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SLOVO ŘEDITELKY NZDM JAHODA

Milí přátelé,
minulý rok byl pro JAHODU vykročením do druhé desítky svého fungování a jsem ráda, že to bylo 
vykročení úspěšné. Dařilo se nám jak v rovině grantové, tak především v práci s našimi klienty. 
Hospodářský výsledek za rok 2008 splnil naše očekávání.
Na začátku roku 2008 jsme dokončili, díky evropským prostředkům z projektu JPD2, poslední úpravy 
na rekonstrukci budovy, ve které sídlíme a tak má v současné době každý z nabízených programů 
vlastní prostory zařízené úměrně věku a potřebám svých klientů a návštěvníků. Vybudovali jsme 
a zařídili výtvarnou dílnu, hudební zkušebnu a PC místnost. Nové prostory jsou k dispozici klientům 
a do budoucna budou využívány pro komunitní aktivity na Černém Mostě.
Finanční úřad Prahy 9 provedl namátkovou kontrolu čerpání grantů ze státního rozpočtu od roku 2005 
a nezaznamenal žádné pochybení.
Z důvodu nárůstu počtu klientů, kteří využívají naše služby, jsme přijali další posily do týmu pracovníků 
JAHODY a to konkrétně kontaktní pracovnici do klubu Jahoda a terénní pracovnici pro terénní program 
klubu Džagoda. Provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež byl obohacen každé dva měsíce 
o nově zavedený program specifické prevence.
V rámci vedlejších aktivit jsme navázali spolupráci s plaveckým klubem Delfínek, který nabízí v prostorách 
JAHODY plavání kojenců ve vaně a úspěšné se také rozjela dopolední školička pro nejmenší děti 
v prostorách rodinného centra Jahůdka.
Rok 2008 jsme uzavřeli vánočním večírkem v kavárně Krásný ztráty, kde jsme veřejně zrekapitulovali 
svou práci za celý rok a započali tak v tradici uzavření každého roku touto odlehčenou formou.
V závěru úvodníku bych chtěla poděkovat svým kolegům, za profesionální a lidsky odvedenou práci, 
všem externistům, dobrovolníkům, partnerům a správní radě. Děkuji bývalé ředitelce Lucii Brázdové 
za práci v JAHODĚ a důkladné předání pozice v polovině roku, které mi usnadnilo můj nástup. Speciální 
poděkování patří všem dárcům, sponzorům, úředníkům za přidělené finanční prostředky, bez kterých 
bychom nemohli svou činnost realizovat. Velký dík patří městské části Prahy 14 za podporu a spolupráci 
s naší organizací. Velmi si vážíme toho, že si uvědomuje význam naší práce a vytváří nám tak stabilní 
místo pro fungování v této městské části.

Těším se, co nám přinesou další roky v druhé desetíletce…

Markéta Kalinová
ředitelka

Posláním nízkoprahového klubu Jahoda je poskytovat podporu dětem ve věku 6-15 let v situacích, které 
ohrožují jejich zdravý vývoj a naučit je takové překonávat a samostatně řešit. Nízkoprahový klub Jahoda 
je registrovaná sociální služba, kde děti nacházejí bezpečné místo pro trávení volného času a sdílení 
svých radostí i starostí. 
Rok 2008 byl v Jahodě ve znamení velkého počtu nových dětí. Už v červnu tak byla překonána hranice 
222 dětí, což byl celkový počet návštěvníků klubu za rok 2007. Toto nebyl jediný červnový rekord 
– na jahodovou akci „Rozloučení se školním rokem“ přišlo 65 dětí – nejvyšší počet dětí na klubu 
za existenci NZDM Jahoda!
Velká návštěvnost klubů ukázala nutnost rozšíření pracovního týmu a proto byla přijata nová kontaktní 
pracovnice a došlo k rozvoji služby, kdy jsou na každém klubu přítomny 2 pracovnice připravené dětem 
naslouchat a podpořit je při řešení problémů. Nový školní rok začal přípravou víkendového pobytu 
v Českém ráji. Ohlasy na výjezd byly velmi kladné a utvrdily nás v tom, že by víkendové pobyty měly být 
nedílnou součástí práce s dětmi v NZDM. Díky spolupráci s dobrovolníky NZDM Jahoda probíhaly celý 
rok pravidelné akce a výlety ve víkendových dnech po Praze i mimo ni (např. Karneval, Noční Jahoda 
či Den s první pomocí). Prostory klubu prošly ke konci roku částečnou rekonstrukcí, kdy bylo strženo 
staré dřevěné obložení a místnosti byly nově vymalovány, tak aby klub působil na děti pozitivně a cítily 
se v jeho prostorách dobře. 
V roce 2008 bylo celkem 335 dětem poskytnuto 3767 služeb během 136 otevíracích dnů. Klub 
zorganizoval v průběhu roku 49 menších či větších akci.



