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TISKOVÁ ZPRÁVA

Zahradní slavnost aneb kostkovaná BENEFICE nejen pro LECCOS
Ve středu 26. 6. 2013 proběhne další z benefičních akcí Občanského sdružení LECCOS. Rozsáhlé
povodně, které tento měsíc zasáhly celé Čechy, plány této akce poněkud změnily. BENEFICE podpoří
nejen O.s. LECCOS. Polovinu výtěžku z akce věnují občanskému sdružení Dětský Tábor Hryzely http://www.tabor-hryzely.cz.
Tento oblíbený dětský tábor nedaleko Kolína se v současné době potýká s následky rozsáhlé
povodně. Je jisté, že i poté, co opadne voda, budou škody rozsáhlé a každá, i malá pomoc, bude vítána.
Benefice proběhne v Oranžové zahradě římskokatolické farnosti Český Brod. Těšte se na pestré
občerstvení a samozřejmě zábavu nejen pro dospělé, ale také pro děti. Program akce byl původně
naplánován jako oslava 10. narozenin RC Kostička, proto nebude chybět program pro děti s hlídáním i
pro ty nejmenší. Pro všechny věkové kategorie jsou připraveny různé společenské hry a také možnost
zahrát si partii v šachu se zkušenými šachisty. K poslechu zahraje hudební kapela MASH.
Další informace na www.leccos.cz a v přiložené pozvánce.
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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 na rodičovské
dovolené. Tyto programy zamezují vzniku společensky nežádoucích jevů, pomáhají integrovat
znevýhodněné skupiny obyvatelstva do společnosti a nabízejí smysluplné využití volného času. Provozuje
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a Rodinné centrum Kostička. Pořádá akce pro
širokou veřejnost, přednášky, semináře a besedy pro rodiny, pro podnikatele i pro neziskové organizace.
RC Kostička poskytuje sociální služby a poradenství rodinám s dětmi. Nabízí prostor pro společné trávení
času rodičů s dětmi, volnočasové kroužky pro děti. Pořádá besedy, semináře a další akce podporující
zdravý vývoj rodiny. Dbá o upevňování dobrých mezilidských vztahů, vztahů v rodině a podporuje
zapojení rodin do společenského života ve městě.

