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Milí přátelé,

dostává se k Vám výroční zpráva ne-
ziskové organizace JAHODA. V jejím 
úvodu chci připomenout jen ty nejdů-
ležitější okamžiky roku 2014, podrob-
nější informace o naší činnosti dohle-
dáte na následujících stránkách.
Mimo běžného chodu všech služeb, se 
nám v loňském roce podařilo odstar-
tovat několik programových novinek. 
Mezi jednu z nich patří rozšíření oteví-
rací doby nízkoprahového klubu Jaho-
da o takzvané „preventivní středy”, kdy 
jsme zahájili socioterapeutickou prá-
ci s dětskou skupinou. Klub Džagoda 
prošel úspěšně rozvojovým auditem 
České asociace streetwork s výsled-
kem 96 % a Terén Jahoda, vzhledem 
k potřebám okolí, snížil věkovou hra-
nici svých klientů z 12 na 6 let.
Provoz mateřské školy posílily dvě 
pedagogické asistentky. Jedna z nich 
rozšířila aktivity zaměřené na integra-
ci dětí cizinců, druhá se stala osobní 
asistentkou holčičky s tělesným han-
dicapem. Pomohla jí tak hravě zvlád-
nout běžný chod školky. Rodinné cen-
trum Jahůdka zahájilo pilotní provoz 
jesliček určených dětem od jednoho 
roku.

Tak jako v předešlých letech jsme 
zorganizovali velké množství volno-
časových akcí. Mezi nejvýznamnější 
patří letní tábor, festival Strawberry 
Fields, fotbalové turnaje, graffiti jam, 
Mikulášká párty a mnoho dalších. Je-
jich cílem je nabídnout dětem a mla-
dým lidem vhodné alternativy trávení 
volného času a podporovat výchovu 
k aktivnímu a zodpovědnému přístupu 
k životu.

Velice si vážím podpory veřejných 
i jednotlivých dárců, partnerů, spon-
zorů a dobrovolníků. Bez jejich pomo-
ci by naše práce nebyla možná. Děkuji 
všem svým kolegyním, kolegům a čle-
nům správní rady za další bezvadný 
a úspěšný rok v JAHODĚ.  
 
Přeji Vám příjemné čtení a krásný rok 
2015.

Markéta Kalinová, 
ředitelka  

 

Úvodní slovo



ZAKLADATELÉ
Tomáš Jindříšek
Václav Lintymer
Jiří Maier

SPRÁVNÍ RADA
Tomáš Jindříšek
Václav Lintymer
Jiří Maier

DOZORČÍ RADA
Martin Pazlar
Kateřina Plevová
Lucie Švorcová

JAHODOVÝ TÝM
Ředitelka: 
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Vendula Konečná 
Sociální pracovnice:
Tereza Čadová, Dora Drdová

Vedoucí Terénu Jahoda: 
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Terénní sociální pracovníci:
Ivana Horáková, Jan Frühbauer
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Hlídání dětí:
Jana Jaklínová, Lucie Zemanová

Lektorky: 
Carolina Sidon: 
výtvarná výchova a výtvarné techniky 
Zuzana Dubová: 
sociálně-právní poradenství, poradenství 
pro nastávající a novopečené rodiče 
a laktační poradenství
Miroslava Šindelářová: 
lektorka vzdělávacích seminářů, 
poradenství a krizová intervence
v RC Jahůdka

Provoz:
Hana Bodláková: 
vedení účetnictví
Pavel Pražák: 
právní servis
Pavel Gadžuk:  
IT servis
Juraj Korec: 
údržbářské práce
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poprvé 
nás navštívilo

