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JAHODA: „LEPŠÍ ŽIVOT NA ČERNÉM MOSTĚ”

Jsme nezisková organizace, která pomáhá, baví a vzdělává. 
Nabízíme nízkoprahové kluby a terénní program pro děti a mladé lidi. 

Provozujeme rodinné centrum, mateřské školy a jesle.



Obsah

1

Úvodní slovo

Úvodní slovo 1

Lidé v JAHODĚ 2

Nízkoprahový klub Jahoda 4

Nízkoprahový klub Džagoda 6

Terén Jahoda 8

Rodinné centrum Jahůdka 10

Soukromá mateřská škola Jahoda 12

Jahůdkové jesličky 14

Školka Jahoda Vinohrady 16

Dobrovolnictví v JAHODĚ  18

Strawberry Fields 2015 20

Společné akce 22

Účetní zpráva  24

Sponzoři a partneři  30

Kontakty poslední strana

Vážení přátelé,

ráda bych Vám v úvodu výroční zprávy zrekapitulova-
la nejzásadnější události, které se v roce 2015 v JA-
HODĚ udály. 
Minulý rok byl pro nás velmi úspěšný v naby-
tí různých ocenění. Služba Terén Jahoda 
vyhrála dvě první místa ve výroční ceně 
„Časovaná bota”, kterou uděluje Čes-
ká asociace streetwork. Jednalo se 
o vítězství v kategorii „Tým roku” 
a „Osobnost roku”, kterou získal 
vedoucí služby Martin Pazlar. Jeho 
vítězství bylo zasloužené i proto, že 
v loňském roce oslavil již deset let pů-
sobení v JAHODĚ. 
Další ocenění s názvem „Pečeť kvality”, 
kterou uděluje Dům zahraniční spolupráce, získali 
za bezchybnou realizaci projektu s názvem „Game of 
Life” zástupci služby Terén Jahoda a klub Džagoda, 
kteří v létě hostili, v rámci výměnného pobytu Eras-
mus +, klienty z Německa a Španělska. 
Velmi dobře si vedl i Nízkoprahový klub Jahoda, 
o čemž svědčí to, že v listopadu úspěšně prošel Roz-
vojovým auditem České asociace streetwork.
Svůj obsahový rozvoj zaznamenala i Soukromá ma-
teřská škola Jahoda, která integrovala 16 dětí cizin-
ců a v rámci inkluze přijala i jedno dítě s handica-
pem, kterému jsme zajistili osobní asistentku.

O novou službu, dětskou skupinu s názvem Jahůdko-
vé jesličky,  rozšířilo svou činnost Rodinné centrum 
Jahůdka. V roce 2015 jsme otevřeli třídu dětské sku-

piny s názvem Jahůdkové jesličky. Projekt byl 
finančně podpořen Evropskou unii, v rám-

ci realizace Operačního programu Za-
městnanost.
Stejnou podporu budeme čerpat 
v roce 2016 i pro naši novou pobočku 
v Bruselské ulici na Vinohradech. 
Otevření pobočky, kde jsme v říjnu 

odstartovali provoz školky a komu-
nitních aktivit pro rodiny, má pro další 

rozvoj JAHODY obrovský význam.
Nelze nezmínit úspěch, kterého jsme do-

sáhli v soutěžním pořadu Hodina pravdy v České 
televizi. Získané cenné dary, včetně velkého auta, 
nám umožňují zkvalitnit naše služby a urychlit pro-
voz všech JAHODOVÝCH programů. 

Děkuji všem kolegům, partnerům, spolupracovní-
kům i dobrovolníkům za výjimečný rok 2015!

Markéta Kalinová
ředitelka 



Lidé v JAHODĚ

JAHODOVÝ TÝM

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

kancelář, PR, fundraising: 
Lucie Pražáková / Markéta Jiskrová 

ZAKLADATELÉ
Tomáš Jindříšek
Václav Lintymer
Jiří Maier

SPRÁVNÍ RADA
Tomáš Jindříšek
Václav Lintymer
Jiří Maier
Simona Skrbková 

DOZORČÍ RADA
Martin Pazlar
Kateřina Plevová
Lucie Švorcová

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

vedoucí sociálních programů: 
Kateřina Vašíčková 

Nízkoprahový klub Jahoda
vedoucí klubu: Běla Moravcová 
Petra Ječmenová, Aleš Mentberger 

