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Milí stávající i budoucí příznivci JAHODY,

naše organizace patří ke klíčovým neziskovkám, které 
v Praze pomáhají dětem. Zakládáme si na profesionalitě,  
specifickém know-how a udržitelnosti našich projektů.
A přesto všechno si stále udržujeme trochu 
nespoutaného přátelského ducha celé organizace 
a preferujeme kolegy, kteří to dělají srdcem. Za to chci 
poděkoval ředitelce Markétě Kalinové, která je s námi 
letos přesně 10 let, a celému jejímu týmu.
Vám ostatním bych rád představil tři základní pilíře 
našich hodnot.

1. Interakce s dětmi realizovaná prostřednictvím 
našeho specifického know-how 
Žijeme ve městě, které se občas může změnit 
v nepřehlednou a nebezpečnou džungli, nebo naopak 
ve vyprahlou poušť bez možnosti si s někým promluvit. 
Vzpomínáte, jaké to bylo, když vy sami jste byli dítětem? 
Je jedno, zda vyrůstáte na obrovském panelovém sídlišti, 
jako je například Černý most, nebo v krásném, ale 
anonymním, centru města, jako jsou třeba Vinohrady. 
Tady všude působíme a rozšiřujeme se. Cílem všech 
našich různorodých sociálních služeb je nabídnout 
dětem a mladým lidem vhodné alternativy trávení 
volného času, předcházet rizikům, která jsou s běžným 
životem v anonymitě velkého města obvykle spojena. 
Naučit děti řešit běžné i mimořádné životní situace 
a celkově podporovat aktivní a zodpovědný přístup 
k životu. Speciální péči věnujeme dětem ze sociálně 
znevýhodněných rodin, ale rozhodně se nezaměřujeme 
jen na ně. 

2. Soběstačnost a finanční samostatnost 
Většina neziskových organizací spoléhá téměř ze 100% 
na státní nebo evropské dotace. My v JAHODĚ věříme, 
že naše aktivity musí být trvale udržitelné a že se o sebe 
musíme postarat sami i v horších časech. Hrdě vám 

mohu oznámit, že již 34% našich příjmů přichází ze 
sociálního podnikání a doplňkově z darů. Založili jsme 
síť mateřských škol a z výtěžku této činnosti můžeme 
rozvíjet sociální služby. Tyto školky navíc vedeme 
inovativním způsobem a dle naší filozofie, takže i ony 
pomáhají životu ve městě.

3. Měřitelné výsledky a inovace 
Nestačí jen pomáhat, snažíme se rozvíjet naše klienty 
i prostředí. Měříme posuny a dokážeme tyto výsledky 
reportovat. Nestačí nám jen mít kolegy, kteří chtějí 
pomáhat. Máme proto vynikající odborný tým. Všichni 
zaměstnanci mají odpovídající odborné vzdělávání 
a dále se rozvíjejí. Jejich práce je měřitelná a jsou 
ohodnocováni podle individuálních výsledků. Naše know-
how sdílíme s dalšími neziskovkami. 
Chceme, aby se nám a našim dětem žilo v Praze 
dobře. Chceme se rozšiřovat i do dalších městských 
částí. Budeme rádi, když nás podpoříte i vy. Ať už jako 
soukromá osoba, nebo prostřednictvím firmy, ve které 
působíte. 
Zajímá nás i expertní dobrovolnictví. Pokud chcete 
seberealizaci ve volném čase a umíte něco, co by 
JAHODĚ mohlo prospět, jste vítáni. JAHODA je moderně 
řízená organizace, takže bereme i kancelářské profese :) 

Máte-li dotazy nebo nápady, napište mi na
 tomas@jindrisek.com. 

Tomáš Jindříšek, 
předseda správní rady

Vážené dámy, vážení pánové,

v minulém roce jsme oslavili dvacet let existence JAHODY. 
Z původního dobrovolnického projektu, který vymyslela 
parta studentů, se stala velká a uznávaná organizace.
Za těch dvacet let se v JAHODĚ vystřídala spousta skvělých 
lidí, podařilo se nám zkvalitnit a rozšířit služby a prosadit 
ve dvou pražských městských částech.  
Stali jsme se významnými partnery pro státní i soukromé 
instituce a odborníky v oboru. Jsem moc ráda, že se nám 
podařilo zachovat si kvalitu poskytovaných služeb a udržet 
si „jahodového ducha”, kterého mi před deseti lety svěřila 
bývalá kolegyně Gabriela Radovnická. 
Těší mě pozorovat nové zapálené pracovní týmy a hlavně 
spokojené děti. Mám svou práci ráda a je mi v JAHODĚ 
dobře.
Za to vděčím svým kolegyním a kolegům, členům správní 
rady, partnerům a především našim malým i velkým 
návštěvníkům.

