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JAHODA: „LEPŠÍ ŽIVOT VE VELKÉM MĚSTĚ”

Všechno, co potřebujete znát, se naučíte v JAHODĚ.
Provázíme děti a mladé lidi od malička až po dospělost. 

Nabízíme rodinné centrum, jesličky, školky, nízkoprahové kluby a terénní program. 
Podporujeme zaměstnanost rodičů s pomocí projektů EU. 

S námi se ve městě žije lépe.
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Úvodní slovo Dámy a pánové,
JAHODA letos slaví dvacetileté výročí vzniku. Z malé 
lokální organizace se stala jednou z nejvýraznějších 
neziskovek, která pomáhá dětem v Praze. V JAHODĚ 
si zakládáme na výsledcích a profesionalitě.

Tři základní pilíře naší existence jsou:

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 40 % 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

Vážení a milí přátelé,

na úvod krátká rekapitulace roku 2016. Minulý rok 
byl pro JAHODU rokem „rozvojovým”. Otevřeli jsme 
další pobočky a rozšířili tak naše působení i na Praze 
2. Konkrétně se jednalo o dvě dětské skupiny 
registrované Ministerstvem práce a sociálních 
věcí. Jedna z nich sídlí v Bruselské ulici a druhá 
na Ministerstvu spravedlnosti. Rodičům zde 
nabízíme školky pro děti od jednoho roku.
Od září jsme zahájili provoz odpolední družiny pro dětí 
1. stupně základních škol. Cílem této nadstandardní 
služby, umístěné v ulici Pod Nuselskými schody, je 
usnadnit rodičům skloubení pracovního a rodinného 
života.
Na Černém Mostě jsme rozšířili spolupráci 
s Azylovým domem Šromova. V rámci projektu 
s názvem „Jahodová Šromovka” získávají matky 
praktické tipy a rady jak aktivně trávit volný čas se 
svými dětmi.
Za zmínku také stojí výměnné mezinárodní pobyty 
a stáže našich klientů i pracovníků.
O konkrétní činnosti našich dalších jahodových 
služeb se dozvíte na následujících stránkách.
Rok 2016 byl pro nás velkou zkouškou, jak zachovat 
provoz a kvalitu stávajících služeb s ohledem 
na celkový rozvoj organizace. Zvládli jsme to!!
Můj velký dík patří všem mým kolegům za trpělivost 
a členům správní rady za podporu.
 

Přeji Vám příjemné čtení.

Markéta Kalinová
ředitelka

STRUKTURA ZDROJŮ 2017

sociální podnikání 
evropské zdroje 

dotace 

3140

29
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Ředitelka JAHODA, o.p.s.:
Markéta Kalinová

kancelář, PR, fundraising: 
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: 

manažer/ka sociálních 
služeb: 
Kateřina Vašíčková/
Jan Frühbauer

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

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

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

Klub Jahoda Praha 2:
vedoucí klubu: 
Romana Bohánková /
Petra Hegedüšová, Anna 
Horáková, Lenka Kovářo-
vá, Josefie Dvorská, Bára 
Smoláková

SLUŽBY PRO PŘEDŠKOLNÍ 
DĚTI A RODINY: 
manažerka služeb pro 
malé děti: 
Daniela Kuhnová / 
Zuzana Konůpková

Soukromá mateřská škola 
Jahoda
ředitelka: 
Markéta Křivková / 
Radka Wirthová
Kristýna Vrzáková, Veronika 
Večerová, Monika Ptáč-
níková, Monika Křivková, 
Veronika Hozáková, Jana 
Šmejkalová, Marie Jan-
dová, Tomáš Černý, Marie 
Jandová, Růžena Svášková, 
Barbora Valterová
Jana Lišková, Markéta 
Krahulíková, Nikol Rouša-
rová, Jana Petráňová, Klára 
Šperková

DS ČM: Jahůdkové jesličky
vedoucí: Diana Durdilová / 
Zdena Kacejová
Kateřina Cibulcová, Karo-
lína Lubasová, Jaroslava 
Frolíková, Klára Šperková, 
Nika Málková, 

Rodinné centrum 
Vinohrady :
Ida Smékalová / 
Lucie Navrátilová

DS V: Školka Jahoda 
Vinohrady
vedoucí: Ida Smékalová /
Ester Neubauerová, Lenka 
Bartošová, Adéla Kalinová, 
Terezie Kučerová, Jana 
Lišková 
Michaela Lhotáková, Kateři-
na Šandová, 

Justinka
vedoucí: Šárka Zemková /
Věra Navrátilová, Tereza 
Novotná, Pavla Šabatová, 
Markéta Janulíková

Rodinné centrum 
Jahůdka Černý Most :
vedoucí: Diana Durdilová / 
Gabriela Horká

EXTERNÍ 
SPOLUPRACOVNÍCI:
Zuzana Dubová - 
sociálně právní 
poradenství 
Ludmila Kasalová - 
výuka Aj 
Jana Karásková - 
účetní služby
Pavel Pražák - 
právní služby 
Pavel Gadžuk- IT servis 

JAHODOVÝ TÝM 2016 /
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NÍZKOPRAHOVÝ KLUB JAHODA 
na Černém Mostě

pro děti od 6 do 14 let

• dětem nabízíme možnost trávit svůj volný čas v bezpečném klubu
• povídáme si s nimi, bereme je vážně, posloucháme 
• když řeší nějaký problém, snažíme se jim poradit
• včas jim také připomínáme hranice, přes které by neměly překročit
• pomáháme dětem s přípravou do školy
• připravujeme pro ně mnoho sportovních a tvořivých akcí

Pro děti od 6 do 14 let které...