NZDM DŽAGODA

TERÉNNÍ PROGRAM

Posláním Nízkoprahového klubu Džagoda je poskytovat podporu dětem a mladým 
lidem ve věku 12 – 18 let v situacích, které ohrožují jejich zdravý vývoj a naučit je takové 
překonávat a samostatně řešit. 
Rok 2008 znamenal pro NZDM Džagoda prohlubování přímé práce se stálou skupinkou 
uživatelů, kteří navštěvovali službu pravidelně. Během roku 2008 prošel klub několika 
změnami. Došlo k posunutí začátku otevírací doby na 15. hodinu z důvodu mizivé 
návštěvnosti uživatelů mezi 14. a 15. hodinou. Provoz NZDM byl obohacen o program 
specifické prevence, kdy jsou vždy dva měsíce laděny do určitého preventivního bloku. 
Od září 2008 probíhá v NZDM Džagoda tzv. „domovská skupina“, která se za podpory 
nadačního fondu Dove věnuje tématu zdravého sebevědomí a poruch příjmu potravy. 
Během realizace se ukázalo, jak je důležité vytvořit prostor pro diskusi s uživateli. Na podzim 
byl zrealizován společně s NZDM Jahoda velmi vydařený víkendový pobyt v Českém ráji, 
který nás i uživatele motivoval k častějšímu opakování vícedenních akcí. Prostor NZDM 
Džagoda prošel během roku částečnou rekonstrukcí, kdy byla odstraněna příčka a tím byl 
rozšířen prostor klubu, který je využíván jako herna. Na úpravách se podíleli i uživatelé 
služby – vybrali barvy na vymalování a někteří dokonce pomáhali pracovat. Na podzim také 
došlo k výměně vodovodního potrubí. 
NZDM Džagoda pokračovalo ve spolupráci s NZDM Autobus (Běchovice) a NZDM Pacific 
(Praha 14). Kluby se pravidelně setkávají u meziklubového turnaje ve stolním fotbale. 
Pracovníci přímé práce byli i v roce 2008 členy Pražské pracovní skupiny „ŽUPAN“, která 
sdružuje pracovníky pražských nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
V roce 2008 bylo celkem 174 dětem a mladým lidem poskytnuto celkem 4125 služeb během 
114 otevíracích dnů. Pracovníci zorganizovali během roku 49 menších či větších akcí.

V březnu roku 2008 došlo k rozvoji terénního programu JAHODA. Byla přijata nová pracovnice 
a proběhlo přesunutí kompetencí stávajícího kontaktního pracovníka NZDM Džagoda. Vytvořila se tak 
stabilní dvojice terénních pracovníků, kteří realizují sociální práci v ulicích sídliště Černý Most pravidelně 
2x týdně. Do poloviny dubna probíhalo mapování sídliště a míst, kde se mladí lidé schází a tráví společně 
volný čas.
V květnu se pracovníci zaměřili na kontaktování nových zájemců o službu. S většinou z nich se od té 
doby daří udržovat pravidelný kontakt, což se odráží ve větší důvěře a otevřenosti k pracovníkům. 
Někteří už neváhají poskytovaných služeb využívat a obrací se na pracovníky s nejrůznějšími dotazy 
a žádostmi o radu.
Terénní pracovníci také pracovali na vytváření metodických materiálů, které vyústí v přerod služby – 
z terénní formy práce NZDM Džagoda se program stane zcela samostatnou registrovanou službou. 
Terénní práce se ukázala také ve výsledcích komunitního plánování jako velmi potřebná a žádaná. Jsme 
jediná organizace, která v Praze 14 s dětmi a mládeží na ulici pracuje. 
V rámci terénní práce bylo v roce 2008 celkem 241 dětem a mladým lidem poskytnuto celkem 1474 
služeb během 68 dnů, kdy byla služba realizována. 



