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Výroční zpráva za rok 2016
Milí přátelé,

Poslání

předkládáme výroční zprávu za uplynulý rok, díky níž se můžete seznámit s výsledky
naší práce. Cílem naší činnosti je podpořit zdravý vývoj a výchovu dětí a dobré fungování
rodin. I v minulém roce jsme poskytovali registrované sociální služby. Ve prospěch rodin
s dětmi jsme realizovali sanační projekt, nabízeli služby pro podporu rodinného soužití,
včetně soužití všech generací. Doprovázeli jsme pěstounské rodiny, působili v oblasti primární prevence patologických jevů a nabídli řadu vzdělávacích programů. Pořádali jsme
akce pro širokou veřejnost, spolupracovali s dalšími, státními i nestátními organizacemi.
Bez této spolupráce a bez podpory našich donátorů, dárců a příznivců bychom nemohli
předkládaných výsledků dosáhnout. Proto děkujeme všem, kteří s námi spolupracují
a podporují naši činnost ve městě i v regionu.

Pomoc a podpora pro děti, mládež a rodiny v Českém Brodě a okolí.
Poskytujeme a rozvíjíme v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby. 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.

Jana Kratochvílová

předsedkyně a manažerka

LECCOS, z. s.

dle novely Občanského zákoníku z 1. 1. 2014 je zapsaným spolkem: číslo a datum registrace MUCB 27143/2014, IČO 70855811. Má pověření k výkonu sociálně právní ochrany
dětí, dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Klub Zvonice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Sídlo: Nám. A. z Pardubic 31, 282 01 Český Brod
Kontakt: tel. 733 118 796, e-mail: jana@leccos.cz
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LECCOS pro rodiny
Financování a projekty SASRD
KÚ Středočeského kraje
Evropský sociální fond
- OP zaměstnanost KÚ Střed. kraje
Město Český Brod		
NET4GAS, s. r. o.		
Vlastní zdroje		
Dárci			
Celkové náklady

59,54 %
30,15 %
3,78 %
3,78 %
2,00 %
0,75 %
1 322 650,20 Kč

Služby SASRD byly financovány v rámci účelové dotace
z rozpočtu Středočeského kraje a projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji,
který financuje Evropská unie v rámci Evropského sociálního fondu Operační program Zaměstnanost. Realizátorem je Středočeský kraj. Další finanční partneři projektu
jsou Město Český Brod, NET4GAS, s. r. o.

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD)
Registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Tyto služby nabízí rodinám s dětmi z Českého Brodu a okolí podporu a pomoc při řešení problémů spojených
s péčí o děti, jejich výchovou, vzděláváním a se zdravým fungováním rodinných a společenských vztahů.
Poskytujeme:
AMBULANTNÍ SLUŽBY
- Poradna pro rodiny - základní sociální poradenství při řešení obtížných životních situací
- Krátkodobé hlídání dětí a sociální poradenství v prostorách RC Kostička
TERÉNNÍ SLUŽBY pro rodiny, které se ocitly v nepříznivé situaci a potřebují podporu při jejím řešení.
- sociální pracovníci navštěvují rodinu v jejím prostředí
- pomoc při řešení obtížné bytové nebo finanční situace
- pomoc při hospodaření a péči o domácnost
- příprava nebo doprovod k jednání a při vyřizování osobních záležitostí
- vyhledání volnočasových aktivit pro děti a případně jejich doprovod
- pomoc při školní přípravě a doučování dětí
V průběhu roku jsme službu poskytli 74 klientům. Realizovali jsme celkem 356 intervencí a kontaktů - jednání s klienty.

Sociálně-právní ochrana dětí v roce 2016
V sociálně-právní ochraně máme pověření pro následující činnosti:
- vyhledávání dětí, na které se zaměřuje sociálně právní ochrana
- pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě a jeho výchovou
- ochrana dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
- poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě
zdravotně postižené
- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
- poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba
uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče
V rámci tohoto pověření jsme realizovali projekt Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD, LECCOS pro rodiny II,
doprovázeli jsme pěstounské rodiny a vzdělávali pěstouny.
V průběhu projektu LECCOS pro rodiny II jsme zrealizovali 8 interaktivních seminářů s diskuzí na téma rodičovství a výchova, obtížné situace v rodině, bezpečnost dětí a prevence. Seminářů se zúčastnilo celkem 113 účastníků.

