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JAHODA je pražská neziskovka s více než pětadvacetiletou praxí 
v podpoře sociálně znevýhodněných rodin, dospívajících a dětí. 
Náš tým tvoří odborníci z oblasti sociálních služeb a vzdělávání. 
Organizujeme volnočasové, vzdělávací, kulturní a sportovní 
aktivity. Mezi nejznámější akce patří populární festival volného 
času Strawberry Fields. 

Pro širokou i odbornou veřejnost jsme spolehlivým partnerem 
v poskytování sociálních služeb a péče o děti v předškolním věku. 
Převážně působíme v městské části Prahy 14 a na Praze 2. 

Představení

Vážení a milí, 

rok 2021 byl opět ve znamení nových výzev 
v podobě přizpůsobování našich každodenních 
aktivit protipandemickým opatřením. 
Naštěstí již tentokrát nebyly sociální služby 
plošně uzavírány a za dodržování přísných 
hygienických opatření jsme mohli být denně 
s našimi klienty. Mateřské škole a dětským 
skupinám se bohužel karanténní uzavírky 
nevyhnuly, přesto jsme mimo jiné zvládli 
revidovat vzdělávací plány pro nový školní rok. 
Zároveň máme radost, že oproti minulému 
roku jsme mohli pořádat i volnočasové aktivity 
v našem Komunitním rodinném centru 
na Albertově, ale také 9. ročník již tradičního 
festivalu Strawberry Fields na Černém Mostě.

Rovněž bych zde ráda poděkovala všem 
dárcům za finanční podporu JAHODY 
a za zachování jejich přízně i v uplynulém 
roce. Velký dík patří také všem jahodovým 
zaměstnancům za to, že pohotově reagovali 
na nové potřeby klientů, které vzešly 
z aktuální společenské situace, a byli 
opěrným bodem organizace.

Srdečně
Magda Juráňová
ředitelka

Dámy a pánové,

žijeme v neklidné, vypjaté době a obě krize, 
nedávná covidová i současná válečná, 
nám nastavují zrcadlo. Ukazují, že tak, jak 
budeme pečovat o děti a rodiny, tak se bude 
vyvíjet celá naše společnost. I když je to běh 
na dlouhou trať, v poslední době si to začíná 
uvědomovat stále více lidí. 

Sociální služby, předškolní vzdělávání, 
programy přímo v terénu města a komunitní 
centra, tedy vše, co JAHODA v hlavním městě 
provozuje, budou nyní 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.
Ať už nás znáte dlouhá léta, nebo s námi 
prostřednictvím této výroční zprávy přicházíte 
do kontaktu poprvé, vážíme si vašeho zájmu 
a podpory. Aktuálně jsme zintenzivnili 
komunikaci na sociálních sítích, tak budeme 
rádi, když nás budete sledovat na Facebooku 
či Instagramu. 

Pěkné čtení
Tomáš Jindříšek
předseda správní rady

Úvodní slovo    



6 7

›   Podporujeme sociálně znevýhodněné 
skupiny v začleňování do společnosti.

›   Klademe důraz na zdravý osobnostní 
vývoj dětí a na sociální integraci.

›   Pomáháme rodičům malých dětí 
s úspěšným návratem do zaměstnání.

›   Ukazujeme cestu znevýhodněným 
rodinám, jak aktivně trávit volný čas.

›   Dlouhodobě budujeme sousedské 
komunity. 

Cíle
›    Zdravě sebevědomé děti a dospívající, 

kteří dokážou úspěšně čelit nástrahám 
velkého města a plnohodnotně trávit 
svůj volný čas. 

›   Děti předškolního věku, kterým je 
poskytována kvalitní péče a výchova.

›   Rodiče, kteří zvládnou úspěšně skloubit 
pracovní kariéru a výchovu dětí.

›    Pevné sousedské vazby v rámci 
komunit. 

