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Taneční kroužek v klubu Jahoda: 
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z klubu Jahůdka: Pavla Kačírková

Sociálně-právní poradenství, poradenství 
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Vážení přátelé,

je pro mě velkou ctí, že mohu na úvod této krásně graficky zpracované výroční 

zprávy, krátce zhodnotit úspěšný rok 2013 a připomenout nejdůležitější 

události, které se v JAHODĚ udály.

Vážím si obrovského pracovního nasazení svých kolegyň a kolegů, pro které je 

práce v jednotlivých programech stále více posláním než povinností. Kolektiv 

odborných pracovníků nízkoprahového klubu Džagoda i terénního programu 

si dokázal udržet svou vysokou kvalitu a důvěru dětí a mladých lidí i přesto, že 

jsme museli během roku nečekaně provést některé personální změny.

Soukromá mateřská škola Jahoda na jaře úspěšně prošla kontrolou České 

školní inspekce. Od září jsme navýšili kapacitu ze 17 na 34 dětí a nově jsme 

nabídli integrační programy pro děti cizinců žijících v městské části Praha 14.  

Konkrétně se jedná o individuální výuku českého jazyka a přípravu budoucích 

prvňáčků na vstup do první třídy základní školy.

Během Velikonoc jsme mohli, díky přidělenému grantu České národní agentury 

Mládež s názvem „Mládež v akci“, týden hostit klienty z německé organizace 

Rabet z  Lipska a navázat tak na první ročník zahraničního výměnného pobytu 

z roku 2012, kdy klienti klubu Džagoda a terénního programu měli možnost 

strávit týden v Německu.

Úspěšně v tomto roce proběhly také další ročníky pravidelných akcí pro 

širokou veřejnost jako je oslava svátku Dne dětí, jednodenní červnový festival  

Strawberry Fields, podzimní Bazar u metra Černý Most a Mikulášská párty pro 

klienty pražských nízkoprahových zařízení v MeetFactory.

Jménem JAHODY děkuji za velkou podporu naší činnosti zástupcům 

městské části Prahy 14, dále pak veřejným i jednotlivým dárcům, sponzorům 

a dobrovolníkům.

Můj největší dík patří mým drahým kolegyním, kolegům a členům správní rady 

za jejich práci pro JAHODU. 

Přeji všem krásný a úspěšný rok 2014.

Markéta Kalinová, ředitelka

JAHODA, o.p.s. byla dne 18. prosince 2013 zapsaná do rejstříku obecně prospěšných společností

vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 1283.



Rodinné centrum Jahůdka je bezpečným místem pro rodiče 

a jejich děti. Poskytuje podpůrné služby rodičům, věnuje se 

jejich vzdělávání v kompetencích, spojených s rodičovstvím. 

Jahůdka pořádá volnočasové akce pro celou rodinu. Je 

prostorem bez bariér. 

Rok 2013 pro nás znamenal…

k 515 rodičů a dětí

k 3x týdně dopolední hlídání dětí

k  2x týdně klub s hernou pro rodiče s dětmi  

předškolního věku

k  poskytování služeb sociálně-právního poradenství, 

poradenství pro nastávající rodiče, psychoterapie, 

personální poradenství

k  pořádání volnočasových akcí, např. výlet do Mirákula, 

Free-day, Karneval, vynášení Morany, dětská divadelní 

představení

k  spolupořádání Dětského dne, Dne Země, Strawberry 

Fields

k  kurzy Cvičení rodičů s dětmi, Latinsko-americké tance 

s výukou Španělštiny, kurz šití

k  vzdělávací semináře finanční gramotnosti, kurzy první 

pomoci, kurz efektivního rodičovství

Patříme s mojí dcerou Mayou mezi pravidelné návštěvnice 

klubu Jahůdka. Je zde dostatečný prostor pro „řádění“ našich 

ratolestí a milé jahůdkové tety. Oblíbily jsme si zde zejména 

páteční dopoledne, kdy tu bývá připravený program pro děti 

a jejich rodiče. Naposledy například mohu zmínit závody se 

skákací žabičkou Origami - to se dětem obzvláště líbilo. My, 

maminky jsme zase přivítaly povídání o zdravém mlsání pro 

děti, kdy jsme si upekly musli tyčinku.  