JAHŮDKA

Klub Jahůdka pro rodiče s dětmi má za sebou první rok v nových, větších prostorách, které spolu 
s rozšířenou otevírací dobou a pestrou nabídkou programu přispěly k výraznému nárůstu návštěvnosti 
oproti loňskému roku. Rodiče a děti mohli prožít společně volný čas v jiném než domácím prostředí 
a navazovat nové sociální kontakty. I v tomto roce rodiče přispívali k realizaci programu a aktivně se 
podíleli na přípravě akcí mimo běžný provoz klubu (zahradní pikniky, lampiónový průvod, Mikulášská 
besídka…). Podařilo se nám získat i dvě nové maminky – dobrovolnice, které po domluvě s ostatními 
připravují program klubů v jednotlivé dny. Klub tak byl po celý rok (s výjimkou letních prázdnin) otevřen 
tři dopoledne v týdnu, v podzimních a zimních měsících i jedno odpoledne týdně.
Od října funguje dvakrát týdně v dopoledních hodinách v prostorách Jahůdky školička, program pro děti 
bez rodičů od 1 do 6 let. Lektorkami jsou dvě maminky z Černého Mostu, obě jsme oslovili na základě 
osobní zkušenosti s realizací klubů Jahůdka. V posledním čtvrtletí se také podařilo navázat spolupráci 
s plaveckým klubem Delfínek, který v prostorách Jahůdky realizuje kojenecké plavání ve vaně. 
V roce 2008 navštívilo klub Jahůdka celkem 200 dětí (z nich 113 bylo v tomto roce v Jahůdce poprvé), 
uskutečnili jsme 93 klubových setkání a 12 akcí, na kterých bylo realizováno celkem 1099 kontaktů 
s dětmi. Program vedlo pět maminek - dobrovolnic, které věnovaly Jahůdce celkem 294,5 hodin. 

Od ledna do června jsme ve třech azylových domech na území Prahy 9 provozovali pravidelně 2x týdně 
kluby Jahoda pro děti, které v azylových domech žijí. Naši dobrovolníci přicházeli za dětmi se zajímavou 
nabídkou aktivit, prostor ale dostaly i děti se svými nápady a přáními jak si společný čas užít. Po letních 
prázdninách, kdy kluby neprobíhají, se už bohužel podařilo získat dobrovolníky jen do dvou azylových 
domů. 
V roce se 2008 se programu zúčastnilo 72 dětí, se kterými se na 107 klubech a 6 akcích zrealizovalo 581 
kontaktů. V klubech Jahoda v azylových domech věnovalo dětem 29 dobrovolníků celkem 534 hodiny.

KLUBY JAHODA 
V AZYLOVÝCH 

DOMECH 



Po celou dobu existence našeho občanského sdružení je hlavním pilířem všech našich programů 
dobrovolnická činnost. Jen díky dobrovolníkům dokáže JAHODA při tak malém počtu zaměstnanců 
nabízet tolik aktivit. A kdo je to vlastně dobrovolník? Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, 
ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.
Od roku 2004 je JAHODA akreditována Ministerstvem vnitra ČR pro práci s dobrovolníky. Tři z našich 
dobrovolnic byly také oceněny cenou pro dobrovolníky Křesadlo, kterou každoročně uděluje Národní 
centrum dobrovolnických aktivit HESTIA za mimořádnou pomoc. 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří s námi v roce 2008 pomáhali dětem a věnovali JAHODĚ více než 
1500 hodin: 

