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Český Brod - 22. prosince 2010
Z českobrodské Kostičky se v novém roce stane rodinné centrum
Český Brod - Občanské sdružení LECCOS, které v Českém Brodě a jeho okolí poskytuje
sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeže se rozhodlo ke změně značky a rozšíření
cílové skupiny v rámci Mateřského centra Kostička. Jde o přerod mateřského centra v centrum
rodinné, zaměřující se na rodinu jako celek se všemi jejími členy. Ke změně dojde od 1.1.2011.
Mateřské centrum Kostička má v rámci Občanského sdružení LECCOS za sebou téměř 7 let své
existence. Vždy reagovalo na aktivní poptávku programů a různorodých aktivit příchozích rodičů.
V posledním roce, s odrůstajícími dětmi ve věku do 6 let, docházelo k pozvolnému poklesu návštěvnosti
programů, které byly připravovány právě pro tuto cílovou skupinu. Pracovníci, dobrovolnicí i rodiče
cítili potřebu oživení. Mělo by přinést, kromě místa aktivního odpočinku, posílení rodičovských rolí,
vzdělávání rodičů i nabídku aktivit pro muže. Z těchto důvodu se vedení sdružení rozhodlo k rozšíření
cílové skupiny. V nejbližších letech se kromě rodičů s dětmi ve věku od 0 do 6 let a dětí ve věku 6 až 15
let zaměří na podporu zdravé rodiny a podporu aktivního otcovství. Stranou nezůstanou ani oblíbené
jednorázové akce věnované rodinám s dětmi, které sdružení nabízí již 10 let.
Petra Ištvániková, koordinátorka MC Kostička, uvedla: „Čeká nás obrovský kus práce, který
bude výzvou pro další činnost centra. Novým názvem ukážeme všem mužům, že rodinné centrum je tu
také pro ně.“
Tento nový směr se objeví v pilířových projektech Občanského sdružení LECCOS s názvy
„Aktivity pro posílení rodičovských kompetencí“ a projekt „MC Kostička - společná cesta“. Oba
nové projekty má v plánu sdružení realizovat od 1.1.2011.
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