 Petra V.
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NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JAHODA

Služby klubu Jahoda jsou určeny pro děti ve věku 6 – 14 let, 
které žijí na sídlišti Černý Most nebo v jeho prostředí tráví svůj 
volný čas. Děti, které do Jahody chodí, většinu svého volného 
času tráví touláním po sídlišti, ve skateparku nebo zevlováním 
v obchodním centru. Mnozí z nich se potýkají s neúspěchy se 
zvládáním školní látky, experimenty s alkoholem a kouřením, 
s nízkým sebevědomím a špatným navazováním sociálních 
vztahů či se špatným ekonomickým nebo vztahovým zázemím 
rodiny. Právě pro ně je tu Nízkoprahový klub Jahoda, který jim 
nabízí prostor pro aktivní trávení volného času a nabízí dostatek 
aktivit pro rozvoj schopností a dovedností. Na každém klubu 
jsou přítomné tři kontaktní sociální pracovnice, které pomáhají 
při plnění školních povinností, zajímají se o každodenní zážitky, 
pochválí za úspěchy, vyslechnou a poradí dětem s jejich 
problémy. 

Rok 2013 pro nás znamenal...

k 213 dětí, které využily službu

k z toho 89 dětí naší službu využilo v tomto roce poprvé

k 153 dnů, kdy byla služba otevřena

k 4 445 poskytnutých výkonů sociální práce

k  54 prodoučovaných hodin

k  pravidelnou otevírací dobu v PO, ÚT a ČT 

 od 14:00 do 19:00

k  59 akcí ve volném čase: 13x výtvarná akce – např. 

malování na kameny, malování škrobovými barvami, 

výroba motýlků; 10x sportovní akce – např. turnaj 

ve vybíjené, fotbale nebo florbale a  8x kulturní 

a společenské akce – např. Mikulášská, kino, Vánoční 

klub

k  pravidelné sobotní akce 1x za měsíc: exkurze na letiště, 

výlet do Berouna nebo holčičí Jahoda

k  preventivní programy s těmito tématy: kouření, já, škola, 

vztahy, zdraví

k  týdenní tábor v Českém Ráji, díky kterému se mohlo 10 

dětí za symbolickou cenu 300,- Kč ocitnout na Divokém 

Západě a užít si prázdninová dobrodružství, rozvíjet svojí 

samostatnost a učit se spolupracovat v týmu

k  příležitosti pro práci dobrovolníků a realizaci stáží 

studentů VOŠ a VŠ 

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. 
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Služby klubu Džagoda jsou určeny mladým lidem ve věku 13 
– 26 let, kteří trvale žijí a tráví svůj volný čas na sídlišti Černý 
most a v jeho okolí. Vlivem prostředí a dalších faktorů jako je 
např. složité rodinné zázemí, puberta a dospívání, jsou tito lidé 
ohroženi negativními společenskými jevy, kterými mohou být 
užívání lehkých drog, kriminalita nebo nezaměstnanost. Svůj 
volný čas tráví tato mládež v blízkém skateparku, na hřištích 
nebo jen na ulicích sídliště. Chybí jim pozitivní náplň a převládá 
nuda. Právě těmto mladým lidem nabízí klub Džagoda své 
prostory a program. V roce 2013 pomáhali sociální pracovníci 
klubu Džagoda mladým lidem s řešením obtížných životních 
situací, které se převážně týkaly partnerských a rodinných 
vztahů, problémy se školou nebo hledání prvního zaměstnání.