Přeji JAHODĚ dalších dvacet spokojených let!

Vaše Markéta Kalinová
ředitelka JAHODA, o.p.s.

Úvodní slova STRUKTURA ZDROJŮ 2017

sociální podnikání 
evropské zdroje 

dotace 

3440

26
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NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JAHODA        
   Černý Most

pro děti od 6 do 14 let

• nabízíme dětem pomoc v obtížných situacích
• pomáháme předcházet a hledat řešení průšvihů a konfliktů
• podporujeme rozvoj schopností a dovedností
• nabízíme vhodné trávení volného času v bezpečném prostředí klubu
• připravujeme volnočasové a preventivní akce
• pomáháme se školní přípravou 
• povídáme si, nasloucháme, poskytujeme informace
• pravidelně probíhá socioterapeutická skupina s názvem  

DIP pro malou skupinu dětí

Pro děti od 6 do 14 let které...

• tráví čas, bydlí nebo navštěvují školu na Praze 14
• neví, jak trávit volný čas, často se nudí 
• neumí kvalitně navazovat vztahy a pohybují se 

v rizikových podmínkách -  
parta, sídliště, nefunkční rodina

• nemají zájem o školu a vzdělávání

Od května mají děti v klubu Jahoda, v rámci 
Evropského sociálního fondu možnost chodit 
na individuální doučování, které je nad rámec 
otevírací doby. Doučování probíhá s pracovníkem 
klubu Jahoda, který dítě zná a ví, co potřebuje, proto 
může doučování přizpůsobit specifickým potřebám 
každého klienta. 

Na podzim jsme ve spolupráci s klubem Džagoda 
uspořádali víkendový vodácký víkend na raftech, 
což bylo poprvé, kdy Jahoda vyjela s dětmi na vodu. 
Děti se mohly naučit, jak se správně chovat 
na vodě a v přírodě. Víkend na raftech si děti velmi 
pochvalovaly a těší se, že pojedou i v příštím roce.

Jak nás vidí děti 

„JSTE BOŽÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
„Suprová“
„Jste super“
„Jahoda je super a nemá žádnou chybu.”
„Mám vás ráda“
„JAHODO mám vás momomoc ráda.”
„ Děkuji za vaši podporu, že jste mi pomohli 
s problémama a vždycky budu chodit do jahody.“

„Jste super“
„Děkujeme, že jste tady a vymýšlíte pro nás výlety.“
„Ahoj Jahodo, jste nejlepší klub který znám.”
„Mám vás ráda.“

Otevírací doba 

pondělí, úterý, čtvrtek
od 14.00 do 19.00
středa - socioterapeutická 
skupina 
od 15.00 do 17.00
středa - konzultace 
od 17.00 do 18.00

v rámci klubu jsme uspořádali 62 akcí

klub byl otevřený 175 dní

pomohli jsme 136 dětem

průměrný věk dítěte v klubu byl 11 let
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NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DŽAGODA      
                          Černý Most

• mladí lidé u nás tráví svůj volný čas 
v bezpečném prostředí klubu

• povídáme si o jejich radostech i starostech, 
poskytujeme poradenství

• poskytujeme pomoc v krizi 
• pomáháme s přípravou do školy, doučujeme 

• pravidelně probíhá preventivní program pro 
malou skupinu s názvem WOW!

• k dispozici máme hernu s kulečníkem, 
fotbálkem, boxovacím pytlem a pinčesem, 
také příjemný „obývák“ a vybavenou hudební  
zkušebnu.

pro dospívající mladé lidi od 13 do 26 let

„Každý den neřešíme životní dramata, důležité je, 
že jsme k dispozici, když na ně přijde.“

Hudební workshopy v JAHODOVÉ zkušebně probíhají 
každý týden od května a formují novou kapelu 
z úplných začátečníků. Workshopy jsou vedeny 
zkušenými lektory, kteří mají letité zkušenosti 
s výukou v hudebních školách a sami jsou aktivními 
muzikanty. Během workshopů se trénuje zpěv, hra 
na nástroje a spolupráce v kapele, ve které má každý 
člen své nenahraditelné místo. 