›  Láska a pochopení
Děti a dospívající u nás nacházejí pochopení 
a otevřenost. Učí se otevřeně komunikovat 
a posilují tak své sebevědomí. 

›  Bezpečí a tolerance
Dětem nabízíme bezpečný prostor, kde 
se mohou vypovídat ze svých problémů. 
Nehodnotíme, nesoudíme, ale nasloucháme.

›  Rovnost a etický přístup
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.

57 
zaměstnanců
a spolupra-

covníků

4
dětské
skupiny

21 784 
tis. Kč

roční obrat 

1
mateřská 

škola

1
terénní 

program 
& animátoři

Působíme na
Praze 

14 a 2

2
nízkoprahové 
kluby pro děti 

a mládež

1
komunitní 

rodinné
centrum

25 let
praxe 

a budování
know-how

Jahoda v číslech Poslání

Hodnoty
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Prevence je hlavním cílem a posláním 
pracovníků v nízkoprahových klubech 
a terénním programu. V klubech Jahoda 
a Džagoda se sociální pracovníci zabývají 
tématy, která jsou aktuální, například 
záškoláctví, agrese, rasismus nebo 
závislostní chování. Podporují děti 
a dospívající v těžkých životních situacích. 
Terénní sociální pracovníci a animátoři se 
potkávají s dětmi a dospívajícími v jejich 
přirozeném prostředí a pomáhají jim lépe 
čelit nástrahám života ve velkém městě. 

Jsme tu proto, aby děti 
a mladí lidé nebyli v anonymitě 
velkého sídliště na své 
starosti a radosti sami.

Sociální služby
Vendula Fendrychová

manažerka sociálních služeb

Aktivity sociálních služeb
›  Preventivní programy pro malou skupinu 

DIP a WOW!

›  Sociální práce v přirozeném prostředí 
a v obchodním centru

› Program pro aktivní trávení volného času

› Volný čas jako nástroj sociální práce

› Měsíční preventivní programy

›  Pozitivní motivace 

Zázemí našich služeb
›  Atraktivně vybavené kluby šité na míru 

dětem a mladým dospívajícím

›   Pixla, útulně zařízená stavební buňka, 
která slouží jako zázemí terénního 
programu

›  Plně vybavená hudební zkušebna 
s nahrávacím studiem

Volnočasové aktivity

›   Pravidelné fotbalové a basketbalové 
tréninky

›   Fotbalové turnaje

›  Velký fotbálkový turnaj

›    Parkour Workshop Day

›  Graffiti Jam

›  Hudební kluby

›  Vícedenní výjezdy

›  Tábor s preventivním programem

Co se nám v minulém roce 
podařilo
Uspořádali jsme týdenní tábor pro šestnáct 
děti, kde jsme se učili, jak trávit čas 
bez mobilních telefonů a sociálních sítí. 
Zorganizovali jsme fotbalové soustředění, 
kde se chlapci z našeho fotbalového týmu tři 
dny věnovali pilování techniky a fotbalových 
dovedností. Další akcí byl vícedenní pobyt 
v přírodě, kam vyrazil i klub Džagoda a Terén 
Jahoda. Oba výjezdy měly preventivní 
charakter a pracovníci se s dospívajícími 
věnovali například tématům partnerských 
vztahů, osobních hranic, prevence v oblasti 
sexu a podobně.

V JAHODĚ pomáhá  9   sociálních pracovníků 
a   2  animátoři
Podpořili 381 dětí a dospívajících v sociálních 
službách
93 dětí a dospívajících využilo našich 
volnočasových aktivit
Uspořádali jsme 21  volnočasových  
a preventivních akcí
Vyjeli jsme na  1  tábor a na  4  vícedenní pobyty

Služby, které provozujeme
Nízkoprahový klub JAHODA
Nízkoprahový klub DŽAGODA
Terén JAHODA
Animátoři JAHODA

Více informací o jahodových 
sociálních službách
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Komunitní rodinné centrum je kvalitní, 
bezpečný a finančně dostupný prostor pro 
rodiny s dětmi. Rodičům nabízíme komplexní 
služby, které pomáhají s úspěšným návratem 
do pracovního života. Pomáháme tak mladým 
rodinám skloubit rodinu a pracovní povinnosti. 
Dlouhodobě také budujeme komunitní vztahy 
a působíme na Praze 2. 

