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• Pomáháme dětem a mladým lidem posilovat 
vztahy k sobě samým, mezi nimi navzájem, 
s rodinou i se školou a s komunitou 
a místem, kde žijí.

• Pomáháme dětem, mladým lidem a rodinám 
se sociálním znevýhodněním začleňovat se 
do společnosti.

• Pomáháme rodičům s malými dětmi rozšířit 
potenciál jejich úspěšného a včasného 
návratu do zaměstnání.

• Pečujeme o děti s důrazem na jejich zdravý 
osobnostní vývoj a na sociální integraci 
s ohledem na rovnost v přístupu k péči 
a vzdělávání.

• Pomáháme sociálně znevýhodněným 
a dalším rodinám smysluplně a aktivně trávit 
společný volný čas.

• Posilujeme komunitní vztahy s místem, kde 
rodiny žijí či se převážně vyskytují.

Zdravě sebevědomé děti a mladí lidé, kteří 
znají svoji hodnotu, plnohodnotně tráví volný 
čas a úspěšně čelí sociálně patologickým 
jevům života ve velkoměstě.

Děti předškolního věku, kterým je 
poskytována kvalitní výchova s ohledem 
na jejich zdravý vývoj a důrazem na sociální 
integraci.

Rodiče, kteří se opětovně a včas zapojili 
do pracovního života, který byl dočasně 
přerušen péčí o dítě.

Rodiny, které tráví svůj volný čas 
v sounáležitosti s komunitou a lokalitou,  
kde žijí.

  POSLÁNÍ A CÍLE

2/
JAHODA je pražská neziskovka s více než 
dvacetiletou praxí v podpoře sociálně 
znevýhodněných rodin a dětí. Náš tým 
tvoří odborníci v sociálních službách 
a předškolním vzdělávání. 

Provázíme děti, mladé lidi a jejich 
rodiny od útlého věku až do dospělosti. 
Provozujeme nízkoprahové kluby a terénní 
program pro děti a mládež, školky a jesle 
a komunitní rodinná centra. Organizujeme 
volnočasové, vzdělávací, kulturní 
a sportovní aktivity. Třeba jednodenní 
festival volného času Strawberry Fields.

Pro širokou i odbornou veřejnost jsme 
respektovaným partnerem v poskytování 
sociálních služeb a péče o děti 
v předškolním věku. Jsme klíčovým 
poskytovatelem služeb pro městské části 
Prahy 14 a 2.

  PŘEDSTAVENÍ
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70 
zaměstnanců
a spolupra-

covníků

4
dětské
skupiny

21 467 
tis. Kč

roční obrat 

1
mateřská 

škola

1
terénní 

program 
+ animátoři

Působíme na
Praze 

14 a 2

2
nízkoprahové 
kluby pro děti 

a mládež

2
komunitní 

rodinná
centra

24 let
praxe 

a budování
know-how

  / JAHODA V ČÍSLECH 

Láska a pochopení

Děti a mladí lidé u nás nacházejí pochopení 
a otevřenost. Učí se otevřeně komunikovat 
a posilovat zdravé sebevědomí a svou 
individualitu.

Bezpečí a tolerance

Dětem a mladým lidem pomáháme 
nalézt správnou hierarchii hodnot pro 
plnohodnotný život.

Rovnost a etický přístup

Usilujeme o to, aby dítě a mladý 
člověk byli vnímáni jako rovnocenní 
partneři. Nehodnotíme, ale pomáháme 
a nasloucháme. Dáváme rovnou šanci 
všem, a to bez rozdílu pohlaví, rasy, zázemí 
a minulosti.

Porozumění a individuální 
přístup

Akceptujeme jiné názory, kulturní 
i hodnotové odlišnosti. Motivujeme 
k individuálnímu rozvoji a prohlubování 
poznávání.

 

  HODNOTY
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Dámy a pánové,

JAHODA je jedna z předních neziskových 
organizací, které pomáhají dětem a rodinám 
v hlavním městě. Pandemické období nebylo 
lehké pro nikoho a každý se s ním snažil 
vypořádat co nejlépe. Naše organizace i přes 
všechna omezení většinu roku fungovala a lidé 
z JAHODY pomáhali i nad rámec běžných 
aktivit. Jak se dočtete v naší výroční zprávě, 
za celý rok jsme podpořili v sociálních službách 
381 dětí a dospívajících a 5 563 hodin jsme měli 
otevřeno. S distanční výukou a s doučováním 
jsme pomohli 146 dětem a mladistvým. 
V jeslích a školkách jsme pečovali o 145 dětí 
a v komunitním centru na Albertově jsme 
uspořádali akce, do nichž se zapojilo více jak 
20 rodin.