Od dubna 2017 se každý pátek v Džagodě koná 
otevřený volnočasový klub, který mohou navštěvovat 
děti a mladí lidé ve věku 6 – 26 let. Vždy  je 
připravený speciální program, ať už výtvarné tvoření, 
sportovní aktivity nebo hry na X-boxu. Páteční klub je 
skvělým místem, kde se mohou návštěvníci seznámit 
s novými lidmi, pobavit se s přáteli, nebo se něčemu 
novému přiučit.

Jsme zde pro mladé lidi, kteří…

• bydlí anebo tráví svůj volný čas na Praze 14
• mají starosti a potíže ve škole, v rodině nebo 

s vrstevníky
• potřebují pomoc se sháněním práce 

a s osamostatněním
• žijí v rizikovém prostředí - návykové látky, 

kriminalita, vandalismus…
• mají rádi hudbu, chtějí se jí učit a zlepšovat se

Otevírací doba 

pondělí, úterý a čtvrtek  od 15:00 do 19:00
středa od 15:00 do 17:00 
individuální konzultace, doučování
od 17:00 do 19:00 
preventivní skupinový program WOW!
pátek od 14:00 do 18:00 volnočasový klub

Jak nás vidí

„Chodím sem kvůli 
kamarádům, něco se 
naučit, třeba kulečník 
nebo hrát na bicí.”
„Baví mě to tu s váma.”
„ Chodím rád na hudební workshopy a jsem rád, že tu 
s váma jsem.”

„Scházím se tu s kámošema.”
„Džagoda je velice přátelský klub.”
„ Díky, že si díky Džagodě a organizaci jako takové 
mužů plnit sen.“

měli jsme otevřeno 172 dní

pomohli jsme 180 klientům 

uspořádali jsme 50 volnočasových akcí

Pobyt v Lipsku
V dubnu jsme společně s terénním programem byli s osmi klienty v německém Lipsku. Čtyřdenní výměnný pobyt byl podpořen grantem ERASMUS+. Tentokrát nás hostila tamní nezisková organizace Rabet, se kterou spolupracujeme již několik let. Každý den jsme měli nabitý program, učili se novým jazykům, poznávali 
kulturu, našli přátelé z mnoha koutů Evropy a prožili 
spoustu nezapomenutelné zábavy. 
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TERÉN JAHODA Černý Most

pro děti a mladé lidi od 6 do 26 let

• posloucháme děti a mladé lidi, bereme je vážně, radíme a připomínáme 
jim hranice chování

• připravujeme pro ně aktivity na volný čas, aby se nenudili
• doprovodíme je tam, kam si netroufají nebo se bojí - úřady a jiné instituce

Procházíme sídlištěm a potkává-
me děti a mladé lidi, kteří ...

• bydlí anebo se pohybují na Praze 14
• mají starosti a potíže v rodině, ve škole, nebo si 

nerozumí s kamarády
• neví, jak hledat práci a jak se postavit na vlastní 

nohy
• žijí tam, kde není bezpečno - návykové látky, 

vandalismus apod.
• prožívají osobní krizi a hledají rizikové způsoby 

úniku

Jak nás vidí děti

„ Moc ráda jsem vás viděla. Děkuju vám za vše.  
Ještě jednou velký dík, moc mi pomáháte”.

„ A děkuji. Vím, že v mé časové ose jste mi dost pomohli 
i vy. Za to teda děkuji. Odvádíte svou práci se srdcem.”

„ Vážím si toho co, pro mě děláte, vážně moc děkuju 
za pomoc a odvahu. Díky tobě jsem sebrala odvahu 
a řekla jí to.”

„Jste součást mého týdne.”
„Jste pro mě jako rodina.”
„ Jste pro mě jistota, že taková jaká jsem, nejsem 
sama.” 

Máme novou Pixlu! Společnost Metrostav nám 
sponzorsky darovala novější typ stavební buňky. 
Interiér nám také sponzorsky vybavila nábytkem 
společnost IKEA a její pracovníci se dobrovolnicky 
podíleli na samotné instalaci. Nové kontaktní 
místo s názvem Pixla si brzy oblíbila skupina dětí 
z nejbližšího vnitrobloku.
 