Komunitní rodinné 
centrum

Diana Pexová
manažerka komunitního centra

Pro všechny rodiny, které chtějí trávit svůj čas aktivně a smysluplně.

Co všechno nabízíme 

›  Kroužky a kurzy pro děti, které rozvíjejí 
pohybový, výtvarný a jazykový talent›  Dětskou hernu, jež nabízí rodičům možnost 
si vyzkoušet kvalitní a trendy hračky›  Hlídání dětí, díky kterému rodiče skloubí 
profesní a rodinný život›  Coworkingový prostor, v němž jsou 3 
pracovní místa s kancelářským vybavením›  Příměstské tábory, díky kterým zažíváme 
různá dobrodružství›  Tematické akce pro rodiny s dětmi›   Semináře na téma rodičovství›  Klub pro děti od 3 let, který připraví dítě 
na lehký start do školky

Zázemí komunitního rodinného 
centra
›  Dětská herna›   Klubová kavárna ›   Coworkingový prostor›   Ateliér/ Prostor pro semináře

Úspěchy minulého roku
I přes nepříznivou situaci danou pandemií 
na začátku roku, měly rodiny možnost navštívit 
naše prostory v dvouhodinových blocích. Tuto 
aktivitu rodiny ocenily, vzhledem k tomu, 
že všechno ostatní bylo uzavřeno. Společně 
jsme tak sdíleli zkušenosti s online výukou, 
se skloubením práce a povinností a ostatními 
překážkami, které přinesla pandemie. V květnu 
se dveře komunitního centra otevřely naplno 
a my jsme tak mohli zajistit rodinám opět 
bezpečný prostor. Uspořádali jsme několik 
velmi úspěšných akcí. V létě se konaly oblíbené 
příměstské tábory a na podzim besedy 
a semináře. 

Na příměstských táborech se radovalo  76  dětí
Uspořádali jsme jednorázové akce pro  87  rodin
Zajištění hlídání pro  20  rodin
Pořádali jsme semináře a besedy  6x 

Více informací o Komunitním 
rodinném centru Albertov
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Jahodová mateřská škola a dětské skupiny 
jsou již devět let oblíbeným místem všech dětí, 
které si užívají zábavný a vzdělávací program. 
Pomáhají rodičům na Praze 14 a 2 k jejich 
snadnějšímu návratu do zaměstnání 
a zároveň vytvářejí dostupné vzdělávací 
zázemí v rámci předškolního systému. 
Děti vzdělává nadstandardní počet pedagogů 
a chův, proto je každému dítěti zajištěna 
výborná péče. 

Dětské skupiny plné radosti, 
poznávání a nových zážitků 
Vnímáme rodinu jako partnera, s nímž 
se společně snažíme děti učit, rozvíjet 
a vychovávat. Zaměřujeme se na správný 
psychosomatický rozvoj a nácvik sebeobsluhy. 
V dětských skupinách se potkávájí děti různého 
náboženství, kultur a etnik. Učíme je vzájemné 
toleranci a pochopení. Tím vším je připravujeme 
na snadný start v mateřské škole. 

Dětské skupiny    a mateřská škola 

Místo, ze kterého se dětem 
nechce domů.