LECCOS pro rodiny
Sanace rodiny
Terénní služby pro rodiny s dětmi nabízejí pomoc a podporu rodinám s dětmi při řešení obtížných životních
situací ve spolupráci s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Pracovali jsme s rodinami
na Českobrodsku, Kolínsku a Říčansku, ve kterých je ohrožen vývoj a výchova dětí. Rodinám jsme nabídli
sociální i právní poradenství, podporovali je v oblasti péče a výchovy dětí, intervence směřovala ke zlepšení prostředí v rodinách. Aktivity projektu probíhaly převážně v terénu, tedy přímo v domácnostech rodin.
Jednorázovou intervenci jsme poskytli v jedné rodině, dlouhodobě jsme pracovali v 15ti rodinách s 38
dětmi.

Služby pro pěstouny
Třetím rokem jsme doprovázející organizací pěstounů. Jako pověřená osoba k výkonu sociálně právní
ochrany dětí uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče s pěstouny, kteří mají skutečný pobyt ve Středočeském kraji.
Pěstounům poskytujeme:
- vzdělávání v zákonném rozsahu
- pobyty pro děti se zajištěním celodenní péče
- odbornou asistenci při kontaktu s původní rodinou dítěte
- doprovázení
- poradenství pěstounům a zájemcům o pěstounskou péči
Pro pěstouny organizujeme a zajišťujeme vzdělávání, které pro ně zákon stanovuje na 24 hodin za rok.
Nabízíme jednodenní semináře nebo víkendové či vícedenní pobyty. Během vzdělávání se o jejich svěřené
děti starají zkušení lektoři s předem připraveným animačním programem. Naše organizace má pověření
pořádat tyto akce pro pěstouny nejen ze Středočeského kraje, ale z celé České republiky. V roce 2016
jsme uspořádali 4 jednodenní semináře v Českém Brodě a 2 vzdělávací pobyty. Jednodenních seminářů se
zúčastnilo 48 pěstounů, 38 pěstounů využilo vzdělávání formou pobytu. Celkem jsme pěstounům vydali
78 potvrzení o absolvování vzdělávacího semináře. Pro svěřené děti pěstounů jsme v rámci pobytů se zajištěním celodenní péče zorganizovali zimní lyžařský tábor v Krkonoších, kterého se zúčastnily 3 děti, letní
tábor v Chorvatsku si užilo 10 dětí z pěstounských rodin. Zapojili jsme se do kampaně Hledáme rodiče,
jejímž cílem je vyhledávat vhodné adepty na náhradní rodiče, posilovat zájem a informovanost veřejnosti
o pěstounství a zvyšovat tím reputaci pěstounů ve společnosti. Iniciátorem této kampaně je Nadační fond
J&T.
V roce 2016 jsme na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče doprovázeli celkem 23 pěstounů,
4 z nich uzavřeli dohodu s naší organizací v průběhu roku 2016.

Financování Sanace rodin
Sanace rodin byla financována v rámci projektu:
„Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD“
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
KÚ Středočeského kraje v rámci Humanitárního fondu
Finanční partneři projektu:
Nadace Agrofert, Město Český Brod, Město Kolín,
Jatky Český Brod, ARNOŠT s.r.o.
Služby sanace rodin byly také podpořeny výtěžkem z Charitativního bazárku dětského oblečení, které v RC Kostička uspořádala skupina maminek – Lenka Nekolná, Betka
Černá, Petra Březinová a Markéta Dědourková.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
KÚ Středočeského kraje – Humanitární fond
Město Český Brod			
Nadace Agrofert			
Dárci				
Město Kolín			
Vlastní zdroje			
Celkové náklady		