Rok 2013 pro nás znamenal ...

k 413 mladých lidí, kteří využili naši službu 

k 95 mladých lidí, kteří nás navštívili poprvé 

k 145 dnů, kdy byl klub otevřen

k 3 231 poskytnutých služeb

k navýšení cílové skupiny na 26 let

k rozšíření otevírací doby o jeden den v týdnu

k  provoz hudební zkušebny, kterou využilo  
7 klientských kapel 

k  pokračování programu specifické prevence v tématech  
„Udržet se na nohou!“, „To méně sexy při sexu“,  
„Kdo seje vítr, bouři sklízí.“

k  zahraniční výměnný pobyt klientů v Lipsku s názvem 
„Rabet na Mostě“

k  průběžné vzdělávání pracovníků, účast na pracovních 
skupinách a oborových konferencích

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
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Terénní program je určen dětem a mladým lidem ve věku 
12 – 26 let z Černého Mostu, Rajské zahrady, Hloubětína 
a Lehovce.  Tato služba je pro ty, kteří se nachází v obtížné 
životní situaci, mají starosti, jsou nespokojeni a nevědí si 
rady. Terénní pracovníci jsou tu proto, aby mladí lidé nebyli 
na své starosti sami. V roce 2013 jim pomohli s řešením 
každodenních starostí, které se nejčastěji týkaly trávení volného 
času, problémů ve škole, rodiny, kamarádů, ale také s řešením 
obtížnějších krizových situací souvisejících s experimentováním 
s drogami, partnerskými vztahy a sexuálního života. Terénní 
pracovníci jsou mladým lidem k dispozici také při jednání 
s úřady a institucemi, při hledání brigády a práce, při řešení 
problémů s bydlením a financemi. 

Rok 2013 pro nás znamenal…

k  341 mladých lidí, kteří s námi byli v kontaktu

k 1 419 hodin v terénu

k 4 560 poskytnutých výkonů terénní sociální práce 

k  20 akcí ve volném čase, např. fotbalové a nohejbalové 

turnaje, víkendový pobyt

k  společně s klubem Džagoda týdenní česko-německý 

výměnný pobyt v Praze s organizací Rabet z Lipska  

pro 16 dospívajících.

k  uspořádání 2. ročníku koloběžkových závodů společně 

s organizacemi Motýlek a Neposeda 

k  první prázdninový pobyt s názvem PANEJO 

s organizacemi Motýlek a Neposeda

k  úspěšné absolvování kontroly kvality programu 

od České asociace streetwork.

k  navázání spolupráce s nově otevřeným komunitním 

centrem Plechárna ve skateparku

k  spolupráci s Úřadem MČ Praha 14 na Fóru prevence 

a případové konferenci

k  vzdělávání v pracovní skupině ŽUPAN a Fóru terénní 

práce.

Terénní program je registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, vedenou pod identifikačním číslem 9547898.

TERÉNNÍ PROGRAM

8
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Ve spolupráci se sociálními pracovníky se dobrovolníci v roce 
2013 podíleli na přípravě a vedení programu pro děti a mladé 
lidi v klubu Jahoda a Džagoda. Byli klientům k dispozici 
při volnočasových aktivitách, hraní stolních her, fotbálku. 
Věnovali se klientům individuálně při doučování, zapojili se 
do sportovně a výtvarně zaměřených aktivit. V rámci klubů 
uskutečnili dobrovolníci pro děti bezplatný fotografický kroužek 
a workshop beatboxu.
Dobrovolníci pomáhali také na akcích pořádaných mimo 
prostory JAHODY. Jednalo se o Letní tábor klubu Jahoda 
s názvem Wild Strawberry West, druhý ročník festivalu 
Strawberry Fields, oslavu Čarodějnic, Dne Země, akci 
Nízkoprahy na rampách a jednodenní výlety a exkurze.  
Práce dobrovolníků byla velice významná při mezinárodní 
spolupráci s organizací OFT Rabet, díky které proběhl týdenní 
zahraniční výměnný pobyt klientů v Lipsku. Podíleli se 
na organizaci, přípravě a tlumočení.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se v roce 2013 zapojili 
do dění JAHODY.