Aktivity & adaptační program 
pro nejmenší 
›  Adaptační program šitý každému dítěti 

na míru›  Canisterapie, muzikoterapie 
a environmentální výchova ›  Čtecí pohádkové babičky a vytváření 
výrobků pro seniory ›  Výlety po Praze 

Úspěchy minulého roku
 Zahájení spolupráce s neziskovou organizací 
Mezi námi v programu “POVÍDEJ”
 16  dětí s odlišným mateřským jazykem
103  dětí celkem

Mateřská škola pro všechny 
objevitele 
V naší moderně zařízené mateřské škole 
si najde každý své místo. V rámci hodnot 
JAHODY se u nás společně vzdělávají děti 
s odlišným mateřským jazykem či speciálními 
vzdělávacími potřebami. Vzdělávání zajišťuje 
nadstandardní počet pedagogů, kteří usilují 
o to, aby děti byly nadmíru spokojené 
a domů odcházely plné zážitků a vědomostí. 
Volí proto netradiční formy práce s dětmi, 
doplněné o nejrůznější kulturní a sportovní 
zážitky. I přes naši polohu uprostřed sídliště 
se dětem snažíme poskytnout maximální 
kontakt s přírodou, chodíme proto rádi do lesa 
a jezdíme na vícedenní pobyty v přírodě.

Vzdělávací program mateřské školy
›  Zbytečně děti nezatěžujeme›  Přizpůsobujeme program zájmům dětí›  Volíme praktická témata se zaměřením 

na použití v běžném životě ›  Reflektujeme aktuální témata›  Přistupujeme k dětem individuálně

Mateřská škola plná aktivit
›  Logopedie, výuka angličtiny›  Plavání pro děti a kreativní kroužky›  Vzdělávací výlety›  Dětské divadlo, muzikoterapie
 

Úspěchy minulého roku
 42  rodičům jsme pomohli s péčí o děti 
o prázdninách   16  dětí s odlišným mateřským 
jazykem využilo naší péče
3  děti s individuálními vzdělávacími potřebami 
jsme zařadili do hlavního vzdělávacího proudu
20  školení jsme absolvovali   4  projektovými 
dny jsme přiblížili kulturu dětí cizinců
14  rodičům jsme umožnili dřívější návrat 
do práce

Mateřská škola a dětské 
skupiny, které provozujeme 
Soukromá mateřská škola Jahoda Černý Most
Dětská skupina Jahoda Albertov 
Dětská skupina Jahoda Vinohrady
Dětská skupina Jahoda Černý Most
Dětská skupina Ministerstva 
spravedlnosti JUSTINKA

Více informací o mateřské škole a dětských skupinách
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Strawberry Fields je festival volného času, jehož cílem je propojit návštěvníky s lektory aktivit 
a motivovat děti a dospívající k aktivnímu trávení volného času. Festival v neposlední řadě 
poskytuje možnost vystoupit na velkém festivalovém pódiu hudebníkům z řad „jahodových 
dětí“. 

STRAWBERRY 
FIELDS

Fesťák volného času, který zlepšuje život na Černém Mostě!

Festivalový program
› Divadlo a odpočinková zóna pro nejmenší›  Kreativní workshopy jako linorytová 

dílna, výroba šperků, fimo workshop, 
SecondBrand – upcyklační módní dílna, 
hydro dipping, sítotisk, plackovač›  Sportovní workshopy zaměřené 
na netradiční sporty, Streets 4 kids – 
parkour, Elements Crew taneční workshop, 
cirkusová škola›  Turnaje ve fotbalu, stolním fotbálku 
a dětská olympiáda›  Výtvarné aktivity: malování hennou na tělo, 
airbrush tetování, facepainting, balónková 
zvířátka, fotokoutek

Co je dobré vědět dalšího 
o festivalu
›  Festival je bezbariérový, zadarmo a koná se 

za každého počasí›  Dlouhodobě spolupracujeme s Komunitním 
centrem Plechárna›  Do příprav a realizace festivalu zapojujeme 
děti a dospívající, kteří navštěvují sociální 
služby organizace JAHODA

Úspěchy minulého roku
V roce 2021 festival Strawberry Fields 
poprvé spojil své síly s festivalem Stop 
Zevling a z tradičního červnového termínu 
jsme se posunuli na září. Připravili jsme tak 
návštěvníkům pestřejší a zajímavější program. 
Festivalové spojení nabídlo dvě hudební stage, 
gastro zónu, stánky místních neziskových 
organizací, BMX závody a další zajímavosti. 
Na Strawberry stage vystoupili hudební talenti 
z jahodové zkušebny Asap Noel & Juli G, kteří 
pravidelně a dlouhodobě využívají sociálních 
služeb JAHODY. Přečtěte si příběh o jejich 
cestě až na pódia. 