JAHODA uspěla v evropských grantech. Díky projektu 
s názvem „Sociální začleňování v JAHODĚ”, jsme 
mohli do týmu terénních pracovníků přijmout dvě 
nové posily - animátory volnočasových aktivit. Tito 
pracovníci chodí 3x týdně do lokalit Černý Most, 
Lehovec a Hloubětín, kde s dětmi sportují, malují, 
tvoří, chodí na výlety a jezdí na vícedenní pobyty mimo 
Prahu.

Otevírací doba 

pondělí a středa 
od 15.00 do 20.00 hodin 
Černý Most
úterý a čtvrtek 
od 15.00 do 20.00 hodin 
Lehovec a Hloubětín

byli jsme venku 179 dní

pomohli jsme 209 dětem a mladým lidem

63 nových dětí a mladých lidí

uspořádali jsme 11 volnočasových akcí
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DRUŽINA JAHODA Vinohrady 

pro děti z 1. – 5. třídy základních škol v Praze

•  vyzvedáváme děti ze školy
•  doprovázíme je na odpolední kroužky a zpět do klubu
•  pořádáme letní příměstské tábory
•  jsme v provozu i o prázdninách a ředitelských volnech
•  integrujeme cizojazyčné děti
•  nabízíme dětem pomoc v obtížných situacích 
•  rozvíjíme jejich schopnosti a dovedností

Cílem projektu je kromě provozu volnočasového klubu 

pro děti i zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů 

s dětmi z prvního stupně základních škol.

Reakce maminky

V Jahodě je syn velmi spokojený, baví ho aktivity, 
které jsou pro děti připravovány. Oceňuji doprovod 
do kroužku, velmi to ulehčuje situaci zaměstnaným 
rodičům. Vážím si flexibility zaměstnankyň, snaží se 
vyhovět požadavkům ze strany rodičů. Slečny jsou 
příjemné a práce s dětmi je baví.
Jahodu velmi doporučuji.                    Jitka Hanáčková Letní příměstské tábory 2017

Během letních prázdnin jsme uspořádali dva 
příměstské tábory s bohatým programem 
a přespávačkou ve stanu v areálu Dětského domova 
Dolní Počernice. Hlavními tématy bylo “Putování 
dávnou historií” a “Příběh hraček”. Tábory trvaly 
týden a jejich kapacita byla úspěšně naplněna.

Otevírací doba 

pondělí a pátek 
od 12:00 do 18:30 měli jsme otevřeno 219 dní

uskutečnili jsme celkem 769 doprovodů 
na odpolední kroužky

24 rodičům jsme pomohli 
udržet si zaměstnání

průměrný věk dětí je 8 let

„Po škole v pohodě, 
sejdeme se v Jahodě.”

Cílem projektu je provoz volnočasového klubu pro děti 
na Praze 2 a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost 
rodičů s dětmi, žáčky 1. stupně ZŠ.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA                 
                    Černý Most

• maximální kapacita 34 dětí ve dvou třídách
• logopedie, canisterapie, muzikoterapie 

a plavání
• kroužky angličtiny, jógy pro nejmenší, tanečky 

a zpívání, pohybové aktivity
• vyučujeme český jazyk pro děti cizinců
• podporujeme integraci dětí s potřebou 

podpůrných opatření
• rodinná atmosféra

• vzdělávací program Začít spolu
• zařazení do sítě škol a školských zařízení 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  

pro děti od 2 do 7 let

„Dejte svým dětem 
ten nejlepší start do života!“

otevřeno 247 dní v roce

počet zapsaných dětí 34
průměrný věk dětí 3 roky

21 maminkám jsme umožnili návrat 
do zaměstnání 

uskutečnili jsme 2 výcvikové plavecké kurzy

Našim cílem je nabídnout dětem příjemný a laskavý 
prostor pro první poznání světa. Zakládáme si 
na citlivém a profesionálním přístupu k dětem 
i rodičům. 

Otevírací doba 

Školka je otevřena 12 měsíců v roce
pondělí - pátek 
od 7:00 do 17:00

Reakce maminky

Dlouho jsme váhali, zda pro našeho syna máme vybrat 
jinou školku než tu, do které již dva roky docházel. 
I přestože jsme nebyli se státní školkou spokojeni, báli 
jsme se změny i dojíždění. Nyní již víme, že rozhodnutí 
umístit Radečka do Soukromé mateřské školy Jahoda, 
bylo naším nejmoudřejším rozhodnutím. Syn začal 
plynule mluvit, přestal se bát psů a školka se pro 
něj stala druhým domovem. JAHODA má naši plnou 
důvěru, obdiv a již nyní se těšíme až do ni naše mladší 
dcera Kristýnka nastoupí. 