„Klub Jahoda pro mě je místo, kde se můžu podělit se svými 

zkušenostmi a získat zpětnou vazbu. Lidé kolem je náš 

indikátor a na dětech je to vidět nejlépe, což mi pomáhá 

v osobním rozvoji. Ráda tvořím a snažím se najít něco, co 

by zaujalo děti a bylo pro ně pak užitečné. Kromě toho jsem 

cizinka a kontakt s dětmi mi pomáhá lépe poznat českou 

kulturu! :)“ 

Tatiana Fedyaeva

Dobrovolnice v klubu Jahoda

JAHODA, o.p.s. je Ministerstvem vnitra akreditována 
k provádění dobrovolnické služby.

Dobrovolníci v JAHODĚ 2013:

Magdaléna Horáková
Marek Mičke
Karolína Kalačová
Tatiana Fedyaeva
Kristýna Flutková
Maříková Tereza
Ing.Martin Krajíček
Matěj Volek
Šárka Hauznerová
Ondřej Petřina
Jan Varmuža
Milan Koketčin
Jan Lukavec
Ondřej Kočí
Zuzana Zdeňková

fotografický kroužek

DOBROVOLNÍCI V JAHODĚ 
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Školka Jahoda je určena dětem ve věku od 2 do 7 let,  
vyučuje podle školního vzdělávacího programu Začít spolu. 
Dětem nabízí velmi pestrý a podnětný program, kroužky, 
výlety, pyžámkové noci a spoustu zábavy a poznávání. 
Od září roku 2013 navýšila školka svou kapacitu  
ze 17 na 34 dětí a rozrostla se tak o další nově vybavenou 
třídu. Společně s tím se školka zaměřila na integraci dětí 
cizinců, kterým nabízí individuální výuku českého jazyka. 

Rok 2013 pro nás znamenal…

k úspěšné absolvování kontroly České školní inspekce 

k pravidelnou výuku angličtiny 

k plavecký výcvik

k zájmové kroužky „Veselé barvičky“ a „Hravé notičky“ 

k zapojení do ekologického projektu „Recyklohraní“

k Pyžámkové noci – hlídání dětí přes noc 

k pravidelná divadelní představení ve školce

k návštěvy dětského centra Lvíček

k jednodenní výlet do parku Mirákulum v Milovicích

k  barevné dny – jeden den v měsíci ve znamení vybrané 

barvy

k  návštěvy farmy s domácími zvířaty v Dolních 

Počernicích

k  Mikulášská besídka, Vánoční besídka

k  čepičkový den, brýlový den, duhový den

k  oslava Dětského dne

k  zahradní slavnost

k  zdobení velikonočního vejce v Centru Černý Most

k  bublinová show

k  narozeninové oslavy

Soukromá mateřská škola Jahoda, jejímž zřizovatelem je JAHODA, 
o.p.s., je akreditovaným předškolním zařízením, 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. 
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SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 
JAHODA
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AKCE PRO VŠECHNY
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Podzimní bazar u metra Černý Most 

Mikuláš v Meet Factory

Jednodenní 
festival 

Strawberry 
Fields

Jednodenní 
festival 

Strawberry 
Fields

Den dětí 

Jednodenní 
festival 

Strawberry 
Fields
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
k 17. 12. 2013

18

IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

67363300

JAHODA  o.s.
Vybíralova 969/2
Praha 14
198 00

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )
k 17.12.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 4002 20380I.

Služby celkem 8793 136743II.

Osobní náklady celkem 2 8324 452 787III.

Daně a poplatky celkem 5IV.

Ostatní náklady celkem 326 131V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7VI.

Poskytnuté příspěvky celkem 28 2VII.