1000  návštěvníků     18  workshopů

11  aktivit pro děti     2  DJs

3  kapely     1  beatboxer

2  moderátorky     93   dětí a dospívajících 
z jahodových sociálních 
služeb

Více informací 
o Strawberry Fields

Vendula Fendrychová
produkční
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Z hudební zkušebny 

Naše jahodová hudební zkušebna je kreativním 
místem, kde vznikají skvělé tracky, pořádají 
se workshopy a nahrávají dema. Přečtěte si 
příběh ASAP Noela a JULI G, kteří se díky 
hudební zkušebně dostali až na pódium festivalu 
Strawberry Fields. 
Hudební cesta ASAP Noela a JULI G začala už 
na základní škole, kdy jim rap sloužil jako nástroj 
pro vyjádření názoru. Většinou toho negativního, 
a to ve formě vyřizování si účtů. Zpočátku ani jeden 
z nich nevěděl, jak se naučit pořádně rapovat, 
proto sledovali ostatní rapery a největším vzorem 
se jim stal Method Man a Snoop Dogg. Jejich 
samotná tvorba vycházela ze života na sídlišti. 
Byla autentická, bez jakýchkoli příkras, s drzostí 
a ostrostí, která k rapu neodmyslitelně patří. 
V těchto začátcích se stali pravidelnými 
návštěvníky hudební zkušebny. Pod vedením 
jahodových pracovníků tam jejich tvorba začala 
dostávat ten správný směr. Psali texty, zkoušeli, 
mixovali tracky a experimentovali. První 
raperské vystoupení na sebe nenechalo dlouho 
čekat. Konalo se v Plzni a zajišťoval ho sociální 
pracovník Martin z klubu Džagoda. Účast byla 
skvělá a kluci získali sebevědomí pro další 
koncerty. 

Potom přišla nabídka, zda si chtějí zarapovat 
na jahodovém festivalu Strawberry Fields, 
který je každoročně navštěvován tisíci lidmi. 
Oba nadšeně souhlasili a jejich vystoupení 
mělo obrovský úspěch. Díky hudební zkušebně 
a nízkoprahovým klubům získali skvělou 
komunitu fanoušků, kteří je přišli podpořit. 
Díky těmto pozitivním zkušenostem jsou oba 
dva motivovaní pokračovat v hudební tvorbě dál. 
Chtějí vydat své první album, koupit si nahrávací 

studio a dostat se na vrchol rapové scény. Těší se 
na další vystoupení v rámci Strawberry Shake. 
Potom je čeká velký koncert v rámci festivalu 
Stop Zevling, kde se objeví na hlavní stage. 
Jahodový tým oba nadále podporuje, motivuje 
a věří, že to dotáhnou daleko. ASAP Noel a JULI 
G jsou klienty nízkoprahových klubu již deset let. 
Společně s nimi jsme dokázali napsat nevšední 
příběh s dobrým koncem. 