Nízkoprahový klub Džagoda
vedoucí klubu: Vendula Konečná  
Tereza Čadová, Dora Drdová / Vojtěch 
Špinar 

Terén Jahoda
vedoucí služby: Martin Pazlar 
Ivana Horáková / Iva Šandová, Jan 
Frühbauer

terénní animátor: Michal Lehečka 

SLUŽBY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 
A RODINY

Soukromá mateřská škola Jahoda
ředitelka: Markéta Křivková 
Kristýna Vrzáková, Veronika Večerová, 
Monika Ptáčníková, Monika Křivková, 
Veronika Hozáková, Jana Šmejkalová, 
Marie Jandová, Kateřina Marinicová

Jahůdkové jesličky
vedoucí: Diana Durdilová
Kateřina Cibulcová, Karolína Lubasová

Školka Jahoda Vinohrady
vedoucí: Ida Smékalová 
Ester Neubaurová, Lenka Bartošová, 
Adéla Kalinová, Terezie Kučerová, 
Jana Lišková 

Rodinné centrum Jahůdka
vedoucí: Diana Durdilová

32

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Zuzana Dubová - sociálně právní poradenství 
Ludmila Kasalová - výuka Aj 
Kateřina Marinicová - koordinátorka festivalu Strawberry Fields
Jana Karásková - účetní služby
Pavel Pražák - právní služby 
Pavel Gadžuk- IT servis
Martin Duraj - grafické práce



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

Klub je otevřen 
Pondělí, Úterý, Čtvrtek 14:00 - 19:00
Středa DIP 15:00 - 17:00 
Středa konzultační hodiny
 13:00 - 15:00
 17:00 - 18:00

Naším cílem je zlepšit sociální dovednosti děti 
tak, aby dokázaly lépe zvládat každodenní i ob-
tížné 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 jedineč-
nost.

Vyjádření klientů: 
(anonymní dotazníkový průzkum)

„Děkuji, že sem můžu chodit”
„Jahodo, moc se mi tady líbí”
„Mám ráda Aleše, Bělu, Petru”
„Ste hodni proto sem chodim ráda”
„Jahoda je nejlepší na světě”
„Miluju to tady - je to můj 2 domov”

DIP (Dlouhodobý integrační program) 

je socioterapeutická vrstevnická skupina nabízející prostor 
pro osobní rozvoj a zlepšení kvality života prostřednictvím 
skupinových aktivit

Program: 

l rozvojové a preventivní programy na aktuální témata

l výstava Brána do vesmíru

l lasergame

l anglický program s dobrovolnicí ze Slovinska 

l hudební program s Českou Filharmonií

Zpětná vazba na DIP (od děti účastnících se programu):

„Před návštěvami DIPu to pro mě bylo takový bludiště s lid-
ma, že jsem se v něčem nevyznala, po návštěvách jsem se 
začala cítit líp, naučili jsme se na DIPu spolupracovat.”
„Před návštěvami DIPu jsem byl osamělej, neměl jsem 
moc kamarádů, nikoho jsem moc neznal. V Jahodě jsem se 
seznámil, naučil jsem se líp vycházet s lidma a spolupracovat 
s nima, našel jsem si tu kamaráda, rád sem chodím.”

Novinky
V listopadu Jahoda úspěšně absolvovala kontrolu 
kvality služeb České asociace streetwork 
s výsledkem 95%.

poprvé 
nás navštívilo

70 
dětí

klub byl 
otevřen 

185dní

131 
dívkám 81

chlapcům

pomohli jsme

215
dětem

průměrný věk 

dítěte v klubu:

11,5
let

pro děti
jsme uspořádali 

59
volnočasových 

akcíí

54



Nízkoprahový klub Džagoda
pro 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 způsobům  

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

Klub je otevřen 
Leden: 
po - čt 15:00 - 20:00
Únor - červen: 
pondělí, úterý, čtvrtek 15:00 - 20:00, 
WOW! středa 16:00 - 19:00, 
15:00 - 16:00 konzultační hodiny
Červenec - prosinec: 
pondělí, úterý, čtvrtek 15:00 - 19:00, 
WOW! středa 16:00 - 19:00, 
15:00 - 16:00 konzultační hodiny

Proč k nám dospívající chodí:

Mladí lidé využívají Džagodu především jako prostor, kde se 
mohou scházet se svými kamarády a kde mohou trávit svůj 
volný čas. K dispozici mají buď hernu s kulečníkem, stolními 
fotbálky a ping pongem nebo nově zrekonstruovaný obývák 
s barem a pohodlnými sedačkami, kde si mohou nejen po-
povídat, ale i například zahrát stolní hry. Nejčastěji právě při 
hře využívají možnost popovídat si s pracovníky. Oblíbená je 
i hudební zkušebna s nahrávacím studiem.
Nejčastěji s dospívajícími řešíme problémy v partě a ve vzta-
zích, ve škole, pomáháme hledat brigády. Častým tématem 
jsou také experimenty s návykovými látkami a rizikové chování.

Jak vidí Džagodu její návštěvníci?
„Je to tu dobrý, chodím sem za kámošema”
„Pouštěj nám dobrý filmy”
„Je tu fajn atmosféra”
„Nebojím se tu bavit o svých pocitech”
„Zahrajem si pinčes”
„Pokecáme s pracovníkama o sexu” 
„Ve zkušebně máme všechno, co potřebujeme. Každou středu 
chodíme zkoušet a zahrajeme si i na akcích, který JAHODA 
pořádá”

WOW!
V únoru odstartoval nový preventivní program 
WOW!, který probíhá každou středu ve školním roce 
a je určený pro skupinu 8 uživatelů NZDM Džagoda. 
S klienty jsme probrali témata jako láska a sex, 
zdravý životní styl, šikana a další. 

klub
poprvé 
navštívilo

105 
mladých lidí

klub byl 
otevřen 

171dní

75 
dívkám 158

chlapcům

pomohli jsme

233
mladým

lidem

průměrný 
věk návštěvníků

klubu:

17let

pro mladé 
jsme uspořádali 

49
volnočasových 

akcíí

76



uspořádali jsme

18
 volnočasových 

akcí

poprvé
jsme potkali 

106
dětí a mladých

lidí

byli jsme 
venku

199
dnů

pomohli jsme

177
dětem a mladým 

lidem

127
klukům 50

holkám

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 návykové látky  

a mají problémy s vandalismem

Naše motto: „Jsme tu proto, aby děti a mladí lidé  
nebyli na své starosti sami”

Novinky letošního roku:
Česká asociace streetwork uděluje každoročně cenu 
Časovaná bota, kterou oceňuje dobrou práci a dosažené 
výsledky v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Náš 
tým získal toto ocenění v kategorii Tým roku a současně 
získal Martin Pazlar ocenění v kategorii Osobnost roku.
Úspěšně jsme zrealizovali evropský projekt Game of 
Life, kterým jsme na týden propojili mladé lidí z České 
republiky, Německa a Španělska. Tento projekt získal 
ocenění Pečeť kvality.
Prostřednictvím projektu „Street Work & Fun” jsme 
rozšířili naše služby o volnočasové aktivity pro děti přímo 
na ulici. Terénní animátoři vedli děti ke sportu, hrám 
a tvůrčím aktivitám. Jedná se o pilotní projekt realizovaný 
v úzké spolupráci s Úřadem Městské části Prahy 14 a je 
podporován Ministerstvem vnitra ČR.

Co o Terénu Jahoda 
řekli děti/mladí lidé 
(citace klientů):

„Chtěl jsem všem ještě jednou poděkovat, 
vážím si toho, co pro mě děláte, děkuji vám”

„Moc se mně a hlavně mému synovi líbí 
pořádání fotbalových turnajů.” 

„Potkala jsem jinde jiné teréňáky a řekla 
jsem jim, že  znám Jahoďáky a chci se 
potkávat s nimi.”

„Děkuji za pokec, že jsem se mohla 
vypovídat. Tak jo to bude super, teď mi je 
mnohem lépe, když jsem se vymluvila”.

