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Rekonstrukce NZDM Klub Zvonice podpořena z Programu rozvoje
venkova
V průběhu května až června tohoto roku proběhla rekonstrukce Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Klub Zvonice v Českém Brodě.
Nově zrekonstruované prostory byly slavnostně otevřeny v sobotu 12. 6. ve 13 hodin
u příležitosti oslav 10. výročí založení sdružení (10 let LECCOS aneb OSLAVTE TO
S NÁMI!) ředitelkou sdružení Janou Kratochvílovou a koordinátorkou klubu Adélou
Michkovou. Kromě široké veřejnosti se otevření zúčastnili – zástupce ČCE Jan Mamula,
místostarosta města Jakub Nekolný a ředitel o.p.s. Region Pošembeří pan Miloslav Oliva.
Všichni příchozí měli možnost prohlédnout si nové prostory klubu, který je určen dětem a
mládeži od 6 do 20 let a nabízí jim nejen možnost trávení volného času, ale také sociální
službu v podobě a poradenství ve vztazích v rodině, ve škole, vzdělání a podporu při řešení
dalších osobních záležitostí. Rekonstrukce interiéru a vybavení prostor novým nábytkem a
pomůckami umožní zkvalitnit poskytované služby, kterých v Klubu Zvonice průběžně
využívá asi 100 dětí.
Rekonstrukce proběhla v rámci Projektu „NOVÁ ZVONICE“, který byl spolufinancován
Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV
LEADER Programu rozvoje venkova.
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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. Vytváří programy pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let a pro rodiče s dětmi nejen na
mateřské a rodičovské dovolené. Provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a
Mateřské centrum Kostička.
Pro širokou veřejnost organizuje rodinná a kulturní odpoledne, jako je oslava Dne dětí, Drakiáda,
Adventní průvod světýlek a další.
Občanské sdružení LECCOS se významně podílí na veřejném životě města účastí na tvorbě a plnění
cílů Strategického plánu rozvoje města a Komunitního plánu sociálních služeb. Je také jedním ze
zakladatelů obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří, jejímž cílem je rozvoj mikroregionu.