 121 
dětí

klub byl 
otevřen 

157dní

96 
dívkám

145
chlapcům

pomohli 
jsme

241
dětem

Nízkoprahový klub Jahoda
pro děti od 6 do 14 let

l které bydlí anebo tráví svůj volný čas na sídlišti Černý Most 
l mají potíže ve škole
l vyrůstají v rizikových podmínkách - doma, v partě, na sídlišti
l  neumí trávit svůj volný čas a nuda je vede k nebezpečným  

způsobům zábavy
l nemají motivaci nebo prostředky pro zájmovou činnost 

Naším cílem je zlepšit sociální dovednosti dětí tak, aby dokázaly lépe zvládat 
každodenní i obtížné životní situace, inspirovat je a motivovat ke smysluplnému 
trávení volného času, vést je k aktivnímu přístupu k životu, k samostatnému 
a zodpovědnému jednání a podpořit jejich jedinečnost.

Klub je otevřen 
pondělí, úterý, čtvrtek od 14.00 do 19.00 hodin

Co pro děti klub znamená? 

„Jahoda je nejlepší klub zeměkoule.”
„Někdy si můžem někam jít s vámi.”
„Máme tady všechno a Jahoda znamená všechno pro mě.”
„Pomáhají mi s úkoly.”
„Protože nevím, co bych dělala, kdyby nebyla Jahoda.”
„Baví mě hry.”
„Mám po škole kam jít.”

Novinka: Od října jsme služby klubu rozšířili o středeční dětskou 

socioterapeutickou skupinu. Jedná se o dvouhodinový program pro 

skupinu maximálně 10 dětí, podpořený z projektu Pomozte dětem.

průměrný 
věk dítěte 

v klubu

11letuspořádali 
jsme pro děti 

65
volnočasových 
akcí a týdenní 

letní tábor



Nízkoprahový klub Džagoda
pro dospívající a mladé lidi 
od 13 do 26 let

l kteří bydlí anebo tráví svůj volný čas na sídlišti Černý Most
l vyrůstají v rizikových podmínkách - doma, v partě, na sídlišti
l  neumí trávit svůj volný čas a nuda je vede k nebezpečným způso-

bům zábavy, experimentování s alkoholem a návykovými látkami
l nemají motivaci ke studiu a vztah k práci

Proč k nám dospívající chodí:
Mladí lidé vidí v Džagodě především prostor, kde se mohou scházet se svými 
kamarády a kde mohou trávit svůj volný čas. K dispozici mají hernu s kuleční-
kem, stolními fotbálky, ping pong, boxovací pytel i stolní hry. Nejčastěji právě 
při hře využívají možnost popovídat si s pracovníky. Oblíbená je i hudební zku-
šebna s nahrávacím studiem.
Pracovníci s klienty řeší problémy ve škole, ve vztazích i v partě, pomáhají 
jim hledat práci či brigádu, častým tématem jsou i návykové látky a rizikové 
chování.

Klub je otevřen 
od pondělí do čtvrtka od 15:00 do 20:00 hodin

Jak vidí Džagodu její návštěvníci? 
„Do Džagody chodím kvůli zábavě.”
„Vím, že se můžu na pracovnice s čímkoli obrátit, svěřit se.”
„Na Džagodě mě nejvíc baví dobrý akce.”
„ V Džagodě se scházím s kámošema, hrajeme kulec, fotbálek,  
pokecáme.”

„V Džagodě nikdy není nuda.”
„Když mám průšvih, v Džagodě mi pomůžou.”

klub 
poprvé 
navštívilo 

119 
mladých lidí

klub byl 
otevřen 

177dní

32 
dívkám

156
chlapcům

pomohli jsme

188
mladým

lidem

průměrný 
věk návštěvníků

klubu:

16let
pro mladé 

jsme uspořádali 

66
volnočasových 

akcíí

V říjnu Džagoda úspěšně absolvovala kontrolu kvality služeb 
České asociace streetwork s výsledkem 96%.



uspořádali jsme

 20
 volnočasových 

akcí

Terén Jahoda
pro děti a mladé lidi od 6 do 26 let

l kteří bydlí anebo tráví svůj volný čas na Praze 14
l mají starosti a potíže v rodině, s blízkými, ve škole, s vrstevníky
l  neumí jednat s úřady, neví, jak hledat práci a jak se osamostatnit
l  pohybují se v rizikovém prostředí, blízcí nebo oni sami užívají návy-

kové látky a mají problémy s vandalismem
.
Naše motto: 
„Jsme tu proto, aby děti a mladí lidé nebyli na své starosti sami”.