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

 
Příběh:

Dospívající Pepa s námi byl několikrát na vícedenním 
pobytu na farmě, kde se mu moc líbilo. Bohužel s ohledem 
na nepříznivé rodinné okolnosti se dostal do dětského 
domova v Praze. Na další pobyt s námi nemohl Pepa jet. 
Majitel farmy si ho pamatoval (Pepa hodně pomáhal s péčí 
o zvířata) a nabídl mu hostitelskou péčí (dočasný pobyt 
dítěte mimo ústavní zařízení). Nejprve jsme se zeptali Pepy, 
kterého tato nabídka nadchla. Následně jsme zprostředkovali 
jednání mezi majitelem farmy, sociální pracovnicí a dětským 
domovem, kde Pepa bydlí. V červnu jsme se dozvěděli 
radostnou zprávu, že byla schválena hostitelská péče a Pepu 
čeká první samostatný víkendový pobyt na jeho oblíbené 
farmě. Od té doby tam jezdí většinou dvakrát měsíčně 
na víkendy.
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Rodinné centrum Jahůdka
pro rodiny s dětmi, které…

l bydlí v okolí Černého  Mostu
l chtějí se sejít s jinými rodiči a jen tak si popovídat 
l chtějí pohlídat své děti
l potřebují snadno dostupné 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 bezpeč-
ný prostor pro vzdělávání, setkávání, sdílení 
svých zkušeností a trávení volného času s dětmi. 
Na základě vytvořeného vztahu důvěry můžeme 
předcházet krizovým situacím a nabídnout řešení 
konfliktů a problémů. 

Rodinné centrum je otevřeno: 
Rodinné centrum Jahůdka je otevřeno každý pátek 

Co pro maminky rodinné centrum 
znamená?

„ Příjemné místo, pro setkávání s kamarádkou a jejím synem”
„Krásné, nové, prostory”
„Předporodní seminář, velká opora”
„Pomoc při začlenění do pracovního procesu”

rodinné 
centrum 

bylo otevřeno 

45dníz toho

85
nových 
rodin

V roce 2015 

nás navšívilo

350
rodin

bylo 
uspořádáno 

50
akcí 

pro rodiče
s dětmi

1110



uspořádali jsme

34
akcí pro děti

integrovali 
jsme

16
dětí cizinců

Soukromá mateřská škola Jahoda
pro děti od 2 do 7 let
 
l rozšířená otevírací doba od 7:00 do 19:00 hodin
l zájmové kroužky, plavání
l výuka anglického jazyka
l integrace dětí cizinců a dětí s handicapem
l pyžámkové noci - hlídání dětí přes noc
l divadelní představení, kino, výlety, akce s živými zvířaty, apod.

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

Naším cílem je poskytnout dětem bezpečný 
a kreativní prostor pro vzdělávání, profesionální 
a individuální přístup, příjemnou adaptaci a pře-
devším zážitkové učení se vzdělávacím progra-
mem „Začít spolu”.

Co pro rodiče školka 
Jahoda představuje?

,,Školku jsme vybírali celkem dlouho a byla nám doporu-
čena Jahoda. Jsme s ní velmi spokojeni a synovi se tu líbí. 
Na učitelkách a paní ředitelce je vidět, že je práce baví, dětem 
se věnují, vymýšlejí pro ně zajímavý program a nechávají 
prostor i individualitě dítěte. Přestože jsme se letos už dostali 
do státní školky, stejně jsme zůstali v Jahodě, protože to je 
skvělé místo pro našeho syna.”
        
  Simona Votyová

Školka „JAHODA” pro Julinku  a pro nás jako pro rodiče 
jedna z nejúžasnějších etap našeho života a nemyslím si, že 
někdy zapomeneme. Je nám líto, že letos ve školce končíme, 
protože Julinka jde do školy. Ale pro všechny co to budou číst 
, chodíme do Jahody od počátku, kdy vlastně teprve vznikala 
a nikdy jsme ani v duchu nezauvažovali nad jinou školkou. 
A to si myslím, že svědčí o kvalitě školky  a mluví za vše.:-)

Troščákovi

zapsali jsme

59
dětí

integrovali 
jsme

1
handicapovanou 

holčičku

1312



Jahůdkové jesličky

pro děti od 1 roku 

l dětská skupina registrovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 23.11.2015
l kapacita 10 dětí
l otevírací doba 7:30 - 17:30 

pro podporu rodičů, kteří... 

l jsou z Černého Mostu a okolí 
l potřebují, nebo mají zájem se vrátit do zaměstnání
l chtějí aby si jejich děti zvykly na dětský kolektiv
l nemají možnost jiného hlídání

Naše motto: „Láska a bezpečí pro vaše nejmenší…”

Naším cílem je poskytnout rodičům příjemný, 
rodinný a bezpečný prostor pro jejich děti. 

