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Již pošesté si děti „Přišly hrát“ do českobrodské sokolovny
Tradiční rodinné odpoledne pro děti ve věku od 2 do 10 let proběhlo v Českém Brodě. 6.
ročník, který uspořádalo Občanské sdružení LECCOS s podporou místní Sokolské organizace
přilákal více než 150 návštěvníků.
Na letošním odpoledni plném her a soutěží si děti užily sportovních, vědomostních i
výtvarných disciplín. Nechyběla tradiční forma dětské zábavy jakou je na této akci skákání na
velké trampolíně nebo jízda na autíčkách a vozítkách PegPérego. Každé dítě dostalo na
začátku nákupní lístek se svým jménem, na který získávalo body po splnění jednotlivých
disciplín. Na konci svého soutěžení si mohlo vybrat odměnu v podobě dětské hračky,
omalovánek, samolepek, drobných šperků nebo sladkostí. Opět se na konci soutěžního
odpoledne losovalo v bazárkové tombole plyšových hraček, na jejichž sbírce se podíleli
především rodiče z Mateřského centra Kostička. Výhra v podobě plyšové hračky vykouzlila
úsměv na nejedné dětské tváři.
Kromě této jarní akce se děti i jejich rodiče letos můžou těšit na oslavu Dne dětí na
zahradě místního gymnázia, na červnovou oslavu narozenin - 10 let LECCOS aneb
OSLAVTE TO S NÁMI!, na podzimní Drakiádu nebo na Adventní průvod světýlek, což jsou
akce, které pro ně již několik let pravidelně připravuje toto občanské sdružení. Více na
www.leccos.cz
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Kampaň Sítě mateřských center Přijďte pobejt!
Síť mateřských center vytvořila tradici v pořádání dne otevřených dveří u příležitosti Mezinárodního dne
rodiny 15.května. Cílem kampaně je představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce,
sponzorům a médiím mateřská centra jako službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce. Připoutat
jejich pozornost tak, aby vedla k navázání či prohloubení vzájemné spolupráce.
Mateřské centrum Kostička (založeno v roce 2003 Občanským sdružením LECCOS)

nabízí změnu v každodenním stereotypu a izolaci během péče o dítě na mateřské dovolené,
vzdělávací i tvořivé programy pro děti, přednášky nejen pro maminky, prostor pro hru dětí v
inspirativním prostředí a pro první sociální kontakty vašich dětí v kolektivu, příležitost k odpočinku,
výměně zkušeností a seberealizaci rodičů nejen na rodičovské dovolené, výlety za poznáním a do
přírody, několikrát ročně společnou rekreaci.
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 do 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.