JAHODA pomáhá těm nejkřehčím, často těm, 
kterým neumí pomoci nikdo jiný.
Sociální služby, předškolní vzdělávání, 
programy přímo v terénu města a komunitní 
centra, tedy vše, co JAHODA provozuje, to vše 
teď bude potřeba více než kdykoliv jindy. Naším 
prvořadým cílem je, aby se děti mohly rozvíjet, 
vzdělávat se, a pokud možno být šťastné bez 
ohledu na to, ve které části Prahy nebo v jakém 
sociálním zázemí vyrůstají. 

Praha je velké město a každá čtvrť má svůj 
charakter, svoje potřeby a svoje problémy. 
Úspěch JAHODY je postavený především 
na skvělých a motivovaných lidech. Naše týmy 
sociálních pracovníků, terénních pracovníků 
a pedagogů čerpají z našeho jedinečného 
know-how vytvořeného za 23 let naší existence.

Jsme hrdí na to, že je JAHODA trvale udržitelná 
organizace a jako jedna z mála neziskovek 
není odkázaná pouze na finanční granty. Díky 
našemu sociálnímu podnikání, realizovanému 
prostřednictvím sítě mateřských školek 
s přidanou vzdělávací a inkluzní hodnotou, 
máme z velké části zajištěné samofinancování 
našich aktivit. JAHODA je úspěšná, ale i tak 
oceníme vaši pomoc aktivním zapojením, 
expertním dobrovolnictvím, zmínkou, 
finančním příspěvkem nebo jakkoliv jinak. 
Jsme vděční za pomoc i podporu.
Pandemická krize nám přeci jen jednu 
pozitivní věc přinesla. Cítíme, že se začíná 
více přemýšlet a mluvit o věcech týkajících se 
školního a předškolního vzdělávání, nutnosti 
prevence, aktivní pomoci dětské duši. 

JAHODA se těmto oblastem věnuje dlouhodobě. 
Léta nasloucháme všem svým klientům, 
rodičům a partnerům organizace a dalším 
odborníkům. Letos bychom rádi začali více 
sdílet své zkušenosti s vámi všemi. Budeme 
moc rádi, když budete součástí tohoto dialogu.

Tomáš Jindříšek
předseda správní rady

Vážení přátelé JAHODY, 

rok 2020 byl pro všechny z nás neobvyklý 
a složitý přinejmenším z důvodů pandemické 
krize a omezení našich životů. Neméně těžký 
byl také pro JAHODU, neboť přinesl mnoho 
nevšedních výzev, se kterými se musela 
vypořádat: střídavé uzavírání služeb, nekonání 
mnoha volnočasových akcí, Strawberry 
Fields nevyjímaje, a v neposlední řadě změnu 
v organizační struktuře na důležitých pozicích 
ředitelky a ekonoma. Toto nelehké období 
však prokázalo, že JAHODA je silná a stabilní 
neziskovka, a to i v době, která se může jevit, 
že je postavená na hlavu.
V posledních letech JAHODA kladla hlavně 
důraz na rozvoj organizace v oblasti rozšiřování 
sociálních služeb  a zakládání služeb nových 
(především dětské skupiny a komunitní rodinná 
centra) a rozlet svého působení z Prahy 14 
rovněž na Prahu 2. 
Novou vizí JAHODY pro následující období je 
upevnit svoji pozici kvalitního poskytovatele 
sociálních a vzdělávacích služeb u odborné 

i laické veřejnosti. Proto se nyní zaměříme 
především na stabilizaci a vzájemnou 
propojenost všech námi poskytovaných 
služeb, zvyšování profesionalizace našich 
zaměstnanců a zajištění udržitelného 
vícezdrojového financování. Prioritou je 
rovněž navazování dlouhodobých partnerství 
se strategickými stakeholdery, a to ze všech 
sektorů (veřejný, soukromý, neziskový). 
Jako organizace chceme rozvíjet partnerství 
za účelem odborného sdílení, dalšího 
kontinuálního poskytování služeb a podpory 
zajišťování financování tak, abychom mohli být 
nadále stabilním poskytovatelem služeb, ale 
i zaměstnavatelem.
Děkuji všem stávajícím donorům 
a podporovatelům za zachování přízně 
a finanční podporu a všem jahodovým 
zaměstnancům za to, že i v nelehké době táhli 
za jeden provaz a stáli za svojí organizací.