Jahůdkové jesličky jsou na dva roky podpořeny 
Evropskou unií, Operačním programem 
Zaměstnanost. 

Recenze rodičů

„Syna Tomáška jsem do jesliček začala dávat v 16 měsících 
na jeden den v týdnu. Záměr byl jasný, naučit ho kontaktu 
s dětmi a samostatnosti. Jesličky Jahůdky předčili mé očeká-
vání.”
„Jahůdkové učitelky jsou báječné, děti k ničemu nenutí, ale 
zároveň se snaží jim připravit spousty zábavy a naučit i něco 
nového (sezení při jídle, skládání, učení se barev a věcí, ma-
lování).  Tím, že ve třídě je většinou max.6 dětí, mají učitelky 
možnost věnovat se každému a ohlídat jejich lumpárny”. 
„Moc se mi líbí i připravené programy pro děti i jejich rodiče. 
Jesličky Jahůdka mohu jen doporučit.!”  

Jana

z toho 

28
stálých

V roce 2015 
jsme hlídali 

50
dětí

otevřeno jsme 
měli každý 
den, kromě 

víkendu

1514



Školka Jahoda Vinohrady 

pro děti od 1 roku 
V říjnu 2015 JAHODA otevřela svou novou pobočku v Praze na Vinohradech 
v Bruselské ulici. Hlavní náplní této provozovny je:

l provoz školky pro děti od 1 roku s kapacitou 12 dětí
l nabídka kroužků a kurzů
l komunitní aktivity pro celé rodiny
l víkendové hlídání 
l prázdninový provoz
l pyžámkové noci - hlídání dětí přes noc
l dětské narozeninové oslavy

Naše motto:  „Jahoda Vinohrady - školka,  
                    která se vám přizpůsobí...!”

Cílem školky Jahoda Vinohrady je poskytovat kva-
litní a dostupnou péči dětem zaměstnaných rodičů. 
Vycházíme rodičům vstříc a maximálně se přizpů-
sobujeme jejich časovým potřebám.

Co nabízí naše školka:    
 
l provoz 7:30 - 19:00

l 2 chůvy na 12 dětí

l prázdninový a víkendový provoz 

l rodinnou atmosféru

l individuální přístup

l nízkou cenu

l flexibilitu

l kvalifikovaný personál

l vlastní zahrádku s herními prvky 

Školka Jahoda Vinohrady bude od září 
2016 na dva roky podpořena Evropskou 
unií, Operačním programem 
Zaměstnanost. 

zrekonstruovali
jsme

5
místností

uspořádali
jsme

3
akce pro 

celé rodiny 

otevřeli
jsme

5
nových 

kroužků 

30
dětí navštěvovalo 

naše kroužky 

Otevřeli jsme

 1. 11.
2015
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Dobrovolníci v Jahodě

Proč být dobrovolníkem:

Dobrovolnická práce přináší pocit užitečnosti, 
pocit, že děláte něco potřebného. Přináší nové 
zkušenosti, nové kontakty a dovednosti. Dobrovol-
níci získají praxi pro budoucí uplatnění. Potvrzení 
o dobrovolnické práci mohou přiložit k přihlášce 
na vysokou školu nebo ke svému životopisu. V JA-
HODĚ jsou dobrovolníci součástí týmu.

Co dělají dobrovolníci:

l  podílí se na programu, doučování a volnočaso-
vých aktivitách pro děti v klubu Jahoda  
a Džagoda

l  pomáhají s organizací festivalu Strawberry 
Fields a dalších volnočasových akcí

l  jezdí s dětmi z klubu Jahoda na letní  
tábor nebo víkendový pobyt

l  pomáhají s údržbou budovy 
administrativou, roznosem letáků...

 

Děkujeme dobrovolníkům, 
kteří JAHODU podpořili v roce 2015:

Ondřej Petřina

 Andrea Pejsarová

Jiří Nekula 

David Rusek 

Andrea Matoulková 

Matěj Volek

Šárka Hauznerová 

Simona Šnajdrová 

Jan Lukavec

Tomáš Ptáček 

Zuzana Zdeňková 

Tereza Máříková

Klára Čiháková

Tomáš Bajcar

JAHODĚ 
pomohlo

14
dobrovolníků

v roce 2015
dobrovolníci
odpracovali

 328
hodin

Andrea, studentka:

„S Jahodou jsem se poprvé setkala v rámci 
odborné praxe a natolik se mi v ní zalíbilo, 
že tam od té doby působím i jako dobrovol-
ník. Je to pro mě místo, kde můžu pomáhat 
dětem a mladým lidem smysluplně trávit 
jejich volný čas a povídat si s nimi o jejich 
starostech, a to považuji za nesmírně smys-
luplné. V Jahodě mám možnost se profesně 
rozvíjet a získávat více zkušeností v oblasti, 
které se chci v budoucnu věnovat. Neustále 
se tam učím něco nového a rozhodně se tam 
nikdy nenudím. Děkuji, že mohu být součástí 
tak skvělého týmu! :)”
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Strawberry Fields 2015

O čem Strawberry Fields je?

l místo pro setkávání, a příležitosti 
l kultura a zábava v ulicích sídliště
l pro všechny generace 
l zadarmo 
l bezbariérový
 

2
klientské 

kapely

4
profesionální

kapely

12
workshopů

15
dalších 
aktivit

600
návštěvníků

zapojilo se 

74 
klientů

2120

čtvrtý ročník volnočasového festivalu 
o pohodě, porozumění a toleranci  
 
l 18. června 2015 
l 14.00 – 21.00  
l u komunitního centra Plechárna na Černém Mostě
l návštěvnost: 600 lidí   
l  účinkující:Kinetic Art,  Cross Station,, Švihadlo, Queens of Everything,  

Prague Conspiraci, UCee
l  workshopy: Parkour In Motion, origami s Bárou, Elements Crew tancování,  

hula hoop s Terkou, komix s Petrem, žonglovací workshop Hypnotica,  
sítotisk s Carolinou Sidon, Aventyr párová akrobacie

l malování na obličej, horolezecká stěna, sk8 jam, Mercuria laser game, trampolína 
l turnaj ve fotbálku s ČFO, Hex Art třpytivá tetování, Ride for Happiness
l Petrpaslíkovo divadlo
l  skákací hrad, yoyo exhibice, dětská zóna a mnoho dalšího

Strawberry Shake

Koncert klientských kapel z naší zkušebny 

se uskutečnil v listopadu v Klubu Buben. 

Na jednom pódiu se setkaly kapely SunnyDeath 

a Kinetic Art s profesionální kapelou NANO.



Společné akce

čarodejnice

graffiti jam

Mikuláš 
v MeetFactory

výjezd 
klubů Jahoda 

a Džagoda 
do Plzně

festival 
Strawberry 

Fields 

závody 
koloběžek

Game 
of Life 

(Erasmus+)

koncert 
klientských 

kapel 
Strawberry 

Shake
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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 31.12.2015

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 1 325
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 20 255 580
Pozemky (031) 101.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 112.

Stavby (021) 123.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022) 13 365404.

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.

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 8651 401

I. Součet I.1. až I.9.Zásoby celkem 51 29
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) 50 299.

II. Součet II.1. až II.19.Pohledávky celkem 71 55 190
Odběratelé (311) 52 511.

Směnky k inkasu (312) 532.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 543.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 554.

Ostatní pohledávky (315) 56 42555.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 576.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58 107.

Daň z příjmů (341) 598.

Ostatní přímé daně (342) 60 69.

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) 68 8117.

Dohadné účty aktivní (388) 6918.

Opravná položka k pohledávkám (391) 7019.

III. Součet III.1. až III.8.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 1 341 491
Pokladna (211) 72 1821.

Ceniny (213) 732.

Účty v bankách (221) 74 4731 3213.

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 5 155
Náklady příštích období (381) 81 51.

Příjmy příštích období (385) 82 1552.

Kurzové rozdíly aktivní (386) 833.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 1 1901 401
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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 1 097946

I. Součet I.1. až I.3.Jmění celkem 90 722 1 036
Vlastní jmění (901) 87 331.

Fondy (911) 88 1 0337192.

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

II. Součet II.1 až II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 224 61
Účet výsledku hospodaření (963) 91 -163x1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x2242.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 2243.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 93455
I. Hodnota I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 961.

II. Součet II.1. až II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 62
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) 103 626.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 1047.

III. Součet III.1. až. III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 332 31
Dodavatelé (321) 106 18291.

Směnky k úhradě (322) 1072.

Přijaté zálohy (324) 108 2113.

Ostatní závazky (325) 1094.

Zaměstnanci (331) 110 1905.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 1116.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 897.