Jak to v terénu vypadá: 
Se všemi dětmi a mladými jednáme rovnocenně, protože doma, ve škole ani 
venku to nezažívají. Nasloucháme jim a bereme je vážně, zatímco všichni okolo 
mají svých starostí dost. Neřešíme jejich potíže za ně, učíme je rozhodovat 
o svém životě. Společně hledáme informace - brigády, výběr školy, bezpečný 
sex. Upozorňujeme na rizika v jejich životě - záškoláctví, marihuana, alkohol, 
násilí, krádeže. Společně organizujeme akce, rozšiřujeme jejich možnosti 
a schopnosti, učíme je zodpovědnosti.

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

Co o terénní službě řekli děti/mladí lidé: 
„Ahojky :))) ještě jednou jsem vám chtěla 
poděkovat že jste mi pomohli se zkouškama, 
dopadlo to velmi dobře ani jedna čtyřka a už 
půl roku pracuji na letišti :))“ 

„Školní psycholožka mi nepomohla, tak jsem si 
počkala na Vás.“ 

„Mám Vás ráda.”

„Jste nejlepší na světě. Sem ráda, že sem vás 
poznala :D”

„Ahoj, chtěla bych říct, že se mi ze začátku tato 
služba moc „nelíbila“. Ale s přibývajícím věkem 
jsem si začala rozumět víc a víc s lidmi od této 
služby. Mám ráda Martina a líbí se mi Ivča. Jen 
škoda, že musí obejít spousty míst a tak není 
tolik času na „hluboké debaty“. Rozumím si se 
staršími lidmi a proto je fajn si s nimi takhle 
popovídat. Přání? Víc času s náma, prosím. Jste 
fajn, choďte za námi častěji. Je supr se svěřit, 
prořešit a popovídat. Díky”

poprvé
jsme potkali 

84 
dětí a mladých

lidí

byli jsme 
venku

 194dní

pomohli jsme

188
dětem a mladým 

lidem

průměrný 
věk klienta 

služby:

15let

142
chlapcům46

dívkám



Soukromá mateřská škola Jahoda
pro děti od 2 do 7 let 
l rozšířená otevírací doba od 7:00 do 18:00 hodin
l nově zrekonstruované prostory
l zájmové kroužky, plavání
l výuka anglického jazyka 
l integrace dětí cizinců a dětí s handicapem, výuka českého jazyka
l pyžámkové noci - hlídání dětí přes noc
l divadelní přestavení, výlety, akce s živými zvířátky, apod.
.
Našim cílem 
je poskytnout dětem bezpečný a kreativní prostor pro vzdělávání, profesionál-
ní a individuální přístup, příjemnou adaptaci  a především zážitkové učení se 
vzdělávacím programem “Začít spolu”.

Naše motto: 
“Dejte svým dětem ten nejlepší start do života!”

Co pro rodiče školka Jahoda znamená?
„Školka Jahoda je naprosto úžasné místo, kde to má naše Emma moc ráda. 
Školka nabízí bohatý program, výlety, divadlo, návštěvy zvířátek a spoustu 
jiných aktivit. Naše Emma neměla žádný problém s nástupem do školky a to 
hlavně díky přístupu profesionálních a hodných tet. A když vidím jak je ona 
spokojená, co nového se naučila, jsem spokojená i já a školku Jahodu mohu 
jen doporučit.”