Přeji vám krásné čtení a neomezující rok 2021.

Srdečně vaše 

Magda Juráňová
ředitelka 

Pozn: Nezapomeňte dočíst až na strany 
22 a 23, kde vám na příběhu Marcela 

a Veroniky přibližujeme jak nízkoprahové 
kluby pomáhají dětem překonávat jejich 

nepříznivé životní podmínky. 

  ÚVODNÍ SLOVO    
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Jak pomáhají sociální služby zlepšovat život ve městě?

Hlavním cílem nízkoprahových klubů a terénního programu je prevence. V klubech Jahoda 
a Džagoda vytvářejí sociální pracovníci dětem a dospívajícím bezpečný prostor a pomáhají 
předcházet průšvihům nebo hledat řešení problémů. Terénní sociální pracovníci a animátoři 
se potkávají s dětmi a dospívajícími v jejich přirozeném prostředí a pomáhají jim, třeba 
preventivními programy, lépe zvládnout život na sídlišti. Jsme tu proto, aby děti a mladí lidé 
v anonymitě velkého sídliště nebyli na své starosti a radosti sami.

Jaké cesty k tomu používáme?

l  atraktivně vybavené prostory šité na míru cílové 
skupině

l  DIP a WOW! jsou pravidelné preventivní progra-
my v klubech pro malou skupinu

l  pravidelně procházíme ulice městské  
části Praha 14 

l  naše Pixla (stavební buňka zařízená jako pokojí-
ček) jako zázemí terénního programu uprostřed 
sídliště

l  měsíční preventivní programy na klubech

l  pravidelné fotbalové a basketbalové  
tréninky a turnaje

l  plně vybavená hudební zkušebna s nahrávacím 
studiem

l  sportovní a tvořivé akce

l  spolupracujeme se sportovci a umělci,  
kteří motivují děti a dospívající

l  jezdíme na letní tábor, na jednodenní  
i vícedenní výjezdy mimo Prahu

l  malujeme, tvoříme, kreslíme, modelujeme, vyrá-
bíme, tancujeme a hrajeme hry v rámci volnoča-
sového klubu

l  jsme pro děti a dospívající kámoši  
i přirozenou autoritou

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Vendula Fendrychová
manažerka sociálních služeb
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Ohlédnutí za uplynulým rokem

Rok 2020 se nesl v duchu pandemických 
omezení, kterým jsme museli rychle 
přizpůsobit naše služby. Sociální pracovníci 
a animátoři se z části přesunuli do online 
prostředí, kde komunikovali a pomáhali 
dětem a dospívajícím. Přes instagramové 
profily jednotlivých služeb jsme poskytovali 
pravidelný informační servis, pomáhali 
se školou, snažili se o aktivizaci dětí 
a dospívajících nebo zpracovávali aktuální 
preventivní témata.

Kromě krátkého jarního výpadku byly 
všechny služby otevřené za podmínek 
snížené kapacity dětí a dospívajících. 
Omezením jsme přizpůsobili i workshopy 
ve zkušebně pro kapely a oblíbené fotbalové 
tréninky, 2x týdně probíhaly individuální 
tréninky pod dohledem našeho animátora. 

I přes ne úplně příznivou dobu se nám podařilo 
realizovat pravidelné preventivní programy pro malé 
skupiny DIP a WOW!, týdenní letní tábor pro děti 
z Černého Mostu, několikadenní výjezd do Krkonoš, 
Graffiti Jam, Parkour workshop day s profesionálním 
parkouristou Honzou Hankem, oslavy Halloweenu 
a další výlety po Praze i mimo Prahu.

/ Co se nám v uplynulém roce povedlo?

Podpořili jsme

381 dětí 
a dospívajících.

V JAHODĚ 

pomáhá 10 
sociálních 

pracovníků a 2 
animátoři.

5 563
hodin

jsme měli 
otevřeno.

S distanční 
výukou a s 

doučováním jsme 

pomohli 146 
dětem 

a mladistvým.

Nízkoprahové klubyTerénní program

/ Služby, které provozujeme

 Nízkoprahový klub JAHODA
 Nízkoprahový klub DŽAGODA
 Terén JAHODA
 Animátoři JAHODA

Více informací o jahodových sociálních službách → 

Pracovníci 
strávili s dětmi 
a dospívajícími 

448
hodin online.
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Jak pomáhají naše komunitní rodinná centra 
zlepšovat život ve městě?

