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Turnaj ve stolním tenise v Klubu Zvonice
Občanské sdružení LECCOS provozující nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice
v Českém Brodě uspořádá ve čtvrtek 24. 9. 2009 od 15 hodin turnaj ve stolním tenise. Turnaj se
koná v rámci 3. ročníku Týdne nízkoprahových klubů pořádaného Českou asociací streetwork. Cílem
této celorepublikové akce je upozornění na práci a význam nízkoprahových zařízení, která vyplňují
bílé místo mezi společností a dospívajícími. Poskytují dětem a dospívajícím v rámci sociální služby
formou prevence pomoc v obtížných životních situacích, v neposlední řadě možnost trávit smysluplně
čas při různých volnočasových aktivitách. Kampaně se účastní celkem 69 klubů ze 49 měst České
republiky.
Občanské sdružení LECCOS provozuje klub již od roku 2000 a jeho hlavním cílem je nabídnout
dětem a mládeži ve městě bezpečný prostor pro setkávání, vlastní aktivity, pro řešení otázek a
osobních záležitostí. Klub v průběhu let své činnosti nabízel dětem kromě volnočasových
sportovních, výtvarných, hudebních nebo tanečních aktivit, také pobytové zájezdy – letní a zimní
pobyt na horách nebo výlety na vodu. Turnaj ve stolním tenise je v klubu tradicí a letošní účastníci se
mohou těšit na zajímavé ceny od sponzorů a na další doprovodné aktivity. Začíná se v 15 hodin
zápisem účastníků, samotný turnaj proběhne od 16 do 18 hodin a poté bude následovat vyhlášení
výsledků s odměnami pro nejúspěšnější hráče.
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Občanské sdružení LECCOS poskytuje a rozvíjí v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a aktivity ve
prospěch rodiny, dětí a mládeže.
Vytváříme programy pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let a pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené. Tyto
programy zamezují vzniku společensky nežádoucích jevů, pomáhají integrovat znevýhodněné skupiny
obyvatelstva do společnosti a nabízejí smysluplné využití volného času. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Klub Zvonice a Mateřské centrum Kostička. Pořádáme akce pro veřejnost, díky kterým jsme v
Českém Brodě pomohli založit nejednu tradici.