Příběh s dobrým koncem 
Společné akce

Fotbálkový turnaj

Graffiti Jam

Parkour

Fotbalový turnaj
Výlet Džagoda
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Vedení JAHODY
Magda Juráňová 

Správní rada
Tomáš Jindříšek 
Václav Lintymer
Simona Skrbková
Miluše Vondráková

Dozorčí rada
Jiří Maier
Jakub Karel

Administrativní tým
Petr Černý/Jakub Karel – ekonom
Táňa Toušová – personalistka
David Mitrenga/Tereza Blaštíková – PR specialista
Jitka Nedvědová – technicko-administrativní pracovnice
Pavla Soukupová – grantová specialistka
Monika Kramářová/Štěpán Vršťala – právník
Štěpán Vršťala – pověřenec GDPR v MŠ Jahoda

Sociální služby
Vendula Fendrychová 

NZDM Jahoda
Petra Michalová
Kateřina Korbelová
Tomáš Peštuka

NZDM Džagoda
Barbora Volfová
Adéla Kalinová 
Martin Jakub
Brian Chona

Terénní služba
Valérie Blicklingová
Ondřej Taker

Animátoři
Šárka Topičová
Jakub Ludvík

Hudební zkušebna
Štěpán Kalina 
Vojtěch Bulla

Soukromá mateřská škola Jahoda
Karel Pavlík
Kateřina Višňovská 
Dominika Paverová
Marie Vitoušová
Nikola Kyráliová
Pavlína Říhová

Dětská skupina Jahoda Černý Most
Tereza Strelková
Amy Strelková
Martina Padevětová

Dětská skupina Jahoda Albertov
Terezie Tyburcová
Pavlína Burešová Charvátová/ Renáta 
Nováková
Dominika Kolářová / Dominika Dlouhá

Dětská skupina Jahoda Vinohrady
Markéta Morvaiová
Denisa Tomášková
Kateřína Faltová

Dětská skupina Ministerstva 
spravedlnosti JUSTINKA
Helena Kulhánková
Anna Jungová / Daniela Mrkalová
Lucie Sedláková / Aiša Maizia

Komunitní rodinné centrum Albertov 
Diana Pexová
Nikol Koutenská / Natálie Brejchová

Jahodový tým 
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Základ financování JAHODY, z. ú., tvoří veřejné 
zdroje – prostředky MPSV, MHMP, Městských 
částí Praha 2 a Praha 14 a Evropského sociálního 
fondu. Z vlastních zdrojů se jedná zejména 
o výnosy ze školkovného a darů. Dlouhodobým 
finančním cílem organizace je vytvářet rezervní 
fond do výše 5 % ročního obratu. 
Hospodaření v roce 2021 bylo opětovně významně 
poznamenáno krizí způsobenou pandemií Covid 
19, přičemž oproti roku 2020 došlo k nárůstu 
celkových výnosů o 317 tis. Kč. Náklady byly 
společným úsilím všech zaměstnanců udrženy 
pod kontrolou a zvýšily se o 351 tis. Kč. Došlo 
k poklesu výnosů z dotací státních i obecních (250 
tis. Kč, tj. 3 %), evropských dotací (162 tis. Kč,  
tj. 3 %) i školkovného (65 tis. Kč, tj. 1 %). Propad 
výnosů byl kompenzován nárůstem ostatních 
výnosů (795 tis. Kč, tj. 64 %). 
Hospodářský výsledek roku 2021 v plné výši 267 
tis. Kč bude převeden do rezervního fondu.
Závěrem roku 2021 bylo rozhodnuto o ukončení 
činnosti dětské skupiny na Vinohradech z důvodů 
její dlouhodobé ekonomické nerentability. 
Oproti tomu ostatní dětské skupiny vykazují 
uspokojivé hospodářské výsledky a budou nadále 
provozovány.

Rok 2022 přinese zásadní změnu ve způsobu 
financování dětských skupin, která by však 
neměla významně ovlivnit hospodářské 
výsledky společnosti. Nadále bude pokračovat 
poskytování sociálních služeb i dlouhodobé 
projekty financované ze zdrojů ESF. Očekáváme 
výrazný růst nákladů, a to jak provozních, tak 
mzdových. Z tohoto důvodu předpokládáme 
pro rok 2022 hospodářský výsledek na úrovni 
kladných desetitisíců Kč. Očekáván je také pokles 
přijatých darů.