Hlavním cílem našich dvou 
komunitních rodinných 
center je poskytovat 
bezpečný a finančně 
dostupný prostor pro 
aktivní a smysluplné trávení 
volného času rodin s dětmi. 
Snažíme se zlepšovat 
komunitní život na Praze 
2 a 14. Prostřednictvím 
coworkingového prostoru 
na Praze 2 poskytujeme 
službu hlídání dětí v naší 
herně a pomáháme tak 
skloubit rodičům jejich 
profesní a rodinný život.

Jaké cesty k tomu používáme?

• kroužky a kurzy pro děti a dospělé
• dětská herna s hlídáním 
• klubová kavárna
• coworkingový prostor

• příměstské tábory
• pravidelné a jednorázové 

komunitní volnočasové akce
• klub pro děti od 3 let - 12 dětí 

KOMUNITNÍ RODINNÁ CENTRA

Diana Pexová
manažerka 

komunitních center
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Ohlédnutí za 
uplynulým rokem

V loňském roce nám situace 
díky pandemii moc nepřála. 
Přesto jsme nezaháleli 
a připravili pro rodiny a děti 
několik jednorázových 
akcí a vytvořili pravidelný 
vzdělávací klub pro děti od 
3  let, který je zdarma a bude 
probíhat po dobu dvou let. 
Zorganizovali jsme dále 
osm příměstských táborů 
pro děti, zúčastnili jsme se 
sousedské slavnosti Zažít 
město jinak a připravili 
mikulášskou nadílku před 
naším centrem.

Většinu plánovaných akcí jsme museli bohužel zrušit. Ve dnech, kdy to vládní 
opatření umožňovala, jsme i  nadále provozovali klubovou kavárnu a dětskou 
hernu s hlídáním dětí tak, aby si rodiče mohli zařídit potřebné záležitosti.

/ Jahodová komunitní rodinná centra

 Komunitní rodinné centru Albertov
   Komunitní rodinné centrum Černý Most

Více informací o jahodových komunitních rodinných centrech 

/ Co se nám v uplynulém roce povedlo?

na příměstských 
táborech se 

radovalo

70 dětí

uspořádali
jsme jednorázové 

akce pro

20 rodin

zajisti jsme 
hlídání dětí 

pro 20 
maminek
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/ Co se nám v uplynulém roce povedlo?

7/
Jak pomáhají naše jesle a školky zlepšovat život ve městě?

Za osm let, po které JAHODA provozuje školky a jesle, již patří mezi stabilní a vyhledávané 
poskytovatele vzdělávacích služeb a péče. Prostřednictvím těchto služeb JAHODA pomáhá 
rodičům na Praze 14 a 2  k jejich snadnějšímu návratu do zaměstnání a zároveň vytváří 
dostupné vzdělávací zázemí v rámci předškolního systému. Již pět let provozujeme rovněž 
firemní školku pro lepší skloubení rodinného a profesního života.

Pečovali jsme 

o 145 dětí, 

z toho 2 děti 
s ividuálním 
vzdělávacím 

plánem

Nové 
bezbariérové 

prostory 
na Černém

Mostě

Zahájení 
výuky angličtiny 

ve školce 
na Černém

Mostě

Péče o 17 dětí 

s odlišným 
mateřským 

jazykem

JESLE A ŠKOLKY

Více informací 
o jahodových 

jeslích a školkách

Soukromá mateřská škola 
Jahoda Černý Most
kapacita 34 dětí, od 2 do 7 let

Jesle Černý Most
kapacita 10 dětí, od 1 do 7 let

Jesle a školka Vinohrady
kapacita 12 dětí, od 1 roku do 7 let

Jesle a školka Albertov
kapacita 12 dětí, od 1 roku do 7 let

Jesle a školka Justinka pro 
Ministerstvo spravedlnosti ČR
kapacita 10 dětí, od 1 roku do 7 let

Jaké cesty k tomu používáme:

• vlastní vzdělávací koncept JAHODY založen na hodnotách organizace;
• zřetel na inkluzi dětí se specifickými potřebami/handicapem a odlišným mateřským 

jazykem;
• vnímání dítěte jako rovnocenného partnera;
• uplatňování individuálního adaptačního programu;
• akcentujeme individuální potřeby každého dítěte;
• učíme děti mít komplexní přehled o světě mezi námi v duchu nejmodernějších výukových 

metod a v návaznosti na Strategii 2030+.