• bydlí, tráví volný čas nebo navštěvují školy na sídlišti Černý Most
• mají potíže se školou a svými vrstevníky
• neví, co dělat ve svém volném čase, často se nudí, což je vede k nebezpečným způsobům zábavy
• pohybují se v rizikových podmínkách - parta, sídliště, nefunkční rodina

Letní tábor Jahoda

V létě jsme zorganizovali letní tábor 
pro dvanáct děti ze sídliště Prahy 14 
v rekreačním středisku v Louňovicích pod 
Blaníkem. Za symbolickou částku 350 Kč, 
tak mohly děti z ekonomicky slabých 
rodin, prožít týden v přírodě.Týden byl 
plný sportovních a tvořivých aktivit , 
tématicky zaměřený na Řecké bohy.

Klub je otevřen /

pondělí, úterý, čtvrtek
od 14.00 do 19.00
středa - socioterapeutická skupina 
od 15.00 do 17.00
středa - konzultace 
od 13.00 do 15.00 a od 17.00 do 18.00

Reference, příběhy klientů /

„Je to tu pro radost”
„Mám kde trávit volný čas”
„Je tu sranda a můžu si tu povídat”
„ Můžete nám pomoc se školou nebo  
s dalšíma věcma”

„ Chodim sem rád, nemám co dělat  
a v Jahodě je zábava”

Novinky /

Máme nově vybavený klub, který poskytuje ještě 
lepší vyžití pro děti. Terasa se proměnila na letní 
zahradu, kde pěstujeme ovoce a zeleninu a děti na ní 
mohou odpočívat.

......................................................

Program „Nebuď mimoň”! se zaměřil na boj s agresí 
mezi malými klienty. Co to je agrese, kdy k ní děti 
sahají? Jak bojovat se stresem, který k agresi 
vede. Děti se naučily techniky, jak těmto situacím 
předcházet.

pomohli jsme 136 dětem (dívky 52, chlapci 83)
uspořádali jsme 72 volnočasových akcí

klub byl otevřen 180 dní
61 nových dětí

průměrný věk dítěte v klubu 9 let

..........................................

......................

...................................................

..................

.........
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NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DŽAGODA 
na Černém Mostě

pro dospívající mladé lidi od 13 do 26 let

• mladým lidem nabízíme aktivní trávení volného času v bezpečném prostředí klubu
• povídáme si s nimi, konzultujeme jejich problémy a radíme
• poskytujeme pomoc v krizi
• pomáháme s přípravou do školy
• nabízíme hernu s kulečníkem a ping-pongem, hudební zkušebnu

Jsme zde pro mladé lidi kteří ...

• bydlí anebo tráví svůj volný čas na Praze 14
• mají starosti a potíže v rodině, ve škole, s vrstevníky
• neví jak hledat práci a jak se osamostatnit
• pohybují se v rizikovém prostředí - návykové látky, vandalismus 
• věnují se hudbě a chtěli by svůj talent rozvíjet

Klub je otevřen /

pondělí, úterý, čtvrtek
od 15.00 do 19.00
středa od 17.00 do 19.00 
(15.00 - 17.00 konzultační hodiny)

Reference, příběhy klientů /

„ Do Džagody chodím, protože mě baví si povídat 
s pracovníky.”

„ Je tady sranda a pracovníkům se dá důvěřovat”
„ Můžu se pracovníkům s čímkoli svěřit 
a neodsoudí mě.”

„Když jsem v Džagodě, tak se nenudím.”
„ Mám ráda hry na klubu a týmový duch, který tu 
cítím, baví mě i WOW! středy, hlavně vaření, také 
si do Džagody chodím povídat, jsou tu fajn lidi 
a dobrá atmosféra.”

Novinky /

Koncem roku na klubu odstartovala liga v kulečníku, 
o kterou si řekli sami klienti. Těšíme se na finále 
v roce 2017. Halloween se stal v Džagodě již tradiční 
a vydařenou akcí. Letošním jsme vystrašili nejen lidi 
mimo Džagodu, ale i sami sebe. 

pomohli jsme 209 mladým lidem 
(63 dívky,  146 chlapci).

průměrný věk návštěvníků klubu: 15 let
90 nových mladých lidí

klub byl otevřen 170 dnů
uspořádali jsme 38 volnočasových akcí

.....................................................

..............

......................................

....................................................

.......................
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TERÉN JAHODA na Černém Mostě

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 potkáváme děti a mladé lidi kteří ...