Označení

Činnosti
Číslo Hlavní Hospodářská Celkemřádku

5 6 7
A. Náklady 1

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 6 308 120 6 428

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

A. III. Osobní náklady 4 14 883 14 883

A. IV. Daně a poplatky 5 6 6

A. V. Ostatní náklady 6 143 143

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek 7  49 49

A. VII. Poskytnuté příspěvky 8 8 8

A. VIII. Daň z příjmů 9

Náklady celkem 10 21 397 120 21 517

B. Výnosy 11

B. I. Provozní dotace 12 15 270 15 270

B. II. Přijaté příspěvky 13 603 603

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 4 906 962 5 868

B. IV. Ostatní výnosy 15 39 39

B. V. Tržby z prodeje majetku 16

Výnosy celkem 17 20 818 966 21 784

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 -579 846 267

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 -579 846 267

Hospodaření 
        a slovo ekonoma

Dotace státní 
a obecní

42%

Evropské dotace

28%

Školkovné

21%

Ostatní výnosy

9%

Výkaz zisku a ztrát ve zkráceném  rozsahu
Jakub Karel

ekonom JAHODY
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Rozvaha ve zkráceném  rozsahu 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
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

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

Realizace: 1.9.2020–31.8.2021

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

Realizace: 1.1.2019–31.3.2021

Projekt: Sociální začleňování v JAHODĚ III
Číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001779

Realizace: 1.4.2021–31.3.2023

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

Realizace: 1.9.2020–31.8.2023

Projekt : Podpora školky Jahoda II
Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016593

Realizace: 1.9.2020–31.8.2023

Projekt : Podpora MŠ Jahoda 3
Reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019394

Realizace: 1.4.2021–31.3.2022

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

Realizace: 1.4.2019–31.3.2022

Projekt: Jahoda Vinohrady 3 
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016911

Realizace: 1.10.2020–31.3.2022

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

Realizace: 1.3.2020–28.2.2022

Označení číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVA

a b c 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem                                      Součet A.I. až A.IV. 1 173 172

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 570 570

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4 1 1

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -398 -447

B. Krátkodobý majetek celkem                                       Součet B.I. až B.IV. 6 3 932 5 001

B. I. Zásoby celkem 7

B. II. Pohledávky celkem 8 450 477

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 3 412 4 438

B. IV. Jiná aktiva celkem 10 70 86

Aktiva celkem                                                                       Součet A. až B. 11 4 105 5 125

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíOznačení PASIVA

a b c 3 4

A. Vlastní zdroje celkem                                                   Součet A.I. až A.II. 12 2 211 2 863

A. I. Jmění celkem 13 2 038 2 593

A. II. Výsledek hospodaření celkem 14 173 267

B. Cizí zdroje celkem                                                       Součet B.I. až B.IV. 15 1 894 2 262

B. I. Rezervy celkem 16

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 17

B. III. Krátkodobé závazky celkem 18 1 608 1 934

B. IV. Jiná pasiva celkem 19 286 328

Pasiva celkem                                                                     Součet A. až B. 20 4 105 5 125
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Veřejné zdroje

Prázdniny všem dětem v KRC Albertov
Rodinné centrum Jahoda Albertov 2019 / 2020 / 2021

JAHODA proti kriminalitě
2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 

2018 / 2019 / 2020 / 2021

Rodinná centra v JAHODĚ, z. ú. 2020 / 2021

Dotační program na podporu mimoškolní 
činnosti dětí a mládeže 

od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2022

Dotační program v oblasti životního prostředí 
na období roku 2021 a I. čtvrtletí roku 2022

Víceletá podpora realizace sociálních 
služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, na roky 2021 – 2022

Projekt Terén Jahoda

Projekt Nízkoprahový klub Džagoda

Projekt Nízkoprahový klub Jahoda

 Dárci

Partneři



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