Michaela Zábranská

8
dětí

cizinců

během roku 
jsme zapsali 

62dětí

uspořádali jsme 

32
akcí 1 

handicapovaná
holčička

Novinka: Během letních prázdnin jsme zrekonstruovali a nově zařídi-
li prostory školky. Od září nabízíme možnost integrace dětí cizinců a dětí 
s handicapem. Do školky jsme přijali  holčičku s diagnozou DMO a osm dětí 
s odlišnou národností.



Rodinné centrum Jahůdka
pro rodiny s malými dětmi
l které bydlí v okolí Černého  Mostu
l chtějí se sejít s jinými rodiči a jen tak si popovídat 
l chtějí pohlídat své děti
l potřebují informace
l hledají zábavný program pro rodiny
l ocitají se v nepříznivé či krizové situaci
l  potřebují bezplatnou pomoc v sociálně-právní oblasti,  

právním poradenství, psychoterapii a finančním poradenství

Našim cílem 
je poskytnout rodičům bezpečný prostor pro vzdělávání, setkávání, sdílení 
svých zkušeností a trávení volného času s dětmi. Na základě vytvořeného vzta-
hu důvěry můžeme předcházet krizovým situacím a nabídnout řešení konfliktů 
a problémů.

Centrum je otevřeno 
denně dle aktuálního programu

Co pro maminky rodinné centrum znamená?

„Místo, kde se může můj syn skvěle vyřádit.”
„Díky Jahůdce za pomoc.”
„Moc nás baví Jahůdkové programy.”
„Jsem ráda, že mám zajištěno hlídání, když potřebuji.”

hlídali jsme

26
dětí

navšívilo nás 

329
rodin

… a 90 
nových 
rodin

uspořádali jsme

54
akcí

Novinka: jesličky pro děti od 1 roku s možností objednání 

celodenního stravování.

centrum bylo 
otevřeno 

77
dní



Dobrovolníci v JAHODĚ
pro lidi od 18 let
l  kteří se chtějí podílet na přípravě a vedení programu  

v klubu Jahoda a Džagoda 
l  na organizaci festivalu Strawberry Fields a dalších volnočasových 

akcí
l jet s dětmi z klubu Jahoda na letní tábor
l pomoci s údržbou budovy, s administrativou, roznosem letáků...

Proč být dobrovolníkem:
Dobrovolnická práce přináší pocit užitečnosti, pocit, že děláte něco potřebné-
ho. Přináší nové zkušenosti, nové kontakty a dovednosti. Dobrovolníci získají 
praxi pro budoucí uplatnění. Potvrzení o dobrovolnické práci mohou přiložit 
k přihlášce na vysokou školu nebo ke svému životopisu. V JAHODĚ jsou dobro-
volníci součástí týmu.

Dobrovolníci v JAHODĚ v roce 2014:

V roce 2014:
odpracovali
dobrovolníci

497 
dobrovolnických 

hodin

průměrný věk 
dobrovolníků byl 

29let 

JAHODĚ 
pomohlo 

21 
dobrovolníků

Andrea Matoulková 
David Rusek
Diana Durdilová 
Jan Lukavec 
Jan Varmuža 
Jiří Nekula
Karolína Kalačová 

Klára Čiháková
Kristýna Flutková
Magdalena Horáková
Marek Mičke 
Matěj Volek
Milan Kokštain
Miroslava Trčková 

Ondřej Petřina
Šárka Hauznerová 
Tatiana Fedyaeva 
Tereza Máříková 
Tomáš Bajcar 
Tomáš Ptáček
Zuzana Zdeňková

Diana, 31 let, na mateřské dovolené

„Byla jsem s dvouletou dcerou na mateřské dovolené, dlouhá zima a šeď 
sídliště mne přivedla na myšlenku stát se dobrovolníkem a zpestřit si 

mateřskou. Mé kroky mířily do JAHODY, místo pro dobrovolnictví se zde 
vždy najde. Pomáhala jsem v Rodinném centru Jahůdka, kde jsem při-
pravovala program pro maminky a jejich ratolesti. Po pár měsících mi 

JAHODA nabídla práci v Rodinném centru na pár hodin týdně.Má dcera 
se zde rozvíjí a mně JAHODA ukazuje nové možnosti, 

DÍKY.”