• bydlí anebo tráví svůj volný čas 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

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

Kdy a kde / 

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

Reference, příběhy klientů /

„Na vás mi vyhovuje, že mě posloucháte a berete vážně. Vím, že neztrácím čas tlacháním.”
„ Děkuji moc za podporu a za pomoc ohledně advokáta, byl super a to co ste napsali pro soud,  
děkuji, že jste mi pomohli získat syna do péče.”

„ Děkuji, že jste mi sehnali informace od úřadu, co mám dělat, abych mohl bydlet u táty.  
Už se to vyřešilo u soudu, od 15 let budu bydlet u táty.”

„Když jste promluvili s babičkou, začala vám věřit, a proto jsem mohl začít chodit do Jahody.”
„Jsme rádi, že máme kde bydlet. Bez vás bychom to nezvládli.”

pomohli jsme 168 dětem a mladým lidem 
(chlapci 118 a dívky 50)

byli jsme venku 190 dnů
107 nových dětí a mladých lidí

uspořádali jsme 14 volnočasových akcí

....................................................

.........................................................

................................................

.........

Novinky /

Dva klienti navrhli uspořádat fotbalovou 
ligu mezi kluby a terény z celé Prahy. 
Nízkoprahová liga férového fotbalu díky 
podpoře Magistrátu opravdu vznikla a i my 
jsme přihlásili tým Talent Master, kde oba 
kluci hráli. Tým se v průběhu ligy měnil, ale 
ti dva kluci zůstali. Celý tým ligu nakonec 
v napínavém finálovém zápasu vyhrál.

Pomohli jsme mladému páru, šestnáctileté 
dívce a jejímu příteli v těžké životní situaci. 
Museli opustit zázemí u rodičů zrovna v době, 
kdy spolu čekali miminko. Společně se 
nám podařilo zajistit jim dočasné ubytování 
v azylovém bydlení organizace Neposeda 
v Jahodnici. Mladému páru jsme dále 
pomáhali s přípravou na porod, zvládáním 
rodičovských kompetencí a hledání trvalého 
bydlení. Doprovodili jsme mladé rodiče 
k porodu. Narození „prvního terénního dítěte” 
dojalo i nás, zkušené terénní pracovníky. 
S rodinou jsme nadále v kontaktu.
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KLUB JAHODA Vinohrady

odpolední družina pro děti z 1. - 5. třídy 
základních škol Prahy 2

• vyzvedávání dětí ze školy
• zajištění doprovodu na odpolední kroužky a zpět do družiny
• letní příměstské tábory
• provoz i o prázdninách a ředitelských volnech
• odpolední program v prostorách družiny
• integrace cizojazyčných dětí
• kapacita 25 dětí

Cílem projektu je kromě provozu volnočasového klubu pro děti i zlepšení podmínek pro 
zaměstnanost rodičů s dětmi z prvního stupně základních škol. Zařízení tak podporuje 
rovné příležitosti při vstupu na trh práce. 

Naše motto: „Po škole v pohodě, sejdeme se v Jahodě.”

Klub je otevřen / 

pondělí - pátek 
od 12.00 do 18.30

Reference rodičů /

„ Jahoda je naprosto unikátní projekt, vřele ho 
všem doporučuji! Je zdarma a tým pracovníků 
je profesionální a velice vstřícný. Od té doby, co 
dcerka chodí do Jahody-družiny, tak nemám 
problém se skloubením hledání práce a kroužky 
dcerky (doprovázejí děti na kroužky po Praze 2). 
Dcera už ani nechce chodit nikam jinam, pořád 
chce jen do Jahody! Vynikající projekt!”

maminka Majdulin Oostrom

zahájili jsme provoz 1. 9. 2016
měli jsme otevřeno 75 dní

průměrný věk dětí je 7,5 roku
uspořádali jsme 8 tematických akcí

11 rodičům jsme pomohl udržet si 
zaměstnání a rozvíjet se v něm

. ......... ................

....................................................

...........

............

................

Volnočasový odpolední klub Jahoda 
Vinohrady  je podpořen Evropskou Unií 
Operačním programem zaměstnanost 
a všechny služby jsou poskytovány zdarma.
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SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA 
na Černém Mostě

pro děti od 2 do 7 let

• maximální kapacita 34 dětí ve dvou třídách
• rodinná atmosféra
• vzdělávací program Začít spolu
• angličtina, kroužky, plavání
• pyžámkové noci - hlídání dětí přes noc 
• integrace dětí s potřebou podpůrných opatření
• zařazení do sítě škol a školských zařízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