Daň z příjmů celkem 9VIII.

Náklady celkem 4 14510 2023 943

VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 37812 30375I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 115 1IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 16

Přijaté příspěvky celkem 12517 125VI.

Provozní dotace celkem 4 01918 4 019VII.

Výnosy celkem 4 52319 3034 220

Výsledek hospodaření před zdaněním 378277 101C. 20

Výsledek hospodaření po zdanění 378277 101D. 21

Činnost organizací dětí a mládežeo.s.

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 18.12.2013 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

1 x příslušnému fin. orgánu

JAHODA  o.s.
Vybíralova 969/2
Praha 14
198 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 17.12.2013

Účetní jednotka doručí: 67363300

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

2
b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVA

Označení

a

A. Dlouhodobý majetek celkem
1

2
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

38 38

I. 3
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

255 255

II. 4
Dlouhodobý finanční majetek celkem

III. 5
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-293 -293

IV.
B. Krátkodobý majetek celkem

6 1 112982

7
Zásoby celkem

88 212

I. 8
Pohledávky celkem

25 10

II. 9
Krátkodobý finanční majetek celkem

847 890

III. 10
Jiná aktiva celkem

22

IV.
Aktiva celkem

11 1 112982

4
b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVA

Označení

a

A. Vlastní zdroje celkem
12 1 073695

13
Jmění celkem

2 3

I. 14
Výsledek hospodaření celkem

693 1 070

II.
B. Cizí zdroje celkem

15
39287

16
Rezervy celkemI. 17
Dlouhodobé závazky celkem

23

II. 18
Krátkodobé závazky celkem

252 39

III. 19
Jiná pasiva celkem

12

IV.
Pasiva celkem

20 1 112982

Činnost organizací dětí a mládeže
o.s.

Pozn.:
Předmět podnikání

Právní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 18.12.2013
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM 

ROZSAHU k 17. 12. 2013



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
k 31.12.2013

20

IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

67363300

JAHODA  o.p.s.
Vybíralova 969/2
Praha 14
198 00

Název a sídlo účetní jednotky
( v celých tisících Kč )

k 31.12.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádku

Název ukazatele

5
Celkem

7

Činnosti
Hlavní

6

Hospodářská
Označení

NákladyA.
1

Spotřebované nákupy celkem
5432 68475

I.

Služby celkem
9243 147777

II.

Osobní náklady celkem
3 0774 523 025

III.

Daně a poplatky celkem 5
IV.

Ostatní náklady celkem
326 131

V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7
VI.

Poskytnuté příspěvky celkem
28 2

VII.

Daň z příjmů celkem
9

VIII.

Náklady celkem
4 578

10 2684 310
VýnosyB.

11
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

412
12 33775

I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13
II.

Aktivace celkem
14

III.

Ostatní výnosy celkem
1

15 1
IV.

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

16
Přijaté příspěvky celkem

126
17 126

VI.

Provozní dotace celkem
4 019

18 4 019
VII.

Výnosy celkem
4 558

19 3374 221
Výsledek hospodaření před zdaněním

-20-89 69
C.

20
Výsledek hospodaření po zdanění

-20-89 69
D.

21

Činnost organizací dětí a mládeže
o.p.s.

Pozn.:Předmět podnikání
Právní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 18.03.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotkynebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

21

ROZVAHA 
VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

k 31.12.2013

1 x příslušnému fin. orgánu

JAHODA  o.p.s.
Vybíralova 969/2
Praha 14
198 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2013