   / Školky a jesle, které provozujeme

Soukromá mateřská škola Jahoda je školskou právnickou osobou zapsanou u MŠMT 
a MHMP. Další naše jesle a školky jsou vedeny jako dětské skupiny u MPSV.

Kateřina Višňovská
manažerka vzdělávacích 

středisek
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JAK POMÁHÁME ZLEPŠOVAT ŽIVOT VE MĚSTĚ

NÍZKO-
PRAHOVÉ

KLUBY

STRAW-
BERRY
FIELDS KOMUNITNÍ

RODINNÁ
CENTRA

JESLE
A ŠKOLKY

TERÉNNÍ
PROGRAM

coworkingový prostor

komunita

výuka angličtiny

kvalifikované chůvy

prevence

hudební zkušebna

workshopy

péče o děti

tábory

vzdělávání

kroužky

divadlo

ateliér

tanec

sebevědomí

zábava

doučování

integrace
Pixla

animátoři

rodina

komunita
kultura

letní tábory
tvořivé akce

inkluze

adaptace
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Když vám fotbal ukáže 
lepší cestu

Naše sociální a další služby se snaží vytvářet 
příběhy s dobrým koncem tam, kde dětem 
a mladým lidem v dětství a dospívání příliš 
život nepřál. Seznamte se příběhem Marcela, 
kterému fotbal změnil život.

Před pár lety jsme založili fotbalový tým pro 
mladé kluky a holky ze sídliště, protože fotbal 
není jen běhání za míčem, ale jako sport může 
mít také pozitivní dopad na všechny oblasti 
života. 

Marcel fotbal vždy miloval, ale neměl dost 
příležitostí ho aktivně hrát, protože rodina 
Marcela v jeho sportovním talentu příliš 
nepodporovala. Vše se ale změnilo, když 
jsme na sídlišti Černý Most položili základy 
fotbalovému týmu. Nastavili jsme týmu řád 
a pravidelnost a Marcel se do hraní fotbalu 
pustil naplno. Brzy se také stal kapitánem 
a autoritou týmu.

Marcel tak získal větší motivaci ke sportu 
a změnil životní styl, začal na sobě víc pracovat, 
dostal se do kondice a posouvá se v roli lídra 
dál a dál. Fotbal a péče o jeho tým se mu staly 
velkou životní motivací a novou cestou k lepšímu 
a smysluplnějšímu životu.

Nízkoprahové kluby pomáhají 
dětem vykročit lepším směrem

Začtěte se do dalšího příběhu s dobrým 
koncem. Příběhu Veroniky, které mládí 
v jahodových nízkoprahových klubech 
pomohlo vykročit do života lepším směrem. 

Zážitky a zkušenosti z našeho dětství a mládí 
formují naši osobnost po zbytek života. 
Veronika to rozhodně neměla v dětství 
a dospívání lehké. Nepříznivou situaci rodiny 
prohlubovala závislost otce rodiny na drogách, 
jeho pokusy o sebevraždu, ale také hádky 
rodičů nebo těžké onemocnění mladší sestry. 
Následoval rozvod rodičů, stěhování mimo 
Prahu, přechod na praktickou základní školu 
a další komplikace, které ke šťastnému dětství 
Veroniky nepřispívaly.
 
Veronika o jahodových nízkoprahových 
klubech:

„Do Jahody i Džagody jsem docházela jako klient 
přes třináct let. Provází mě prakticky celým 
mým životem. Pomáhá mi nalézt správnou 
cestu a často také sebe samu. Dnešní svět je 
těžký a zlý a každé světlo, dobro i malá radost, 
kterou vám někdo udělá je vzácností a Jahoda 
i Džagoda dělají radost každý den, jsou světlem 
mnoha dětských srdcí a šíří kolem sebe dobro, 
které vám dodává sílu měnit svět k lepšímu.“

 

Veronika se nevzdávala a už od osmi let 
navštěvovala naše nízkoprahové kluby. 
Rozuměla si s pracovníky klubu a od začátku 
za nimi docházela se svými problémy nebo 
si třeba jen popovídat a najít útěchu. Později 
se Veronika začala zajímat o navazování 
partnerských vztahů, a to s dívkami. Protože 
je Veronika děvče velmi citlivé a vnímavé, měla 
na ni celá situace silný vliv, zhoršila se ve škole 
a byla přeřazena na praktickou základní školu.