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

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

Školka je otevřena /

pondělí - pátek 
od 7.00 do 17.00
večerní hlídání pondělí - pátek  

Reference rodičů /

„Rozhodnutí dát naši čerstvě tříletou dceru Emu 
navzdory opožděnému psychomotorickému 
vývoji do školky na tři dny v týdnu považujeme 
s manželem za jedno z nejlepších, které jsme 
učinili. Emička udělala za pár měsíců neuvěřitelný 
pokrok v komunikaci, samostatnosti a hlavně 
v pro nás nejproblematičtějších oblastech - jezení 
a pití. Cenná je pro nás možnost, že Ema může 
mít ve školce státem dotovanou asistentku, při 
jejich výběru má MŠ Jahoda opravdu dobrou ruku. 
Orientace školky na program „Začít spolu” navíc 
zajišťuje, že Emě bude poskytnuta potřebná pomoc 
i v době, kdy asistentka ve školce není přítomna. 
To vše by ve státní školce, ani v řadě soukromých 
neakreditovaných MŠ nebylo možné. Pracovníci 
Speciálního pedagogického centra a Centra rané 
péče, kteří mají Emičku na starost, školku navštívili 
a byli více než spokojení - stejně jako je každý den 
při odpoledním vyzvedávání i Ema.”

Pavlovi

„Školku Jahoda vřele doporučuji, je 
zde skvělý profesionální tým, který se 
o naše děti stará naprosto výborně. 
Syn chodí do školky velice rád, každý 
den mají nějaký plán, chodí ven, 
malují, poznávají přírodu, zvířátka. 
Jsem moc ráda, že jsme vybrali zrovna 
tuto školku!”

Maštalířovi

jsme v provozu již 55 měsíců
kapacita školky 34 dětí

2 třídy
otevřeno 247 dní v roce

1 dítě s potřebou podpůrných opatření

...............................

...................

....

........................................................

..



18 19

Dětská skupina 
JAHŮDKOVÉ JESLIČKY Černý Most

pro děti od 1 roku 
do zahájení povinné školní docházky

• maximální kapacita 10 dětí
• flexibilní docházka
• 2 kvalifikované chůvy na 10 dětí 
• nově upravená, vybavená třída, terasa, dětské hřiště
• plán výchovy a péče o děti
• individuální přístup v jeslích rodinného typu
• prázdninový provoz

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

Nabízíme víc než jen hlídání. Naším cílem jsou spokojené děti, které k nám chodí rády. 
Rodičům tak umožníme klidný nástup do zaměstnání.

Jesličky jsou otevřeny / 

pondělí - pátek 
od 7.30 do 17.30

otevřeno 247 dní v roce
počet zapsaných dětí: 23
průměrný věk dětí 2 roky

23 maminkám jsme 
umožnili návrat 
do zaměstnání

....................................................

...........

...

....................

Projekt Jahůdkové jesličky je podpořen Evropskou 
unií, Operačním programem Zaměstnanost. Cílem 
projektu je poskytování služeb péče o děti v místě 
realizace na Praze 14 a zlepšení podmínek pro 
zaměstnanost rodičů s malými dětmi.

Reference rodičů /

Terezka navštěvuje jesličky přesně od svých druhých 
narozenin. Vzhledem k tomu, že se doma už 
vyloženě nudila  hledala jsem pro ni lepší zábavu. 
Navštívila jsem celkem asi 3 dětské skupiny, 
jesličky, ale až v Jahodě jsme našly přesně to, co 
jsme hledaly. Terezka beze mě nikdy nebyla déle 
než několik hodin v měsíci, byl to zprvu šok jak pro 
ni, tak pro mě. Ale tak obrovská láskyplná náruč, 
která se Terezce doslova otvírá každé ráno při 
vstupu do jesliček, se nedá přehlédnout. Všechny 
tety se dětem věnují velmi individuálně, podle jejich 
potřeb. Naše Terezka je hodně mazlivá, vyžaduje 
pozornost téměř 100%. Vím, že to s ní rozhodně 
nemají jednoduché, přesto si tety nikdy nestěžovaly, 
naopak mě uklidňují a vím, že jim můžu věřit. 

Největší odměnou je, když mi běží při 
odchodu do náručí a doslova křičí přes 
celou chodbu ….krásný, krásný.  
Těším se na další měsíce strávené 
u vás a jsem vděčná, že Terezka měla 
to štěstí a má takovýto úžasný start 
do školkového světa. 

Staňková 
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Dětská skupina JESLE A ŠKOLKA 
JAHODA Vinohrady

pro děti od 1 roku 
do zahájení povinné školní docházky

• maximální kapacita 12 dětí
• jesle a školka s rodinnou atmosférou
• individuální přístup 
• flexibilita
• kvalifikovaný a nadšený personál
• prázdninový provoz
• vlastní zahrádka s herními prvky 

Naše motto: „Jesličky, které se vám přizpůsobí…”

Naším cílem je poskytovat kvalitní, flexibilní a dostupnou péči dětem od 1 roku. 
Rodičům tak umožňujeme nastoupit do práce, jejich dětem pak plnohodnotný 
rozvoj pod dohledem zkušených chův.