Akce pro všechny

MIKULÁŠ
MEETFACTORY
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ŠKOLKY
JAHODA

GRAFFITI JAM

LETNÍ 
TÁBOR
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Účetní zpráva

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 31.12.2014

Účetní jednotka doručí:
67363300

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

A. Součet I.až IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

I. Součet I.1. až I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 38 38
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 21.

Software (013) 32.

Ocenitelná práva (014) 43.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 38384.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 65.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 76.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 87.

II. Součet II.1. až II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 255 255
Pozemky (031) 101.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 112.

Stavby (021) 123.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022) 13 40404.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 145.

Základní stádo a tažná zvířata (026) 156.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 2152157.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 178.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 189.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 1910.

III. Součet III.1. až III.7.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 211.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 222.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 233.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 244.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 255.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 266.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 277.

IV. Součet IV.1. až IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -293 -293
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 291.

Oprávky k softwaru (073) 302.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 313.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 -38-384.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 335.

Oprávky ke stavbám (081) 346.

(082)
7. -40 -4035Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 368.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 379.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -215-21510.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 3911.

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB

STŘEDISKO NÁKLADY VÝNOSY HV 
(hospodářský výsledek)

JAHODA 1 344 636,01 Kč 1 344 636,01 Kč 0,00 Kč

DŽAGODA 1 256 247,08 Kč 1 256 247,08 Kč 0,00 Kč

TERÉN 1 477 878,82 Kč 1 477 878,82 Kč 0,00 Kč

JAHŮDKA 480 267,18 Kč 480 267,18 Kč 0,00 Kč

Odměny členů správní a dozorčí rady 0,00 Kč



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 946676

I. Součet I.1. až I.3.Jmění celkem 90 696 722
Vlastní jmění (901) 87 331.

Fondy (911) 88 7196932.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 893.

II. Součet II.1 až II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 -20 224
Účet výsledku hospodaření (963) 91 224x1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x-202.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 933.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 455378
I. Hodnota I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 961.

II. Součet II.1. až II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 28
Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 981.

Vydané dluhopisy (953) 992.

Závazky z pronájmu (954) 1003.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 1014.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 1025.

Dohadné účty pasivní (389) 103 286.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 1047.

III. Součet III.1. až. III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 282 332
Dodavatelé (321) 106 29261.

Směnky k úhradě (322) 1072.

Přijaté zálohy (324) 108 1113.

Ostatní závazky (325) 109 64.

Zaměstnanci (331) 110 1901515.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 1116.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 89807.

Daň z příjmů (341) 1138.

Ostatní přímé daně (342) 114 13109.

Daň z přidané hodnoty (343) 11510.

Ostatní daně a poplatky (345) 11611.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 812.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 11813.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 11914.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 12015.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 12116.

Jiné závazky (379) 12217.

Krátkodobé bankovní úvěry (231) 12318.

Eskontní úvěry (232) 12419.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 12520.

Vlastní dluhopisy (255) 12621.

Dohadné účty pasivní (389) 12722.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 12823.

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
IV. Součet IV. až IV.3.Jiná pasiva celkem 133 68 123

Výdaje příštích období (383) 130 20431.

Výnosy příštích období (384) 131 103252.

Kurzové rozdíly pasivní (387) 1323.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 1 4011 054

Činnost organizací dětí a mládežeo.p.s.

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 19.05.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 1 4011 054

I. Součet I.1. až I.9.Zásoby celkem 51 211
Materiál na skladě (112) 421.

Materiál na cestě (119) 432.

Nedokončená výroba (121) 443.

Polotovary vlastní výroby (122) 454.

Výrobky (123) 465.

Zvířata (124) 476.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 487.