44,99 %
23,59 %
11,80 %
11,80 %
4,52 %
1,77 %
1,53 %

847 668,39 Kč

Financování služeb pro pěstouny
Služby pro pěstouny jsou financovány v rámci
Státního příspěvku na výkon pěstounské péče.
Úřad práce ČR		
		
Celkové náklady		

100,00 %
960 817,43 Kč

LECCOS pro rodiny
Dotované projekty realizované v RC
„LECCOS pro rodiny II“

Donátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Finanční partner: Město Český Brod
Tento projekt financoval preventivní aktivity, které
jsme realizovali na podporu zdravé, fungující rodiny a k posílení rodičovských kompetencí.

Programy v rámci služby SASRD byly financová-

ny z účelové dotace rozpočtu Středočeského kraje
a projektu Podpora vybraných druhů sociálních
služeb ve Středočeském kraji, který financuje
Evropská unie v rámci Evropského sociálního fondu
a Operačního programu Zaměstnanost, realizátorem je Středočeský kraj.

Financování provozu RC Kostička
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 29,82 %
Město Český Brod
4,30 %
Dárci
12,83 %
Uživatelé služeb
51,69 %
Vlastní zdroje
1,36 %
Celkové náklady

1 045 379,23 Kč

RC Kostička
Rodinné centrum 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 zdravou rodinu. Dbá o upevňování dobrých vztahů v rodině a podporuje zapojení rodin do
společenského života v našem městě. Je dlouholetým členem Sítě pro rodinu, z. s.
V projektu LECCOS pro rodiny II jsem realizovali pravidelný program Setkání pro rodiny s dětmi, v Českém
Brodě a Štolmíři, nabídli jsme prostor pro setkávání rodičů na rodičovské dovolené a sociální poradenství.
Jedenkrát za měsíc jsme uspořádali bezplatné poradenství v oblasti speciální pedagogiky, psychologie,
práva. Zaměřili jsme se prostřednictvím interaktivních seminářů a jednorázových akcí na vzdělávání manželských párů, rodičů na rodičovské dovolené a rodin s dětmi. Uspořádali jsme celodenní akci Rodina na
jedné lodi, která měla za cíl společnými aktivitami propojit rodinu napříč 3 generacemi. Smyslem projektu
byla podpora aktivního přístupu k rodičovství, rozšiřování rodičovských zkušeností, vědomostí a dovedností, podpora zdravé rodiny, mezigeneračního soužití a aktivního otcovství.
Těchto akcí se v roce 2016 zúčastnilo celkem 96 rodin s dětmi.
V rámci služeb SASRD jsme pomocí preventivních aktivit podporovali rodiče pečující o děti útlého a předškolního věku, kteří by se mohli ocitnout v sociálním vyloučení. V programu Hlídání dětí jsme rodinám 2x
týdně poskytli sociální poradenství, pomohli jsme jim snadněji se začlenit do místní komunity, zprostředkovali prostor pro setkávání, budování nových kontaktů a vytváření sociálních vazeb.
Tyto programy využilo celkem 20 rodin.
Nedotované programy v RC Kostička:
VOLNÁ HERNA – pro rodiče s dětmi do 6 let
VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ – tvoření pro rodiče s dětmi od 2 let
HRÁTKY S NEZBEDY – říkanky, písničky a pohybové aktivity pro rodiče s dětmi od 2 let
VŠEZNÁLEK – program zaměřený na rozvoj motoriky, sociálních návyků a dovedností pro děti od 3 do 6 let
ŠIKULA – výukový program keramiky pro děti od 4 do 7 let
FLÉTNA - výuka hry na zobcovou flétnu pro děti od 5 do 8 let
HLÍDÁNÍ – hlídání dětí mimo dotované programy – jeden den v týdnu
DOBRÝ START! – kurz metody „Dobrého startu“ pro děti od 5 do 12 let
GRAFOMOTORIKA – grafomotorická cvičení se spec. pedagožkou pro děti od 5 do 7 let
CVIČENÍ PRO SILNÁ A ROVNÁ ZÁDA – cvičení „spirální stabilizace páteře“ pro děti od 4 do 15 let
ŠITÍ NÁS BAVÍ – kurz šití pro radost pro dospělé
KLUB KOSTKA – odpolední hlídání a volnočasové aktivity pro děti od 4 do 12 let
MODELÁŘ – modelářský kroužek pro děti od 5 do 10 let
KERAMIKA – kurz pro dospělé
Tyto programy navštěvovalo v průběhu roku 151 dětí a 60 dospělých.
TÁBORY pro děti – lyžařský, letní tábor u moře a 2 turnusy příměstského tábora
Zúčastnilo se jich celkem 75 dětí.