Jesle a školka jsou otevřeny /

pondělí, středa, pátek
od 7.30 do 17.30
úterý, čtvrtek 
od 7.30 do 18.30

V roce 2016 se nám podařilo založit a úspěšně 
zavést jesle a školku v Bruselské ulici 
na Vinohradech. Dokončili jsme rozsáhlou 
rekonstrukci prostor a školka se začala od února 
plnit dětmi. 
V září jsme se stali dětskou skupinou 
registrovanou Ministerstvem práce a sociálních 
věcí. Na tuto službu zaměstnaným rodičům 
jsme získali dotaci z Evropské Unie Operačního 
programu Zaměstnanost.

Reference rodičů /

„Na dětské skupině Jahoda nejvíce 
oceňuji individuální a vřelý přístup. 
Na své dceři nepozoruji žádné negativní 
vlivy, když si jí vyzvednu,. Není 
uplakaná, usmívá se, je přebalená, 
čistá, převlečená, nakrmená, doma 
nemá hlad, chová se stejně jako dřív, 
je veselá, hravá… V noci dobře spí, to 
vše je pro mě známka toho, ze během 
dne, kdy spolu nejsme, se jí neděje nic 
špatného, a že všechny chůvičky se o ní 
pečlivě starají. Dětská skupina Jahoda 
mi pomohla vrátit se do zaměstnání 
bez výčitek, po celou dobu návštěvy 
v Jahodě se jí někdo věnuje, hraje 
hry, maluje s ní, chová jí, v porovnání 
s dobou, kdy jsem s ní byla doma se 
to nedá srovnat, protože prakticky 
celé dopoledne jsem strávila úklidem, 
vařením atd. a dcera si musela hrát 
sama.„

Maminka Marianny, 1 rok

14 rodičům jsme umožnili udržet si zaměstnání

10 rodičům jsme umožnili 
nástup do nového zaměstnání

počet zapsaných dětí 26

průměrný věk dětí 2 roky

otevřeno 250 dní v roce

..................

..............

....................................

..

..........................................................
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Dětská skupina JUSTINKA 
Ministerstva spravedlnosti ČR

pro děti od 1 roku 
do zahájení povinné školní docházky

• maximální kapacita 10 dětí
• pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti
• moderní, nadstandardně vybavený prostor 
• zařízení rodinného typu s důrazem na individualitu každého dítěte
• angličtina, cvičení s prvky jógy
• divadelní představení, výstavy, výlety a akce pro děti

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

Dětská skupina má otevřeno /

pondělí - pátek 
od 7.00 do 17.00

Reference rodičů /

„Jak s programem, tak s péčí o syna jsem 
naprosto spokojená. Od té doby, co nastoupil 
do Dětské skupiny Justinka, se dost zklidnil, 
zlepšil se i u něj vztah ke svým vrstevníkům 
a pozoruji u něj i všestranný rozvoj. Naučil se sám 
převlékat a správně držet tužku. Velmi se mi líbí 
to, že ke každému dítěti se přistupuje individuálně 
a citlivě.”

Helena Sommerová

Novinky /

Justinka se stala registovanou dětskou skupinou 
Ministerstva práce a sociálních věcí. 

počet zapsaných dětí 11
2 děti bez plenky na odpolední spaní
2 děti začaly chodit samy na záchod

11 děti si po sobě odnese talíř při stolování

......................

..........

..........

......................
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RODINNÉ CENTRUM JAHŮDKA 
Černý Most

pro rodiny s dětmi

• setkávání, zábava, získávání kontaktů a informací
• kurzy, přednášky, semináře, poradenství
• aktivity pro celé rodiny
• karneval, Halloween, lampionový průvod
• pořádáme dětské narozeninové oslavy

Našim cílem je poskytnout rodičům příjemný prostor pro vzdělávání, setkávání, sdílení 
svých zkušeností a trávení volného času s dětmi. Pořádáme zábavné 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 je otevřeno /

každý pátek od 9.00 do 13.00
víkendové akce

Reference rodičů /

„Jahůdka je místo, kde se mohu setkat se 
svou dlouholetou kamarádkou a její rodinou. 
Děti si pohrají, my si dáme kafíčko a trochu se 
odreagujeme od každodenního stereotypu.”
„Při semináři jak pracovat s emocemi v rodině, mi 
došlo, že je to v každé rodině podobné a tak se mně 
vlastně ulevilo.”
„Máme rádi akce, kterých se můžeme zúčastnit 
o víkendu celá rodina.”

navštívilo nás 250 rodin
z toho 65 nových

uspořádali jsme 41 akcí
rodinné centrum bylo otevřeno 38 dní

..........................................................

.......................

..................

............



26 27

RODINNÉ CENTRUM JAHODA
 Vinohrady

pro rodiny s dětmi

• kroužky a kurzy 
• akce pro rodiny, kreativní dílny 
• semináře pro dospělé
• komunitní aktivity - tématické výlety po Praze
• pyžámkové noci - hlídání dětí přes noc
• pořádáme dětské narozeninové oslavy

Cílem rodinného centra je nabídnout dětem a rodinám z Prahy 2 možnost 
plnohodnotného trávení volného času v příjemném a variabilním prostředí. Využíváme 
prostory v Bruselské ulici a v ulici Pod Nuselskými schody.