Kateřina Vykysalá, 
maminka Radka, 5 let

Do výuky jsme zařadili logopedii, muzikoterapii,
canisterapii, plávání, výuku angličtiny, výuku
českého jazyka pro děti cizinců a školu v přírodě.

Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů, usnadnění 
přechodu dětí z mateřské školy do základní školy 

a spolupráce s rodiči dětí a žáků.
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JAHŮDKOVÉ JESLIČKY Černý Most 

• registrovaná dětská skupina u MPSV
• maximální kapacita 10 dětí
• tři kvalifikované chůvy
• jesličky rodinného typu s individuálním přístupem
• plán výchovy a péče
• třída přizpůsobena věku dětí
• terasa, dětské hřiště

pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky

„Láska a bezpečí pro naše nejmenší…”

otevřeno 247 dní v roce

pomohli jsme 43 rodičům 
vrátit se do zaměstnání

počet zapsaných dětí 19
průměrný věk dětí 2 roky 

Pomáháme rodičům k bezproblémovému návratu 
do zaměstnaní po mateřské dovolené. Děti chováme, 
mazlíme, hladíme, společně si hrajeme, učíme se 
sebeobsluze, rozvíjíme motoriku, myšlení i řeč. 

Otevírací doba 

Jesle mají otevřeno 12 měsíců v roce
pondělí - pátek
od 7:00 do 17:00 

V roce 2017 jsem obohatili program našich dětí 
pravidelnou canisterapií, výlety do Dinoparků, 
dětských koutků a herniček. Společně s mateřskou 
školou jsme se každý měsíc zúčastnili divadelních 
představení.

Reakce maminky

Ráda bych Vám i všem tetám poděkovala za vzornou 
péči o Stellinku. Váš přístup byl vždy skvělý, i přesto, 
že to občas nebylo jednoduché. Stellinka s vaší pomocí 
udělala velké pokroky a velmi si vážím toho, že jste 
tak obětavé a dětem se věnujete na 120 procent. Všem 
maminkám, které budou hledat vhodné jesličky, můžu 
ty vaše jen doporučit.

Pavla Dostálová, maminky Stellinky, 2 roky 

Cílem projektu je provoz služeb 
péče o dítě a zlepšení podmínek 
pro zaměstnanost rodičů s malými 
dětmi.
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JESLE A ŠKOLKA JAHODA Vinohrady

• maximální kapacita 12 dětí
• individuální přístup
• flexibilita a otevřenost
• rodinná atmosféra
• kvalifikovaný a nadšený personál

• registrovaná dětská skupina u MPSV
• zajišťujeme prázdninový zážitkový program
• vlastní zahrádka před školkou

pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky

„Školka, 
která se vám 

přizpůsobí”

Našim cílem je poskytovat kvalitní, flexibilní 
a dostupnou péči dětem od 1 roku. Respektujeme 
individuální potřeby dítěte a proto je u nás kladen 
velký důraz na jednotlivá vývojová období dítěte. 
Dětem tímto přístupem zajistíme plnohodnotný 
rozvoj a rodičům klidný návrat do zaměstnání.

Otevírací doba 

Školka je otevřena 12 měsíců v roce
pondělí - pátek 
od 7:30 - do 17:30

Ve školním roce 2016/2017 jsme obohatili 
program naší školky o canisterapii, návštěvy 
divadelních představení pro nejmenší a pravidelné 
výlety za poznáním hlavního města Prahy.

Reakce maminky 

My jsme se školkou moc spokojení. Anitka se 
za tetami těší a to je koneckonců to, na čem mi záleží 
nejvíc. Navíc moc oceňuji  vstřícný přístup k potřebám 
dětí i rodičů. Mám radost i z nápaditých doprovodných 
akcí - divadel, muzeí a canisterapie. Vidím na Anitce 
velké pokroky, které ve školce udělala. A doufám, 
že i díky tomu se bude lépe začleňovat do každého 
dalšího kolektivu.  Vanda, maminka Anitky, 3 roky

otevřeno 250 dní v roce

počet zapsaných dětí 58
průměrný věk dětí 2 roky

39 rodičům jsme umožnili si udržet 
zaměstnání

13 rodičům jsme umožnili nástup  
do nového zaměstnaní

Cílem projektu je provoz služeb péče o dítě a zlepšení 
podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi.
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ŠKOLKA JUSTINKA 
             Ministerstva spravedlnosti ČR

• pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnanci 
Ministerstva spravedlnosti

• maximální kapacita 10 dětí
• rodinná atmosféra s důrazem na individualitu 

každého dítěte
• registrovaná dětská skupina u MPSV 

• moderní, nadstandardně vybavený prostor
• kvalifikovaný a nadšený personál
• kroužky angličtiny a cvičení s prvky jógy
• divadelní představení, výstavy, výlety a akce 

pro děti

pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky

 „Spolu si hrajeme, spolu se učíme, 
spolu se radujeme.“

Naším cílem je nabídnout zaměstnaným a pracovně 
vytíženým rodičům kvalitní péči o jejich děti, 
všestranně je rozvíjet a učit novým věcem. Velký důraz 
klademe na individuální a mateřský přístup. Prioritou 
je, aby se děti u nás cítily velmi dobře.

Otevírací doba 

Dětská skupina má otevřeno
pondělí - pátek 
od 7:30 - do 17:30

Reakce maminky

Naše dcera navštěvuje Justinku od 1,5 roku, od dvou 
let chodí pravidelně. Jsme s péčí o ni velice spokojeni, 
tety dbají na potřeby dětí, hodně se jim věnují a my 
to vidíme také doma :-). Laurinka je v Justince moc 
spokojená, každý den se velmi těší a učí se nové věci. 
Jsme rádi za možnost, že může naše dcera chodit 
do Justinky, protože péče zde je opravdu osobní 
a téměř rodinná. Děkujeme :-)

Ivana Kutra

V uplynulém školním roce jsme rozšířili aktivity 
nad rámec výchovného programu. S našimi 
dětmi jsme pravidelně docházeli na divadelní 
představení, zúčastnili se výstav věnovaných 
dětem, poznaly řeku Vltavu z paluby parníku, 
učili se poznávat rostliny při návštěvách 
Botanické zahrady a docházeli na Canisterapii.

počet zapsaných dětí 13
počet nových dětí 6
průměrný věk dětí 2 roky
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RODINNÉ CENTRUM JAHŮDKA 
      Černý Most

pro rodiny s dětmi 

• kurzy, přednášky, besedy, semináře
• poradenství
• prostor pro setkávání
• akce a aktivity pro rodiny
• dětské narozeninové oslavy
• karneval, lampionový průvod, Halloween, 

Mikulášská nadílka, divadelní představení

Otevírací doba 

každý pátek od 9:30 - 13:00
víkendové akce

Našim cílem je poskytnout rodičům příjemný 

prostor pro vzdělávání, setkávání, sdílení svých 

zkušeností a trávení volného času s dětmi. 

Pořádáme tematické akce pro celé rodiny 

a poskytujeme zdarma poradenské služby. 

Na základě vytvořeného vztahu důvěry můžeme 

předcházet krizovým situacím v rodinách 

a nabídnout řešení konfliktů a problémů.

Rodinné centrum Jahůdka během celého roku 
spolupracovalo s Azylovým domem Šromova, 
který je určen pro pobyt rodin s dětmi. Během 
pravidelných setkávání proběhly různé aktivity: 
výtvarné workshopy, výlety, pečení cukroví, zdobení 
adventních věnců apod. 

Reakce maminky

Rodinné centrum Jahůdka jsem navštívila poprvé 
před cca 4 měsíci. Od té doby – pokud se neděje nic 
mimořádného - se tam setkávám s kamarádkami 
každý pátek.
Na Jahůdce oceňuji zejména domáčtější a zároveň 
čisté prostředí, nerozbité hračky, milé jednání vedoucí 
rodinného centra, která pravidelně vymýšlí pro děti 
zajímavý program a vítá podněty ze stran maminek. 
Podle toho se pak snaží program přizpůsobit 
ke spokojenosti všech.

