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TISKOVÁ ZPRÁVA

BENEFICE pro LECCOS 2013
Přijďte LECCOS podpořit, LECCOS levně nakoupit a LECCOS pěkného si užít!
Český Brod, 19. 11. 2013
V úterý 26. listopadu od 18 hodin proběhne již 2. ročník BENEFICE pro LECCOS. Akce je pořádána na podporu
Občanského sdružení LECCOS, které v Českém Brodě a okolí poskytuje 13 let sociální služby na podporu rodiny
a dětí a mládeže. Výtěžek podpoří dofinancování některých projektů sdružení, jako je sanace rodin - terénní
práce v rodinách a programy primární prevence pro děti a mládež.
Program samotného večera spočívá především v nabídce zajímavých předmětů prostřednictvím tiché aukce,
při které mohou návštěvníci anonymně dražit. V nabídce naleznou vstupenky do předních pražských divadel,
výtvarná díla, šperky, hodinky, kosmetiku, poukázky na různé služby, od kosmetiky přes masáže po služby
restaurací či právnické poradenství a celou řadu dalších položek. Všechny dražené předměty získalo sdružení
darem, proto jsou jejich vyvolávací ceny velmi nízké a návštěvníci tak mohou levně nakoupit třeba vánoční
dárky a přitom podpořit dobrou věc. Nebude chybět také bohaté občerstvení a další zábava v podobě
hudebního vystoupení českobrodské kapely M.A.S.H. Vrcholem večera bude malá veřejná dražba o několika
zajímavých položkách. Podrobnější informace o akci, seznam dárců i dražených položek najdete na
www.leccos.cz
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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 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.
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