Rodinné centrum je otevřeno /

pondělí - pátek 
pondělí od 17.30 do 18.30
středa od 9.00 do 12.00 a od 17.30 do 18.30
víkendy dle programu 

Reference /

„Rodinné centrum Jahoda je místo, které ráda 
navštěvuji já i má dcera (4 roky). Dcera sem chodí 
na kroužky (taneční, sportovní), nebo si jen tak 
pohrát do herničky. Já sem chodím popovídat 
si s ostatními maminkami a probrat všechna 
důležitá témata o dětech nebo o všem možném. 
Velice rádi pak máme tvořivé nebo hudební 
dílničky, kdy strávím čas s dcerou při různých 
činnostech a ještě si odneseme domů výrobek. 
V RC Jahoda jsou vždy příjemné paní lektorky 
a hezké prostředí.”

Lucie Jůzová

Novinky /

V roce 2016 jsme získali podporu Městské části 
Praha 2. 
V roce 2016 jsme uspořádali tyto úspěšné 
akce: bazárky dětského oblečení, hudební dílny, 
Jahodovou slavnost, karneval nebo mikulášskou 
besídku. Velmi oblíbenou se stala u dětí i jejich 
rodičů Pyžámková noc. Je to přespávání dětí 
v našich prostorách s tématickým programem pod 
dohledem zkušených lektorů.

uspořádali jsme 100 akcí pro děti i rodiče
akcí se zúčastnilo 120 dětí a rodičů

máme 2 působiště
spolupracovali jsme s 10 lektory

přespávalo u nás 10 dětí

....................................................

.........................................................

..

..............

..............
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Spolupráce s azylovým domem na Černém Mostě

JAHODOVÁ ŠROMOVKA

pro maminky s mladšími dětmi 
bydlící v Azylovém domě Šromova

• během pátečních setkání s terénní pracovnicí přinášíme tipy,  
jak aktivně trávit čas se svými dětmi

• podporujeme maminky, aby se se svými dětmi cítily bezpečně a měly věci pod kontrolou
• chceme, aby poznaly místo, kde žijí, a aby se naučily využívat lokálních příležitostí
• jsme tu, když se cítí samy a neví kudy kam
• společně si povídáme, jezdíme na výlety, vyrábíme a snažíme se vzpomenout si  

na to, co dělá radost

Kdy a kde /

každý pátek v časech dle domluvy 
Centrum sociálních služeb Praha 
- Azylový dům Šromova

Reference / 

„ Programy mi pomohly najít školičku, kde nás 
učí být spolu a občas tam syn může být i sám. 
Já mám tak trochu času na sebe. To je moje 
radost.”  (paní K., 40 let)

„ Je to místo, kde se můžu vypovídat a kde se za to 
nestydím.”  (paní K., 40 let)

„ I když mě brácha furt štve, už ho nechci tolik bít, 
když si se mnou povídáš vim, že mě má rád a že 
já jeho taky.”  (kluk, 7 let)

„Když jsem s vámi, nejsem sám.”  (kluk, 9 let)

Příběh klientky /

Přítel paní N. před několika lety nastoupil 
výkon trestu. Paní N. tak zůstala na výchovu 
jejich společného syna sama. Bezmoc 
a osamocení při řešení každodenních situací 
nakonec vedly k tomu, že musela opustit byt 
a začala bydlet v azylovém domě. Zde mohla 
nově začít plánovat, jak se postavit na vlastní 
nohy.
Program Jahodová Šromovka pomohl paní 
N. zejména s organizací jejího každodenního 
života. V první řadě jsme ji přivedli 

do aktivizačního programu Komunitního 
centra Motýlek na Rajské Zahradě. Následně 
jsme společně našli školku, kterou si může 
dovolit. Hodiny, kdy je syn ve školce se naučila 
paní N. využívat pro jednání s úřady, hledání 
práce a také na odpočinek. Motivovali jsme ji 
k obnovení vztahů se svou rodinou, která nyní 
také pomůže. Také již ví, že si může zažádat 
o obecní byt. Nyní ji čeká hledání následného 
ubytování. Je zřejmé, že na hledání nebude 
sama a věříme, že již nebude bydlet v azylovém 
domě. 

Držme jí palce!

měli jsme otevřeno 42 dní
pracovali jsme s 20 klienty azylového domu

celkem jsme s klienty strávili 4 360 minut
uspořádali jsme 3 tematické akce a 5 výletů

......................

...........

....................................................