Petra 

otevřeno 57 dní v roce

navštívilo nás 240 rodin

uspořádali jsme 10 velkých 
víkendových akcí
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RODINNÉ CENTRUM JAHŮDKA          
      Vinohrady

pro rodiny s dětmi

• kurzy, přednášky a besedy pro dospělé
• prostor pro setkávání
• tématické akce pro celou rodinu
• víkendové akce

• pyžámkové noci - hlídání dětí přes noc
• pořádáme dětské narozeninové oslavy,  

pronájem prostorů
• zájmové aktivity

Cílem rodinného centra Jahoda Vinohrady je 

nabídnout dětem a rodinám nejen z Prahy 2 možnost 

plnohodnotného trávení volného času v příjemném 

prostředí. Využíváme dvou lokalit - v Bruselské 

ulici (Jesle a školka Jahoda Vinohrady) a v ulici Pod 

Nuselskými schody (Klub Jahoda Vinohrady), kde 

pořádáme pravidelné i jednorázové akce.

V roce 2017 jsme otevřeli čtyři pravidelné kroužky, 
které pravidelně probíhaly - dětské tanečky, 
sportovní hry, dětský kroužek Jahoďáček a pilates 
pro maminky s hlídacím koutkem. Pravidelně jsme 
pořádali oblíbené workshopy pro celou rodinu. Velmi 
oblíbená je tvořivá dílna s tématickým programem 
pod dohledem zkušené lektorky.

Jak nás vidí

„Do Jahody se vždy rádi vracíme”.
„ Pyžámkové noci jsou prostě super, děti  
 si to vždy užijí a my? My rozhodně taky”.

„Oceňuji individuální přístup”.
„Každý měsíc se těšíme na nový plán akcí”.

 

spolupracovali jsme se 13 lektory

nabízeli jsme 6 zájmových kroužků

uspořádali jsme 16 velkých akcí

máme 2 působiště

navštívilo nás 220 rodin
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Volnočasový festival STRAWBERRY FIELDS 
na Černém Mostě 

pro veřejnost

Strawberry Fields je festival plný workshopů, 
aktivit, zábavy, her i muziky. Je určen dětem, 
puberťákům i dospělým, co se rádi pobaví. Hlavní 
myšlenkou akce je ukázat návštěvníkům způsoby 
trávení volného času. Prostor dostávají i začínající 
kapely z JAHODOVÉ zkušebny, které mají na 

Strawberry Fields možnost zahrát si na jednom 
pódiu po boku svých idolů z řad známých 
zpěváků a kapel, jako byli například David Koller, 
Prago Union, Gipsy.cz, Švihadlo nebo Fast Food 
Orchestra.

Kdy, kde, kdo

• šestý ročník proběhl 17. června 2017
• sobota od 14.00 do 21.00 hodin 
• na akci jsme oslavili 20. narozeniny JAHODY
• u komunitního centra Plechárna na Černém Mostě
• kapely - Fast Food Orchestra, Circus Brothers, 

Vasilův Rubáš, Limbo Planet, SunnyDeath acoustic 
• youtubeři - MenT, MrTomcat a Pan Rady + 

moderátor Ali
• workshopy a aktivity: netradiční sporty - 

indoboard a spikeball, taneční workshop 
s Elements Crew, Pole dance, hooping, tvořivé 
workshopy - výroba náramků, prstýnků 
a samolepek, výroba DIY placek, airbrush tetování, 
sítotisk, facepainting, turnaj ve stolním fotbálku, 
graffiti exhibice, KUBB, skákací hrad, velký dětský 
koutek

• 2. ročník Strawberry Skate Contestu, 
skateboardingových závodů 

• občerstvení: Kavárna Plechárna a Africa 
Excellence

• partneři: NEXT, Advent, MČ Praha 14, MHMP, 
MŠMT, PhatBeatz, Start Production, Plechárna, 
Praha 14 Kulturní, ČFO, Globus, T-Shirts 4U, 
Ambassadors, Decathlon, Skaterock, Skate 
Praha, Horsefeathers, Violete, Total Board Shop, 
Komunitní centrum na Žižkově 

Listopadový koncert klientských 
kapel STRAWBERRY SHAKE z naší 
zkušebny se uskutečnil v Žižkostele. 
Na pódiu se zahráli dvě “jahodové” 
kapely - Lajna a Limbo Planet. 
Vrcholem večera  byla punková 
legenda kapela Plexis!” 

Festival Strawberry Fields 2017 byl zároveň 
i oslavou 20. narozenin neziskové organizace 
JAHODA. Kapely Fast Food Orchestra a Circus 
Brothers daly JAHODĚ premiéru společného songu 
a popřát přišel i Jirka Mádl.