Účetní jednotka doručí: 67363300

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

2
b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVA

Označení

a

A. Dlouhodobý majetek celkem
1

2
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

38 38

I. 3
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

255 255

II. 4
Dlouhodobý finanční majetek celkem

III. 5
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-293 -293

IV.
B. Krátkodobý majetek celkem

6 1 054982

7
Zásoby celkem

88 211

I. 8
Pohledávky celkem

25 3

II. 9
Krátkodobý finanční majetek celkem

847 839

III. 10
Jiná aktiva celkem

22 1

IV.
Aktiva celkem

11 1 054982

4
b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVA

Označení

a

A. Vlastní zdroje celkem
12 676695

13
Jmění celkem

2 696

I. 14
Výsledek hospodaření celkem

693 -20

II.
B. Cizí zdroje celkem

15 378287

16
Rezervy celkemI. 17
Dlouhodobé závazky celkem

23 28

II. 18
Krátkodobé závazky celkem

252 282

III. 19
Jiná pasiva celkem

12 68

IV.
Pasiva celkem

20 1 054982

Činnost organizací dětí a mládeže
o.p.s.

Pozn.:
Předmět podnikání

Právní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 18.03.2014
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



SPONZOŘI

22

PARTNEŘI

23

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ 
JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB

RODINNÉ CENTRUM JAHŮDKA

VÝNOSY:
MPSV:  289 216,-
MHMP:  90 000,-
ÚMČ P14:  56 229,-
Dary, sbírka:  11 258,-
Tržby za vlastní výkony:  39 775,-
CELKEM:  486 478,-

NÁKLADY:
Provozní:  89 217,77
Osobní:  397 260,23

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JAHODA

VÝNOSY:
MPSV:  750 000,-
MV:  13 120,-
MHMP:  206 507,52
ÚMČ P14:  231 432,75
MČ P19:  1 000,-
Dary, sbírka: 2 400,-
Tržby za vlastní výkony:  15 462,-
CELKEM:  1 219 922,27

NÁKLADY:
Provozní:  338 725,91
Osobní:  881 196,36

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DŽAGODA

VÝNOSY:
MPSV:  650 000,-
MV:  13 880,- 
NIDM:  63 493,-
MHMP:  271 961,60 
ÚMČ P14:  286 384,25 
MČ P19:  4 000,-
Dary, sbírka:  80 643,-  
Tržby za vlastní výkony:  28 258,-
CELKEM:  1 398 619,85

NÁKLADY:
Provozní:  512 504,61
Osobní:  886 115,24

TERÉNNÍ PROGRAM

VÝNOSY:
MPSV:  500 000,-
NIDM:  82 925,38
MHMP:  305 230,88 
ÚMČ P14:  208 954,-
Dary, sbírka:  15 672,83 
Tržby za vlastní výkony:  3 300,- 
CELKEM:  1 116 083,09

NÁKLADY:
Provozní:  282 288,58
Osobní:  833 794,51



JAHODA, o.p.s.
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

JAHODA, o.p.s.
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

„Do Jahody i Džagody docházím jako klient už 12 let. 

Provází mě prakticky celým mým životem. Pomáhá mi nalézt 

správnou cestu a často také sebe samou. Dnešní svět je 

těžký a zlý a každé světlo, dobro i malá radost, kterou vám 

někdo udělá je vzácností a Jahoda i Džagoda dělají radost 

každý den, jsou světlem mnoha dětských srdcí a šíří kolem 

sebe dobro, které vám dodává sílu měnit svět k lepšímu.“ 

 

„Jahoda a Džagoda nejsou kluby proto, aby se mladý člověk 

na pár hodin „zašil“. Je to rodina, přátelství na celý život, 

lidé, kteří vám pomohou ve chvílích, kdy ztrácíte víru v lepší 

zítřky. Jeto domov a místo, které vám dává pocit bezpečí, 

motivaci a inspiraci pro vše co děláte. Jahoda a Džagoda je 

místo, kde víte, že nejste sám. Místo, ze kterého odcházíte 

jako někdo nový, s úsměvem na rtech a radostí z maličkostí. 

Život mě častokrát sváděl na špatné cesty a nebýt Jahody, 

Džagody a všech těch skvělých lidí, tak upřímně nevím kým 

bych dnes byla. „ 

 

 

 

Veronika Turecká 
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