Daň z příjmů (341) 1138.

Ostatní přímé daně (342) 114 139.

Daň z přidané hodnoty (343) 11510.

Ostatní daně a poplatky (345) 11611.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 11712.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118 1113.

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 133 123

Výdaje příštích období (383) 130 201.

Výnosy příštích období (384) 131 1032.

Kurzové rozdíly pasivní (387) 1323.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 1 1901 401

Činnost organizací dětí a mládežeo.p.s.

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2016 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 31.12.2015

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 1 043Součet I.1. až I.4. 2 1 043I.

Spotřeba materiálu 8103 8101. (501)

Spotřeba energie 2334 2332. (502)

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 53. (503)

Prodané zboží 64. (504)

Služby celkem 1 634Součet II.5. až II.8. 7 1041 530II.

Opravy a udržování 2568 2565. (511)

Cestovné 819 816. (512)

Náklady na reprezentaci 2810 287. (513)

Ostatní služby 1041 16511 1 2698. (518)

Osobní náklady celkem 4 248Součet III.9. až III.13. 12 4 248III.

Mzdové náklady 3 26013 3 2609. (521)

Zákonné sociální pojištění 98814 98810. (524)

Ostatní sociální pojištění 1511. (525)

Zákonné sociální náklady 1612. (527)

Ostatní sociální náklady 1713. (528)

Daně a poplatky celkem 3Součet IV.14. až IV.16. 18 3IV.

Daň silniční 1914. (531)

Daň z nemovitostí 2015. (532)

Ostatní daně a poplatky 321 316. (538)

Ostatní náklady celkem 42Součet V.17. až V.24. 22 2022V.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2317. (541)

Ostatní pokuty a penále 2418. (542)

Odpis nedobytné pohledávky 2519. (543)

Úroky 2620. (544)

Kurzové ztráty 127 121. (545)

Dary 2822. (546)

Manka a škody 2923. (548)

Jiné ostatní náklady 202130 4124. (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)
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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 6 974Součet I. až VIII. 43 1246 850

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

VýnosyB. 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1 025Součet I.1. až I.3. 45 553472I.

Tržby za vlastní výrobky 461. (601)

Tržby z prodeje služeb 55347247 1 0252. (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 3Součet IV.12. až IV.18. 59 3IV.

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 366 318. (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 694Součet VI.26. až VI.28. 75 694VI.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 7626. (681)

Přijaté příspěvky (dary) 69477 69427. (682)

Přijaté členské příspěvky 7828. (684)

Provozní dotace celkem 5 089Hodnota VII.29. 79 5 089VII.

Provozní dotace 5 08980 5 08929. (691)

Výnosy celkem 6 811Součet I. až VII. 81 5536 258

Číslo
řádkuNázev ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Výsledek hospodaření před zdaněním -163-592 429C. 82Výnosy - Náklady

Daň z příjmů 8334. (591)

Výsledek hospodaření po zdanění -163-592 429D. 84C. - 34.

Činnost organizací dětí a mládežeo.p.s.

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2016 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB

STŘEDISKO NÁKLADY VÝNOSY HV
(hospodářský výsledek)

JAHODA 1 954 101,19 Kč 1 952 821,09 Kč  - 1280,10 Kč

DŽAGODA 1 604 869,16 Kč 1 605 048,16 Kč + 179,00 Kč

TERÉN 2 211 905,36 Kč 2 209 581,36 Kč - 2 324,00 Kč

JAHŮDKA 451 475,44 Kč 460 211,00 Kč + 8 735,56 Kč

VINOHRADY 428 175,37 Kč 37 259,10 Kč  - 390 916,27 Kč

ŠKOLKA 3 233 170,60 Kč 2 969 537,23 Kč  + 263 633,37 Kč

Odměny členů správní a dozorčí rady 0,00 Kč

2928



SponzořiPartneři
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Sídlo organizace
Černý Most: 

Vybíralova 969/2
198 00 Praha 14

Tel.:+ 420 281 916 352 

JAHODA, o.p.s.

www.jahoda.cz
info@jahoda.cz

www.facebook.com/ejahoda

Číslo sbírkového účtu: 
246139504/0300

Vinohrady: 
Bruselská 16

120 00 Praha 2 
Tel.:+420 734 868 749
vinohrady@jahoda.cz

www.vinohrady-jahoda.cz