Jak celý příběh skončil? 
Zjistěte na našem webu: 

  PŘÍBĚHY S DOBRÝM KONCEM

8/
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• doplňujeme tým o dva sociální pracovníky
• vyúčtováváme granty a dotace za předešlý rok 
• vítáme nové děti  v jeslích a školkách 

• nastavujeme spolupráci s Českou asociací streetwork 
za účelem zvýšení kvality a spolupráce nízkoprahových 
sociálních služeb

• pořádáme karneval pro rodiny s dětmi v komunitním 
rodinném centru na Albertově

• seznamujeme děti s muzikoterapií a canisterapií 
v jeslích a školkách

• vycházíme do ulic na Praze 14 v rámci zvýšeného terénního 
programu (monitoring, rozdávání roušek apod.)

• spolupracujeme s Centrem sociálních služeb 
a s Maltézskou pomocí v hostelu Czech Inn v rámci pomoci 
lidem bez domova

• znovu otevíráme jesle a školky včetně komunitních 
rodinných center

• otevíráme nízkoprahové kluby a vypouštíme naše 
animátory zpět do ulic Prahy 14

• stále pomáháme s péčí o lidi bez domova v hostelu 
Czech Inn

• pomáháme dětem s návratem do školy 
a plánujeme výjezd v rámci programu Prevence 
kriminality

• plánujeme příměstské tábory v komunitním 
rodinném centru na Albertově

• bohužel poprvé po 9 letech nepořádáme 
Strawberry Fields (kvůli vládním omezením)

• Markéta Kalinová předává ředitelské žezlo 
Magdě Juráňové

• vítáme nového ekonoma organizace Petra 
Černého

• jedeme na letní tábor s tématem „Harry 
Potter” spolu s 15 dětmi z Čerňáku

• uzavíráme školky a jesle, včetně 
komunitních rodinných center kvůli 
lockdownu

• uzavíráme sociální služby a přecházíme  
do online prostředí

JAK ŠEL ČAS V ROCE 2020

9/
LEDEN

ÚNOR

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENECBŘEZEN
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• provozujeme prázdninový provoz v jeslích a školkách
• pečujeme o 70 dětí na příměstských táborech v komunitním 

rodinném centru na Albertově
• jedeme na preventivní výjezd do Krkonoš s 8 klienty  

našeho nízkoprahového klubu Džagoda
• pořádáme první velkou akci letošního roku - Parkour 

Workshop Day s Honzou Hankem

• přemalováváme naši Pixlu (stavební buňka jako zázemí pro 
terénní program) v rámci volnočasové akce Graffiti Jam

• otevíráme pravidelný vzdělávací klub pro dětí od 3 let 
zdarma v komunitním rodinném centru na Albertově

• startujeme výuku angličtiny v naší školce na Čerňáku

• plánujeme spolupráci s klubem 3B Sports probíhající 
na skate parku u Plechárny

• otevíráme 4 volnočasové kroužky v komunitním 
rodinném centru na Albertově

• máme bezbariérovou školku na Čerňáku - dokončení 
rekonstrukce výtahové plošiny

• pořádáme Halloween party pro děti a dospívající 
na Čerňáku

• probíhá společné vzdělávání sociálních 
pracovníků

• v jeslích a školkách pečujeme celkem  
o 17 dětí s odlišným mateřským jazykem

• pořádáme mikulášskou nadílku 
v komunitním rodinném centrum 
na Albertově

• zahajujeme spolupráci se zaměstnanci 
Adidasu v rámci akce  
„Vánoční strom přání”

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Vícedenní výlety

Parkour Workshop Day

SPOLEČNÉ AKCE
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Výlet na Náplavku

Letní tábor

Návštěva únikovky

Divadlo ve školce

Muzikoterapie v jeslích

Fotbalový turnaj

Canisterapie ve školceGraffiti Jam 2021

Muzeum smyslů



30 31Mikulášská nadílka na Albertově

Kroužky pro děti

Halloween v jeslích

Výlet do Parku Mirakulum

Basketbalový trénink

Návštěva kina

Grilovačka na Plechárně

Laser game turnaj Závody na motokárách

Oslavy narozenin v jeslích
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Vedení JAHODY
Markéta Kalinová / 
Magda Juráňová – ředitelka

Správní rada
Tomáš Jindříšek – předseda SR
Václav Lintymer
Simona Skrbková
Miluše Vondráková

Dozorčí rada
Jiří Maier
Jakub Karel

  JAHODOVÝ TÝM

10/
Sociální služby
Vendula Fendrychová – manažerka 
sociálních služeb, produkční

Nízkoprahový klub Jahoda
Petra Michalová
Adéla Kalinová
Jakub Seidl

Nízkoprahový klub Džagoda
Barbora Volfová
Šárka Bauerová
Martin Jakub
Iveta Fořtová/Brian Chona