Zboží na cestě (139) 498.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 2119.

II. Součet II.1. až II.19.Pohledávky celkem 71 3 55
Odběratelé (311) 521.

Směnky k inkasu (312) 532.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 543.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 554.

Ostatní pohledávky (315) 56 555.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 36.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 587.

Daň z příjmů (341) 598.

Ostatní přímé daně (342) 609.

Daň z přidané hodnoty (343) 6110.

Ostatní daně a poplatky (345) 6211.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 6312.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 6413.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 6514.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 6615.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 6716.

Jiné pohledávky (378) 6817.

Dohadné účty aktivní (388) 6918.

Opravná položka k pohledávkám (391) 7019.

III. Součet III.1. až III.8.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 839 1 341
Pokladna (211) 72 241.

Ceniny (213) 732.

Účty v bankách (221) 74 1 3218353.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 754.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 765.

Ostatní cenné papíry (256) 776.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 787.

Peníze na cestě (261) 79 188.

IV. Součet IV.1. až IV.3.Jiná aktiva celkem 84 1 5
Náklady příštích období (381) 81 511.

Příjmy příštích období (385) 822.

Kurzové rozdíly aktivní (386) 833.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 1 4011 054



Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

VýnosyB. 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 683Součet I.1. až I.3. 45 514169I.

Tržby za vlastní výrobky 461. (601)

Tržby z prodeje služeb 51416947 6832. (602)

Tržby za prodané zboží 483. (604)

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7. 49II.

Změna stavu zásob nedokončené výroby 504. (611)

Změna stavu zásob polotovarů 515. (612)

Změna stavu zásob výrobků 526. (613)

Změna stavu zvířat 537. (614)

Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. 54III.

Aktivace materiálu a zboží 558. (621)

Aktivace vnitroorganizačních služeb 569. (622)

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 5710. (623)

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 5811. (624)

Ostatní výnosy celkem 1Součet IV.12. až IV.18. 59 1IV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6012. (641)

Ostatní pokuty a penále 6113. (642)

Platby za odepsané pohledávky 6214. (643)

Úroky 6315. (644)

Kurzové zisky 6416. (645)

Zúčtování fondů 6517. (648)

Jiné ostatní výnosy 166 118. (649)

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 67Součet V.19. až V.25.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 6819. (652)

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 6920. (653)

Tržby z prodeje materiálu 7021. (654)

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 7122. (655)

Zúčtování rezerv 7223. (656)

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 7324. (657)

Zúčtování opravných položek 7425. (659)

Přijaté příspěvky celkem 144Součet VI.26. až VI.28. 75 144VI.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 7626. (681)

Přijaté příspěvky (dary) 14477 14427. (682)

Přijaté členské příspěvky 7828. (684)

Provozní dotace celkem 4 398Hodnota VII.29. 79 4 398VII.

Provozní dotace 4 39880 4 39829. (691)

Výnosy celkem 5 226Součet I. až VII. 81 5144 712

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Výsledek hospodaření před zdaněním 22419 205C. 82Výnosy - Náklady

Daň z příjmů 8334. (591)

Výsledek hospodaření po zdanění 22419 205D. 84C. - 34.

Činnost organizací dětí a mládežeo.p.s.

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 19.05.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

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 31.12.2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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 628Součet I.1. až I.4. 2 59569I.

Spotřeba materiálu 194173 4361. (501)

Spotřeba energie 401524 1922. (502)

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53. (503)

Prodané zboží 64. (504)

Služby celkem 753Součet II.5. až II.8. 7 132621II.

Opravy a udržování 3688 715. (511)

Cestovné 129 126. (512)

Náklady na reprezentaci 910 97. (513)

Ostatní služby 12953211 6618. (518)

Osobní náklady celkem 3 556Součet III.9. až III.13. 12 1173 439III.

