav linTymer

veronika vaJdiaková

SPRÁVNÍ RADA

Předseda:
Tomáš Jindříšek

Členové:
lucie Brázdová

václav linTymer

veronika vaJdiaková

monika TomíČková

JAHODOVÝ TÝM

řediTelka: 
markéTa kalinová

vedoucí sociálních 
Programů: 
eliška kirchnerová

vedoucí kluBu Pro 
rodinu Jahůdka: 
kaTeřina marinicová

asisTenTka: 
lucie Pražáková

vedoucí nzdm Jahoda: 
Jana lukavcová

sociální Pracovníci:
Běla moravcová

Pavel nový

vedoucí nzdm 
džagoda: PeTr košek / 
zuzana široká 
sociální Pracovníci:
kamila kudlvasrová 
marTin Čadek

vedoucí Terénního 
Programu: marTin Pazlar

Terénní sociální 
Pracovníci:
Jan FrühBauer

monika hilleBrandová 

SOUKROMÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
JAHODA

řediTelka: 
markéTa křivková

uČiTelka: 
kaTeřina marinicová

asisTenTka Pedagoga: 
lucie Pražáková

Pomocná asisTenTka: 
Jana šmeJkalová 

EXTERNÍ 
SPOLUPRACOVNÍCI

HLÍDÁNÍ DěTÍ:
kaTeřina ciBulcová

monika sláviková

LEKTORKy: 
cviČení rodiČů 
s děTmi od 2 leT 
s výTvarnou dílnou: 
BerTa Burkoňová

aFrický Tanec 
Pro děTi od 3 leT: 
soňa huBáČková

výuka angliČTiny: 
zuzana zdeňková

ÚčETNÍ A EKONOMICKé 
PORADENSTVÍ 
hanka Bodláková

PRÁVNÍ SERVIS: 
Pavel Pražák

ÚDRžbÁŘSKé PRÁCE: 
JuraJ korec
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lidé v JAHOdĚ



AkCe JAHOdy 
pRO všeCHny

 StRAWBeRRy FieldS 
 
 tady nízkoprahy Mikuláš 

 nízkOpRAHy na rampách

 15. narozeniny JAHOdy
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úČetní zpRávA

ROzvAHA ve zJednOdušenéM ROzSAHu

16 17

výkAz ziSku A ztRát 
v zJednOdušenéM 
ROzSAHu

Ú



Centrum vzdělávání a veřejného internetu

SpOnzOŘi

HlAvní pARtneR JAHOdy

pARtneŘi
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Nadace 
Vodafone 
Česká republika

pŘeHled FinAnCOvání

kOntAkty 

JAHODA
Vybíralova 969/2
198 00 Praha 14 – Černý Most
Tel.: +420 281 916 352
www.jahoda.cz
info@jahoda.cz
www.facebook.com/ejahoda Číslo sbírkového účtu: 246139504/0300

kluB pRO ROdinu JAHůdkA
VÝNOSY:
MPSV     100 000,-
MHMP    80 000,-
ÚMČ P14    30 000,-
Nadace ČSOB    30 000,-
Dary, sbírka    18 482,75
Tržby z prodeje služeb  156 897,-
NÁKLADY:
Provozní:   
104 899,85
Osobní:    310 479,90

nízkOpRAHOvý 
kluB JAHOdA
VÝNOSY:
MPSV     709 000,-
MHMP    175 558,67
ÚMČ P14    200 000,-
ÚMČ P19    2 500,-
Dary, sbírka    9 482,25
Tržby z prodeje služeb  14 411,-
NÁKLADY:
Provozní:   211 504,82
Osobní:    899 447,10

nízkOpRAHOvý 
kluB džAGOdA
VÝNOSY:
MPSV     618 000,-
MHMP    258 443,29
ÚMČ P14    270 000,-
ÚMČ P19    2 500,-
Dary, sbírka    41 025,49
Tržby z prodeje služeb  20 509,50
NÁKLADY:
Provozní:    375 015,28
Osobní:    835 463,-

teRénní pROGRAM
VÝNOSY:
MPSV     467 000,-
MHMP    291 148,04
ÚMČ P14    210 000,-
Dary, sbírka    35 232,69
Tržby z prodeje služeb  40 226,34
NÁKLADY:
Provozní:   
194 620,07
Osobní:    848 987,-
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