Jiřímu Antošovi, Monice Baďurové, Livii Balázs, Lucii Banákové, Martině Bartákové, Daniele Bartošové, 
Pavlíně Blechové, Pavlu Bouchalovi, Karolíně Brabcové, Petru Bradáčovi, Veronice Čechové, Lucii 
Doubravové, Erice Fiřtové, Anně Helfertové, Ivaně Hlavaté, Kristýně Jamrichové, Markétě Járové, 
Sylvii Jonákové, Lucii Kadlecové, Monice Kadlecové, Kateřině Kocourkové, Ivaně Komrskové, Denise 
Koubkové, Jindřišce Kozákové, Radovanu Luptákovi, Martině Maierové, Danuši Maurerové, Lucii 
Melicharové, Martinu Michaličkovi, Karlu Moulíkovi, Kateřině Polanské, Janu Potměšilovi, Jakubu 
Radkovi, Haně Syrovátkové, Veronice Šárové, Zuzaně Široké, Kristýně Štaffové, Lucii Štefaňákové, 
Květě Štěpánové, Branislavu Štěpitovi, Michalu Tomkovi, Ritě Vavrdové, Vladimíře Vítové, Ivě Vosáhlové, 
Michaele Votrubcové, Zuzaně Žertové.

DOBROVOLNÍCI

To jsou oni...



5

3

+ Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 05) 6 -1125 0

B. Výkonová spotřeba

1

1204

0

    II. Výkony 4 79

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02)

minulém
2

0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0

     I. Tržby za prodej zboží 0

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

Skutečnost v účetním období

sledovaném
1

21

19

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

17

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20

J. Prodané cenné papíry a podíly

15

0

    VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18

    • Provozní výsledek hospodaření
[ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16)]

13

801

I. Provod provozních nákladů 16

    V. Převod provozních výnosů

11

H. Ostatní provozní náklady 14

    IV. Ostatní provozní výnosy

9

3189

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 12

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

7

0

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 0

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0

D. Daně a poplatky 8 8

C. Osobní náklady 1255

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 05) 6 -1125 0

výKaz zISKU a zTráTY v ÚčETníM roCE 2008

804

3

0     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 17 + 32 - 33) 34

0

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33

     * Finanční výsledek hospodaření
[ř. 18 - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 - 25 + 26 - 27 + 28 - 29 + (-30) - (-31)] 32

minulém
2

P. Převod finančních nákladů 31

     XII. Prevod finančních výnosů 30

K. Náklady z finančního majetku 22

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

Skutečnost v účetním období

sledovaném
1

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23

     X. Výnosové úroky 26 3

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 25

     XI. Ostatní finanční výnosy 28

N. Nákladové úroky 27

O. Ostatní finanční náklady 29

804

0

0

    **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 17 + 32 + 35 - 36) 41 804 0

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 34 + 38 - 39) 40

0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                           (ř. 35 - 36 - 37) 38

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 37

R. Mimořádné náklady 36

     XIII. Mimořádné výnosy 35



Nadace 
Vodafone 
Česká republika

Centrum vzdělávání a veřejného internetu

ÚčETní rozvaha

012 0D. I.   Časové rozlišení

53 65

807 602

C. III.   Krátkodobé pohledávky 010 53

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 011 807

C. II.   Dlouhodobé pohledávky 009 0

C. I.   Zásoby 008 0

C. Oběžná aktiva                                                 (ř. 08 až 11) 007 860 0 860 667

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 006 0

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 005 255 255 0

293 293 0 0

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 004 38 38 0

667

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0

1153 293

Číslo 
řádku

c

AKTIVA CELKEM                       (ř. 02 + 03 + 07 + 12) 001

Běžné účetní období Minulé úč. období

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

B. Dlouhodobý majetek                                         (ř. 04 až 06) 003

860

Označení

a

AKTIVA            

b

014 837

Minulé
účetní období

6

667

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Běžné 
účetní období

5

Základní kapitál 015

33

PASIVA CELKEM                            (ř.14 + 20 + 25) 013 860

A. Vlastní kapitál                                                 (ř. 15 až 19)

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 017

A.  II. Kapitálové fondy 016

A.  I.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
(ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25) 019 804

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let 018 33 33

A.  III.

Dlouhodobé závazky 022

B. Cizí zdroje                                                       (ř. 21 až 24) 020 23 619

A.  V.

B.  III. Krátkodobé závazky 023 23

B.  I. Rezervy 021

B.  II.

C.  I. Časové rozlišení 025

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024

15

619

SPONZOŘI

PARTNEŘI



KonTaKTY 

JAHODA
VYBÍRALOVA 969
198 00 PRAHA 14
INFO@JAHODAWEB.CZ
TEL.: +420 281 916 352
WWW.JAHODAWEB.CZ 
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115571399/0800
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