LECCOS, z. s., Nám. Arnošta z Pardubic 31,
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TISKOVÁ ZPRÁVA

V Českém Brodě dne 16. 11. 2016

BENEFICE pro LECCOS
V pátek 25. listopadu proběhne v Českém Brodě již 5. ročník BENEFICE pro LECCOS. Jedná se o charitativní
akci, která podpoří činnost neziskové organizace LECCOS, která v Českém Brodě a okolí působí již 16 let.
Výtěžek podpoří službu Sanace rodin, která pomáhá,
prostřednictvím práce v terénu, rodinám s dětmi v obtížných
životních situacích. Program večera spočívá v nabídce
zajímavých předmětů prostřednictvím tiché aukce, při které
mohou návštěvníci anonymně dražit. Mezi dražebními
položkami budou například vstupenky do divadel, výtvarná
díla, šperky, hodinky, módní doplňky, kosmetika, poukázky
na různé služby, od kosmetiky přes masáže po služby restaurací… Všechny dražené předměty jsou darem,
především od regionálních podnikatelů. Vyvolávací ceny jsou velmi přátelské a návštěvníci tak mohou
výhodně nakoupit třeba vánoční dárky a přitom podpořit veřejně prospěšnou službu. Společenský večer a
jeho atmosféru dokreslí malý hudební program, zahraje skupina M.A.S.H. Nebude chybět bohatý raut, který
připraví pracovníci, členové i dobrovolníci LECCOS, a který je v rámci společenského večera samozřejmostí.
Hlavním hřebem malé veřejné aukce, kterou celý večer vyvrcholí, je dílo světoznámého fotografa
Roberta Vana, který do malé veřejné dražby věnoval fotografii, vytvořenou speciální technikou platinotypií.
Přípravy na tento velký pátek jsou v plném proudu a ještě stále přicházejí nové dary. Prožít příjemný večer v
zajímavé společnosti může každý, kdo přijde 25. 11. 2016 od 18 hodin do KD Svět v Českém Brodě.
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LECCOS, z. s. Pomoc a podpora pro děti, mládež a rodiny.
Poskytujeme a rozvíjíme sociální služby a aktivity pro rodiny s dětmi a pro děti a mládež. Vytváříme programy pro
rodiny a pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice,
Rodinné centrum Kostička, programy sanace rodiny a Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Věnujeme se
pěstounským rodinám a pořádáme akce, besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.