LECCOS pro děti a mládež
NZDM Klub Zvonice

Registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice je registrovaný poskytovatel sociální služby. Dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let z Českého Brodu a okolí, která nemůže, nechce nebo neumí využívat jiné aktivity,
nabízí program služeb zaměřený na volný čas, vzdělávání a poradenství ve vztazích a jiných osobních záležitostech. Klub navštěvují děti a mládež, která se pohybuje v lokalitě města Český Brod a okolí a jejíž vývoj by mohly
ohrozit nebo ohrožují komplikované životní události, školní problémy, konfliktní společenské situace, negativní
zkušenosti či problémy spojené s dospíváním.
Aktivity NZDM v roce 2016
V prostorách klubu bylo otevřeno třikrát v týdnu. Nabídli jsme sociální poradenství a bezpečný prostor pro trávení volného času. Zájmové kluby jsme zaměřili na sportování, výtvarnou tvorbu, kulinářství, práci s počítačem
a internetovou bezpečnost... V průběhu celého roku probíhala v NZDM „Dollarová hra“, prostřednictvím, které
se děti vzdělávaly ve finanční gramotnosti. Proběhla celá řada jednorázových akcí, které si děti s naší podporou
uspořádaly samy – sportovní turnaje, hudební či filmové večery… Připravili jsme také několik vícedenních výletů:
vodácký tábor na řece Otavě, týdenní i víkendové akce na horách v době školních prázdnin, jednodenní i víkendové akce u koní ve stáji NaPoli, z. s. Spolupracovali jsme s SK Český Brod a TJ Sokol Český Brod na zapojení dětí do
volnočasových aktivit. Aktivity NZDM byly podpořeny také z výtěžku veřejné sbírky, která pokračuje i v roce 2017.
V NZDM Klub Zvonice bylo v roce 2016 otevřeno celkem 167 dní a navštěvovalo jej 112 dětí.
Prevence
Prevence sociálně patologických jevů patří mezi klíčové aktivity v klubu. Probíhá formou vlastního prožitku dítěte
v podobě tematické hry, akce. Pracovníci s dětmi hovoří o všech tématech, které mohou negativně ovlivňovat
jejich život a zdravý vývoj, např. závislosti, šikana, rasismus, násilí…
Terénní programy v Chrášťanech a Poříčanech
Navázali jsme na partnerství s místními školami a obecními úřady a upevňovali vztahy s komunitou v těchto
obcích. Hlavní náplní byly sportovní a dovednostní aktivity a sociální poradenství, které využívaly zejména neorganizované děti a mládež. Probíhaly v dvouhodinových blocích 1x za 14 dní, vždy v úterý.
Těchto programů se v průběhu roku účastnilo 55 dětí.
Služby v NZDM Klub Zvonice jsou poskytovány ZDARMA a ANONYMNĚ.
Pracovníci se řídí Etickým kodexem NZDM Klub Zvonice, jehož základem je Etický kodex sociálních pracovníků ČR.

Projekty realizované v NZDM Klub Zvonice
„NZDM Klub Zvonice“
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
Finanční partneři:
Město Český Brod, Úřad práce ČR
Z tohoto projektu jsme financovali provoz NZDM
Klub Zvonice jako poskytovatele sociální služby
pro věkovou kategorii od 6 do 20 let a terénní
služby v obcích Poříčany a Chrášťany.
„Najdi, co tě baví.“
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
z dotačního programu „Naplňování Koncepce
podpory mládeže ve Středočeském kraji“
Tento projekt pomohl dofinancovat terénní služby
pro děti a mládež od 6 do 20 let a volnočasové
kluby v NZDM.