.....
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Volnočasový festival 
STRAWBERRY FIELDS na Černém Mostě 

pro veřejnost

Kdy, kde, kdo / 

• 18. června 2016 proběhl pátý ročník festivalu 
• sobota od 14.00 do 21.00 hodin 
• u komunitního centra Plechárna na Černém Mostě
• účinkovali -  Gipsy.cz, Limbo Planet, Cross Station, Jo!SKA, Atari Terror,  

Fatty Pillow & Ali
• workshopy a aktivity - Strawberry Skate Contest, Axé Capoeira Czech Republic, 

divadlo Ústav Úžasu, Rope Skipping, Elements Crew, výstava obrazů, MOmag, 
Metráž, DIY hippie čelenky, Funny Sassy, Hex Art, airbrush, výtvarné aktivity, dětská 
zóna, Ušito, origami, facepainting, graffiti exhibice s Yudoe 06, trampolína, hula 
hoop, KUBB, yoyo exhibice, turnaj ve fotbálku

• občerstvení: Kavárna Plechárna, Juicee, Kavárna na kolech, cukrová vata, jahody 
z jahodárny Sedlčánky, Honzovy dobrůtky

• partneři:  MČ Praha 14, MHMP, MŠMT, Advent, PhatBeatz, Plechárna, Klub Buben, 
MOmag, CČM, Ambassadors, Skaterock, Zephyr skate, Total Board Shop, 
Violete

Strawberry Fields je jednodenní festival, který dětem, mladým lidem, rodinám i všem 
ostatním představuje aktivity, kterými mohou smysluplně vyplňovat volný čas ve městě. 
Na své si přijdou nejen klienti sociálních služeb, ale i klientské kapely, které zkouší 
v hudební zkušebně Džagoda a které mají možnost zahrát si na jednom pódiu se svými 
idoly. Jednodenní festival s kulturním a sportovním programem nabízí alternativu 
ke konzumnímu způsobu života, extremismu a nudě.

Novinky /

Listopadový koncert klientských 
kapel STRAWBERRY SHAKE z naší 
zkušebny se už podruhé uskutečnil 
v Klubu Buben. Na pódiu se 
vystřídaly dvě kapely - SunnyDeath 
a Limbo Planet. Z Neratovic dorazila 
punk-rocková kapela Desort.

Pod hlavičkou Strawberry Fields se rozjela 
i hudební zkušebna s nahrávacím studiem. 
Dveře zkušebny jsou otevřeny začínajícím 
i profi kapelám. Prostory mohou využívat 
jak klienti sociálních služeb, tak dospěláci.

800 návštěvníků
2 klientské kapely

3 profesionální kapely
8 workshopů

13 dalších aktivit
86 klientů

1 youtuber

....................................................

..

...

........

.............

..............................

.
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE JAHODY
výměnné pobyty pro klienty i pracovníky 

Výměnné pobyty pro klienty 
sociálních služeb od 13 do 19 let
• s německým partnerem z Lipska, organizací OFT Rabet, organizujeme  

od roku 2012 výměnné pobyty klientů
• proběhly  čtyři týdenní výměnné pobyty - dva v Německu a dva v České republice
• do výměnných pobytů zapojujeme i organizace z jiných zemí - Velká Británie, Španělsko
• z každé země se účastní  osm klientů
• finančně podpořeno evropským programem Erasmus+
• účastníci se seznámí se zvyky a tradicemi v jiných zemích
• samotný pobyt je koncipován rozvojově a preventivně 

Výměnná stáž sociálních pracovníků
„Zo sídliska na sídliště”
• v roce 2016 jsme navázali spolupráci s podobnou organizací Kaspian z Bratislavy
• projekt je podpořen evropským programem Erasmus+
• jedná se o dvě třídenní stáže během let 2016 a 2017 
• stáže se soustředí na sdílení sociální práce s dětmi a mládeží
• v říjnu 2016 proběhla stáž v JAHODĚ zaměřená na financování naší neziskové organizace,  

spolupráci s městskou částí a samotnou práci s dětmi a mládeží

Reference /

„Bez vás bych se do Německa nikdy nedostala.” 
(dívka, 14 let)

„Byl to nejlepší týden mýho života” (kluk, 16 let)

„ Nejdřív jsem je neměla ráda (španělské účastníky), 
pak když jsme je poznali, byla s nima sranda.  
Chybí mi.”  (dívka, 15 let)

Novinky /

V roce 2016 jsme se s německým 
partnerem spolupodíleli na úspěšné 
žádosti v programu Erasmus+.
V příštím roce tak opět s uživateli Terénu 
Jahoda a Džagody zavítáme do Lipska. 
Naši mladí účastníci ve věku 13 až 17 let 
se zúčastní projektu, který nese název 
„Let ś share ourselves”. Tentokrát, vedle 
německých přátel, poznáme i mladé lidi 
z francouzského Grenoblu.

Novinky /

Během projektu se šest jahodových 
sociálních pracovníků pojede podívat, 
jak se motivuje mládež na největším 
sídlišti na Slovensku. Těšíme se zejména 
na sdílení zkušenosti slovenských 
partnerů s rozvinutým systémem 
dobrovolníků.

Statistika od roku 2012:
35 klientů z JAHODY

9 pracovníků
spolupráce se 4 zeměmi
4 studující překladatelé

2 zamilované česko-německé páry

..................

........

....

....