Mzdové náklady 812 61013 2 6919. (521)

Zákonné sociální pojištění 3682614 86210. (524)

Ostatní sociální pojištění 1511. (525)

Zákonné sociální náklady 316 312. (527)

Ostatní sociální náklady 1713. (528)

Daně a poplatky celkem 1Součet IV.14. až IV.16. 18 1IV.

Daň silniční 1914. (531)

Daň z nemovitostí 2015. (532)

Ostatní daně a poplatky 121 116. (538)

Ostatní náklady celkem 60Součet V.17. až V.24. 22 159V.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 223 217. (541)

Ostatní pokuty a penále 524 518. (542)

Odpis nedobytné pohledávky 2519. (543)

Úroky 2620. (544)

Kurzové ztráty 2721. (545)

Dary 2822. (546)

Manka a škody 2923. (548)

Jiné ostatní náklady 15230 5324. (549)

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem

VI. 31Součet VI.25. až VI.30.

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3225. (551)

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 3326. (552)

Prodané cenné papíry a podíly 3427. (553)

Prodaný materiál 3528. (554)

Tvorba rezerv 3629. (556)

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Tvorba opravných položek 3730. (559)

Poskytnuté příspěvky celkem 4Součet VII.31. až VII.32. 38 4VII.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 3931. (581)

Poskytnuté členské příspěvky 440 432. (582)

Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. 41VIII.

Dodatečné odvody daně z příjmů 4233. (595)

Náklady celkem 5 002Součet I. až VIII. 43 3094 693



Příběh klientky Sponzoři

Štěpánka, 20 let

„Džagodu navštěvuji už skoro 
5 let. Zpočátku jsem chodila 
skoro každý den, našla jsem si 
tam kamarády a věděla jsem, že 
pracovníkům můžu věřit. V té době 
jsem nejvíce řešila kluky, měla jsem 
na ně smůlu. Po každém rozchodu 
jsem byla hodně smutná, ale pracov-
níci Džagody mi vždy dokázali poradit 
a postavit mě na nohy. Čím jsem byla 
starší, a blížily se závěrečné zkouš-
ky ve škole, chodila jsem do Džago-
dy méně. Pořád jsem ale věděla, že 
se na klub můžu kdykoli vrátit. V té 
době jsem si našla staršího přítele, 
který hrál na kytaru, a náhodou jsem 
se tak dostala do hudební zkušebny, 
která patřila k Džagodě. Sice už jsem 
byla jinde než v době, kdy jsem klub 
navštěvovala dříve, ale cítila jsem se 
zase jako doma. Školu jsem dodělala, 
bydlela jsem s přítelem, ale pozdě-
ji se ukázalo, že mu jde jen o kapelu, 
která nebyla příliš úspěšná, nakonec 
jsme se rozešli. Musela jsem se vrá-
tit k mámě a řešit průšvihy, které mi 
po příteli zůstaly. Byly to především 
dluhy. Po dlouhé době jsem se opět 
obrátila na pracovníky Džagody. I když 
už na klubu dělali jiní lidé, z toho 

jsem měla trochu obavu, opět mi bez 
sebemenšího problému pomohli. 
Společně jsme zjistili informace, jak 
se z dluhů dostat a zažádala jsem si 
o splátkový kalendář. Teď, když už mi 
je 20 let, na klub nechodím. Našla 
jsem si novou práci, tam se seznámila 
s príma klukem, vzali jsme se a máme 
malou holčičku. Naposledy jsem byla 
v Džagodě na začátku letošního roku, 
pochlubit se svojí dcerkou.
Do Džagody se vždy ráda podívám, 
všem pracovníkům jsem vděčná 
za čas, který mi věnovali a za to, jak 
mi pomohli. 
Bez nich byla bůhvíkde.” 

Partneři



Kontakt

JAHODA, o.p.s.

Vybíralova 969/2,  

198 00 Praha – Černý Most

Tel.: +420 281 916 352

www.jahoda.cz

info@jahoda.cz

www.facebook.com/ejahoda