Financování služeb pro děti a mládež
KÚ Středočeského kraje
Město Český Brod
Úřad práce ČR
Dárci
Vlastní zdroje
Veřejná sbírka
Celkové náklady

87,80 %
5,14 %
0,18 %
0,85 %
5,71 %
0,32 %
1 760 305,17 Kč

Veřejná sbírka na podporu NZDM

číslo účtu: 195478134/0300

LECCOS pro školy,LECCOS
neziskovky
pro děti
i podnikatele
a mládež
Financování programů primární prevence

Pro školy - Programy primární prevence (dále jen PPP)

PPP byly financovány v rámci projektu:
„Programy všeobecné primární prevence
v Českém Brodě“

Realizovali jsme programy primární prevence na všech českobrodských základních školách. Odborní a zkušení
lektoři připravili a vedli zážitkovou a hravou formou programy pro žáky 2. stupně. Klíčovými oblastmi jednotlivých tematických setkání byla problematika závislostí, sexualita, násilí, šikana, kyberšikana a kriminalita
obecně, vztahy s dospělými. Netematické bloky se týkaly spolupráce, komunikace a sebepojetí.
V roce 2016 proběhlo 120 programů pro 20 tříd. Zúčastnilo se celkem 416 žáků.

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Finanční partneři:
Město Český Brod
Základní škola a praktická škola Český Brod
ZŠ Tyršova Český Brod
ZŠ Žitomířská Český Brod
Město Český Brod
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
Základní školy
Dárci
Vlastní zdroje
Celkové náklady

22,66 %
38,29 %
26,43 %
1,46 %
11,16 %
220 577,00 Kč

S kým jsme v roce 2016 spolupracovali
Česká asociace streetwork z. s., Gymnázium Český
Brod, ICM Český Brod, KUKLENY s. r. o., M’AM‘ALOCA o. p. s., Mateřská škola Liblice, Mezera Kounice,
z. s., Město Český Brod, Městská garda Český Brod,
MUDr. Magdalena Blažková, Prostor Plus, o. p. s.,
Obecní úřad Chrášťany, Obecní úřad Poříčany, Domov ANNA - sociální služby pro seniory, Poskytovatel
sociálních služeb Zvoneček Bylany, Region Pošembeří o. p. s., Síť pro rodinu, z. s., SK Český Brod, 14. středisko Junáka Psohlavci, TJ Slavoj Český Brod, TJ Sokol
Český Brod, Technické služby Český Brod, Úřad práce
Český Brod, Základní škola a Praktická škola Český
Brod, Základní škola Žitomířská Český Brod, Základní
škola Tyršova Český Brod, Základní umělecká škola
Český Brod, Základní škola Poříčany

Pro neziskovky
V roce 2016 jsme poskytli několik konzultací neziskovým organizacím, se kterými jsme sdíleli naše zkušenosti
a znalosti o sociálních službách, o zakládání NNO či o konkrétních fundraisingových metodách a finančních
zdrojích.
„LECCOS společně, leccos aktivně“
Pokračovali jsme v projektu z roku 2014, díky kterému jsme získali nové pomůcky, další vybavení pro služby
a aktivity, které poskytujeme v souladu s naším posláním. Využili jsme je pro klienty našich sociálních služeb,
na akcích pro veřejnost, které pořádáme nebo se jich účastníme ve spolupráci s místními spolky, neziskovými
organizacemi a obcemi.
Projekt je ve fázi udržitelnosti a byl původně financován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR, který administruje O. p. s. Region
Pošembeří.