Terénní služba
Valérie Blicklingová
Ondřej Taker
Karel Lavička

Animátoři
Šárka Topičová
Jakub Ludvík

Hudební zkušebna
Štěpán Kalina - lektor
Vojtěch Bulla - lektor
Jan Dimitrov - nahrávání

Vzdělávací střediska
Kateřina Višňovská – manažerka 
vzdělávacích středisek

Soukromá mateřská škola Jahoda
Jana Kostlivá – ředitelka
Kateřina Višňovská – zástupkyně ředitelky
Dominika Paverová
Marie Vitoušová
Karel Pavlík
Nikola Királyiová
Pavlína Říhová

Jesle Černý Most
Markéta Morvaiová
Dominika Bubeníková
Tereza Strelková

Jesle a školka Albertov
Terezie Tyburcová
Pavlína Burešová Charvátová
Dominika Kolářová

Jesle a školka Vinohrady
Zdeňka Lhotáková / Denisa Tomášková
Anna Krejčová

Jesle a školka Justinka
Helena Kulhánková
Anna Jungová
Jana Plšková / Lucie Sedláková

Komunitní rodinné centrum Albertov 
a Komunitní rodinné centrum Černý Most
Diana Pexová - manažerka 
komunitních rodinných center
Nikol Koutenská

Administrativní tým
Petr Černý - ekonom
Lucie Bajcarová Pražáková / Táňa Toušová – 
personalistka
Tereza Marková / David Mitrenga - PR a marketing
Olga Nováková – správa provozu
Pavla Soukupová – grantová specialistka
Monika Kramářová - právnička
Štěpán Vršťala - pověřenec GDPR v MŠ Jahoda
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Financování JAHODY z.ú. se odvíjí od veřejných 
grantů a dotací, a to především z MHMP, 
MPSV,MČP 14 a 2 a projektů spolufinancovaných 
ESF. Vlastní výnosy jsou tvořeny  školkovným, 
přičemž tyto výnosy jsou používány na krytí 
nákladů, které jsou dotačně neuznatelné, nebo 
na nenádálé provozní náklady. Dlouhodobým 
finančním cílem organizace je vytvářet rezervní 
fond do výše 5% ročního obratu. Zároveň 
organizace aktivně podporuje  navazování 
strategických a smysluplných partnerství 
se soukromým sektorem 
na podporu finanční diverzity 
svého provozu.
Hospodaření v roce 2020 bylo 
významně poznamenáno 
krizí, způsobenou pandemií 
Covid 19. v jejím důsledku se 
snížily výnosy ze školkovného 
a zároveň se  navyšovaly  
náklady, ale i organizační 
náročnost potřebná k zvládnutí 
pandemie. 
Tržby za vlastní výkony se oproti 
roku 2019 snížily o 573 tis. Kč 

(tj. o 9,73%). Přijaté dotace se naopak zvýšily 
o 2 913 tis. (tj. o 23,07%), přijaté příspěvky a dary 
se snížily o 328 tis. Kč (tj. o 39,47%), ostatní výnosy 
poklesly o 554 tis. Kč (tj. o 83,81%). I přes tuto 
krizi se povedlo zvýšit výnosy o 1 458 tis. Kč. (tj. 
o 7,29%) zejména díky vyšším dotacím na provoz 
sociálních služeb a dětských skupin. O těchto 
dotacích se rozhodovalo na počátku roku 2020, 
pro rok 2021 počítáme s menším poklesem. 
Náklady celkem se v roce 2020 v porovnání 
s rokem 2019 zvýšily o 1 035 tis. Kč (tj. o 5,14%) 
a to v souvislosti s rozšiřováním poskytovaných 

  HOSPODAŘENÍ A SLOVO EKONOMA

11/
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ve zkráceném  rozsahu

IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

67363300

JAHODA, z.ú.
Vybíralova 969/2
Praha 9 - Černý Most
198 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2020

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1086 3122 6 420A. I.

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

Osobní náklady 14 4564 14 456A. III.

Daně a poplatky 105 10A. IV. 

Ostatní náklady 1586 158A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

1147 114A. VI.

Poskytnuté příspěvky 88 8A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 21 16621 058 10810Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 15 53812 15 538B. I.

Přijaté příspěvky 50313 503B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1625 15714 5 319B. III.