..
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STÁŽISTÉ A DOBROVOLNÍCI

Co dělají stážisté v JAHODĚ /

• JAHODA, o.p.s. umožňuje realizaci stáží studentů VOŠ a VŠ oborů sociální  
práce nebo sociální pedagogika 

• pod vedením zkušených pracovníků si mohou vyzkoušet práci s dětmi, kterou  
budou možná jednou vykonávat

• získají spoustu nových informací a kontaktů
• několika našim výjimečným stážistům jsme nabídli pracovní pozici  

a proměnili je v naše kolegy - 2016 se tak stalo u Andrei Pejsarové

Co dělají dobrovolníci v JAHODĚ /

• podílejí se na programu, doučování a volnočasových aktivitách pro děti v klubu Jahoda a Džagoda
• pomáhají s organizací festivalu Strawberry Fields a dalších volnočasových akcí
• pomáhají s údržbou budovy, administrativou, roznosem letáků

 Děkujeme dobrovolníkům, kteří 
JAHODU podpořili v roce 2016:

Bajcar Tomáš, Dekanová Lenka, Drdová Dora, 

Fendrych Lukáš, Hlaváček Vít, Kalina Štěpán, 

Kalinová Adéla, Kučerová Terezie, Marinicová 

Kateřina, Nekula Jiří, Rod Jindřich, Ruzková 

Lucie, Šnajdrová Simona

Reference /

„Do Džagody jsem poprvé přišla na podzim roku 
2015 jako dobrovolnice. Chtěla jsem si vyzkoušet, 
jaké to je pracovat s mladými lidmi, což jsem 
do té doby bohužel neměla možnost poznat. Už 
po krátké době jsem zjistila, že je to právě tahle 
práce, co mě vážně baví a nyní bych se jí ráda 
věnovala. Po roce a půl se naskytla možnost 
být plnohodnotným pracovníkem, z čeho 
jsem nadšena a doufám, že stejně tak to vidí 
i Jahoďáci.”

Simča - dobrovolnice, nyní pracovnice 
v sociálních službách

„Stáž v NZDM Jahoda jsem absolvovala 
dvakrát a vzhledem k tomu, že jsem si toto 
místo oblíbila, začala jsem zde působit i jako 
dobrovolník. V Jahodě jsem se vždy setkala 
s otevřeným přístupem a ochotou. Stáž 
mi pomohla propojit teorii s praxí a zjistit 
více o sociální práci s dětmi a mladými. Ale 
především jsem díky Jahodě zjistila, jakou 
práci bych chtěla dělat”

Andrea

dobrovolníci odpracovali 261 hodin
stážisté odpracovali  680 hodin

v JAHODĚ působilo 13 dobrovolníků
v JAHODĚ působilo 7 stážistů

..............................

............................................................

........

.....
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Společné akce
Čarodějnice na zahradě

Koncert klientských kapel 

Mikuláš v MeetFactory

Adventní trhy na Hloubětíně

Graffiti Jam

Halloween

festival Strawberry Fields

Nízkoprahy na rampách - 
závody koloběžek

Víkendový JaDža výjezd 
do Hradce Králové

Jahodový bazar 
u metra Černý Most
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SponzořiPartneři
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Účetní zpráva

1 x příslušnému fin. orgánu

JAHODA, o.p.s.

Vybíralova 969/2

Praha 9 - Černý Most

198 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

ke dni 31.12.2016

Účetní jednotka doručí:

67363300

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1

vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni

účetního období

1c

číslo

řádku

Stav k prvnímu dni

účetního období
AKTIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 260325

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 38A. I.

3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 580 325A. II.

4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.

5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -293 -65A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 1 548865

7Zásoby celkem 29B. I.

8Pohledávky celkem 190 256B. II.

9Krátkodobý finanční majetek celkem 491 1 163B. III.

10Jiná aktiva celkem 155 129B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 1 8081 190

4b

Stav k posled. dni

účetního období

3c

číslo

řádku

Stav k prvnímu dni

účetního období
PASIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 1 2841 097

13Jmění celkem 1 036 1 369A. I.

14Výsledek hospodaření celkem 61 -85A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 52493

16Rezervy celkemB. I.

17Dlouhodobé závazky celkemB. II.

18Krátkodobé závazky celkem 93 403B. III.

19Jiná pasiva celkem 121B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 1 8081 190

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 25.05.2017 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 9 - Černý Most

198 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )

ke dni 31.12.2016

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty

podle Přílohy č. 2

vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo

řádku
TEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2342 8932 3 127A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 6 1694 6 169A. III.

Daně a poplatky 45 4A. IV. 

Ostatní náklady 51686 119A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných

položek

657 65A. VI.

Poskytnuté příspěvky 8A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 9 4869 200 28610Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 5 67312 5 673B. I.

Přijaté příspěvky 24813 248B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 7322 19714 2 929B. III.

Ostatní výnosy 55115 551B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 9 4018 669 73217Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -85-531 446C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění -85-531 446D. 19ř. 18 - ř. 9

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 25.05.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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JAHODA, o.p.s.

Vybíralova 969/2
198 00 Praha 14

Tel.:+ 420 281 916 352 

www.jahoda.cz
info@jahoda.cz

www.facebook.com/ejahoda

Číslo sbírkového účtu: 
246139504/0300

Kontakty