800 návštěvníků

2 klientské kapely

3 profesionální kapely

9 workshopů

9 dalších aktivit

93 klientů

3 youtubeři + Ali

20 partnerů a sponzorů

jeden Jirka Mádl

„Lepší život na Černém Mostě”
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Městečko volnočasových aktivit

Nízkoprahy na rampách     Mikulášskej mejdan

   Mezi Ploty

Pobyt v Lipsku

JAHODA 20 let

Graffiti Jam

JAHODA 20 let

Den Země
Černý Mošt

Společné akce 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 

Nízkoprahový klub 
Jahoda ČM:
vedoucí klubu: 
Tereza Čadová

Silvie Bažová
Jakub Seidl
Petra Michalová

Nízkoprahový klub 
Džagoda ČM:
vedoucí klubu: 
Tereza Čadová 

Vojtěch Špinar 
Simona Šnajdrová
Ladislav Spálenka

Terén Jahoda ČM:
vedoucí služby: 
Martin Pazlar 

Michaela Hájková

Animátoři v ulicích:
Tomáš Jelínek
Emma Vrbová

Družina Jahoda Vinohrady:
vedoucí klubu: 
Barbora Smoláková 

Sabina Landrgottová 
Anna Horáková 
Diana Smětáková

SLUŽBY PRO PŘEDŠKOLNÍ 
DĚTI A RODINY: 

manažer vzdělávacích 
středisek: 
Petr Šeda

Mateřská škola Jahoda ČM:
ředitel: 
Petr Šeda 

Jana Lišková
Dominika Paverová
Adéla Kalinová
Michaela Baná
Marie Vitoušová
Karolína Mengerová
Jana Šmejkalová
Nikola Királyiová 

Jahůdkové jesličky ČM:
vedoucí: 
Markéta Morvaiová

Karolína Lubasová
Veronika Kubová 
Nicoletta Hladíková

Rodinné centrum 
Jahůdka ČM:
vedoucí: 
Diana Pexová

Jesle a školka Jahoda 
Vinohrady:
vedoucí: 
Michaela Lhotáková 

Zdeňka Lhotáková
Anna Krejčová
Dora Vávrová
Kristýna Hejlová

Školka Justinka Vinohrady:
vedoucí: 
Helena Kulhánková 

Jana Hromasová
Jana Zářecká
Markéta Šišková
Markéta Janulíková

Rodinné centrum 
Jahůdka Vinohrady:
vedoucí: 
Michaela Lhotáková 

Zuzana Paulínyová 
Zuzana Pipková

EXTERNÍ 
SPOLUPRACOVNÍCI:

právní služby
Ondřejka Kocichová  
pověřenec na ochranu
osobních údajů v mateřské 
škole na ČM
Štěpán Vršťala 
IT servis 
Pavel Gadžuk 
ekonom
Petr Hořejš 
projektová manažerka
Pavla Soukupová 
externí zpracovatel 
účetnictví
Centrum účetnictví s.r.o. 
PR festivalu Strawberry 
Fields
Beáta Kašparová 
sociálně právní poradenství
Zuzana Dubová 
 

EXTERNÍ 
SPOLUPRACOVNÍCI:

lektor zkušebny
Josef Doškář 
lektorka doučování
Zdeňka Fialová 
lektor zkušebny
Jiří Havlíček 
nahrávání v hudební 
zkušebně
Jan Dimitrov 
lektorka doučování
Pavla Němcová 
pedagog volného času
Michaela Mrázková 
lektorka doučování
Barbora Vlasatá 
údržbář
Petr Pexa 
úklid
Nikola Királyiová 

Ředitelka JAHODA, o.p.s.:
Markéta Kalinová

Manažer vzdělávacích středisek: 
Petr Šeda

Personalistika:
Lucie Bajcarová Pražáková

Produkce:
Vendula Fendrychová

Kancelář:
Lukáš Hadrava
 
Zakladatelé:
Tomáš Jindříšek
Václav Lintymer
Jiří Maier

Správní rada:
Tomáš Jindříšek
Václav Lintymer
Jiří Maier
Simona Skrbková 
Hana Tryznová 
Lenka Gallo

Dozorčí rada:
Martin Pazlar
Kateřina Plevová
Lucie Švorcová

JAHODOVÝ TÝM
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 Dárci a sponzořiPartneři EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha — pól růstu ČR
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Účetní zpráva



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
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