Ostatní výnosy 10715 107B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 21 46721 305 16217Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 301247 54C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 301247 54D. 19ř. 18 - ř. 9

Petr Černý
Ekonom Jahody

služeb a s tím spojené vyšší osobní náklady o 1 680 
tis. Kč (tj. o 13,15%). V porovnání výnosů a nákladů 
skončil rok 2020 pro JAHODU z.ú. ziskem ve výši 
295 tis. Kč. Tento zisk je nižší než plánovaný a to 
zejména díky nižším výnosům ze školkovného. 
Dle finančních plánů z minulých let je vytvořen 
rezervní fond, do kterého se přesune 167 tis. Kč 
z tohoho zisku a zbylých 128 tis. Kč se přesune 
na úhradu ztráty z roku 2019. 

Pro rok 2021 počítáme s obdobnou situací kolem 
pandemie Covid-19 a tedy nižšími výnosy ze 
školkovného a s nižšími dotacemi než v roce 2020. 
Optimalizací struktury nákladů a úspornými 
opatřeními chceme ovšem dosáhnout zisku kolem 
500 tis. Kč a tím zvýšit rezervní fond JAHODY z.ú.. 
Pro tento scénář je však stále mnoho proměnných 
a v současné situaci je těžko odhadovat jaké další 
omezení a překážky k překonání nám přinese rok 
2021.
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ROZVAHA ve zkráceném  rozsahu
1 x příslušnému fin. orgánu

JAHODA, z.ú.
Vybíralova 969/2
Praha 9 - Černý Most
198 00(v celých tisících Kč)

jednotky

ke dni 31.12.2020

Účetní jednotka doručí:

67363300

IČO

vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 173287

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 570 570A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkem 1 1A. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -284 -398A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 3 9323 292
7Zásoby celkemB. I.
8Pohledávky celkem 542 450B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 2 693 3 412B. III.
10Jiná aktiva celkem 57 70B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 4 1053 579

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 2 2111 375

13Jmění celkem 1 503 2 038A. I.
14Výsledek hospodaření celkem -128 173A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 1 8942 204
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkem 1 903 1 608B. III.
19Jiná pasiva celkem 301 286B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 4 1053 579

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 01.06.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Veřejné zdroje

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha — pól růstu ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha — pól růstu ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha — pól růstu ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt: Inkluze a MŠ Jahoda II
Reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001383

Projekt: Inkluze a MŠ Jahoda III
Reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001698

Projekt: Sociální začleňování v JAHODĚ 2
Číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000781

Projekt : Neformální vzdělávání v KRC Jahoda
Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016593

Projekt : Podpora školky Jahoda II
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011645

Projekt: Dětská skupina Nové Město
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_113/0011378

Projekt: Jahoda Vinohrady 2 
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008386

Projekt: Jahoda Vinohrady 3 

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016911

Projekt: Jahůdkové jesličky 2 

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008339

Projekt: Jahůdkové jesličky III  
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0015854
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Veřejné zdroje

Aktivity projektu Rodinná centra Jahoda, z.ú.
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Aktivity projektu Rodinné centrum Jahoda 
Albertov jsou podpořeny z dotačního 
programu Rodina.

Aktivity projektu JAHODA proti kriminalitě 2020
jsou podpořeny z Programu z oblasti prevence 
kriminality pro rok 2020.

Rodinná centra JAHODA, z.ú. 
Obsahem projektu bylo posilování rodičovských kompetencí 

vzděláváním rodičů, realizací interaktivních odborných seminářů, 
poradenství a vzdělávání v oblasti právního minima. 

Rodinné centrum Jahoda Albertov
Realizace projektu nám umožnila zajistil vzdělávací akce pro rodiče 

a jednorázové volnočasové akce pro děti a rodiče. Nabídka spočívala 
také v možnosti využití coworkingového centra. 

  JAHODA proti kriminalitě 2020
Díky realizaci projektu se nám i v obtížné době podařilo realizovat aktivity 
cílené na snižování kriminality dětí a mládeže a to nabídkou akcí, kterými 

mohou vhodně vyplnit volný čas. Projekt tak přispívá hodnotnějšímu 
a  zdravějšímu trávení volného času a zapojení CS do komunity.  
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JAHODA, z.ú.
Vybíralova 969/2

198 00 Praha 14 - Černý Most
Tel.:+ 420 281 916 352

sledujte nás: 
                 jahoda.cz
 jahoda_zu
                ejahoda

všechna jahodová sociální média

linktr.ee/Jahoda

podpořte nás
Číslo sbírkového účtu:

246139504/0300
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