Pro podnikatele
Pokračovali jsme v projektu „Co se u nás naučíte, v podnikání jako když najdete“. Uspořádali jsme 3 tematická setkání. Zkušení i začínající podnikatelé měli možnost dozvědět se něco nového z různých oblastí podnikatelské činnosti, sdílet své zkušenosti, propagovat služby, získat nové kontakty. Akce pro podnikatele podpořil
ing. Tomáš Havrda, který byl od počátku projektu garantem kvality těchto aktivit.
Projekt běžel od roku 2012 a první rok byl financován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR, který administruje O. p. s. Region Pošembeří.

Tým LECCOS 2016
Zaměstnanci a externí pracovníci
Jana Kratochvílová - předsedkyně a manažerka, vedoucí programů pro rodiny,
sociální pracovnice
Renáta Neufusová - účetní, ekonomka, personalistka
Jana Popovičová - fundraising, služby pro pěstouny - vzdělávání a pobyty
pro děti, asistentka manažerky
Dita Nekolná - Public Relations, specialista IT
Jaroslav Nouza - vedoucí NZDM, vedoucí programů pro děti a mládež, pracovník
v sociálních službách, lektor programů primární prevence
Andrea Hradecká - vedoucí programů RC Kostička, sociální pracovnice
Petr Bydžovský - zástupce vedoucí programů pro rodiny, sociální pracovník
Dana Zahradníčková - vedoucí služeb pro pěstounské rodiny, sociální pracovnice
Kateřina Achak - vedoucí programů primární prevence
Tereza Braná - sociální pracovnice
Tereza Nováková - sociální pracovnice
Eliška Moldanová - sociální pracovnice
Filip Alexander - sociální pracovník, asistent lektora programů primární prevence
Denisa Průšová - lektorka primární prevence, psychoterapeutka
Jiří Uvíra - sociální pracovník

Tomáš Klumpar - lektor programů primární prevence
Petra Čurgaliová - pracovnice v sociálních službách, lektorka RC
Lia Blatná - pracovnice v sociálních službách, asistentka RC, lektorka
Lia Valková - ekonomická poradkyně, účetní
Kateřina Plívová - psychoterapeutka
Martina Pačesová - lektorka RC - keramický kroužek Šikula
Martina Křížová - lektorka RC - kroužek Grafomotoriky
Simona Čabanová - lektorka RC - Dobrý start!, Cvičení spirální stabilizace páteře
Pavel Havránek - dobrovolný lektor RC - Modeláři
Václav Moulis - lektor pobytových akcí
Simona Kopecká - lektorka volnočasových aktivit NZDM
Ludmila Petáková - lektorka volnočasových aktivit NZDM
Blanka Marková - asistentka na jednorázových akcích NZDM
Lenka Nemazalová - instruktorka resocializačních aktivit NZDM
Jiří Svoboda - údržbář
Kontrolní komise organizace: Věra Straková, Petra Ištvániková, Dana Pažoutová

Dobrovolníci
Petra Ištvániková, Martina Křížová, Petr Čurgali, Lucie Čurgaliová, Aleš Hradecký,
Jan Hradecký, Tomáš Havrda, Václav Moulis, Martina Mihálová, Iva Bašusová,
Jiří Svoboda, Markéta Viktorinová, Zuzana Majerová, Jaroslava Krutská, Hana
Nouzová, Markéta Kallupová, studenti Gymnázia Český Brod, Lenka Hoffmannová, Štěpánka Nimsová, Jan Šabatka, Mahulena Šabatková, Lucie Holoubková,
Miroslava Vejtrubová, Tereza Nedošínská

Supervizoři
Supervize řízení:

		

Blanka Čepická

Supervize týmu NZDM a PPP: 		

Adéla Michková

Týmová supervize v rámci
projektů Sanace rodin, SASRD
a LECCOS pro rodiny:

Vendula Junková

		

Akce v roce 2016
Akce LECCOS
LEDEN

Narozeniny RC
Setkání podnikatelů
Výlet do Vodního světa s NZDM

ÚNOR

Seminář pro pěstouny - Drogy a jiné závislosti
Jarní prázdniny na horách - zimní pobyt NZDM
Jarní prázdniny na horách - lyžařský tábor RC
Zvonice na hokeji - výlet NZDM

BŘEZEN

Seminář pro pěstouny - Duševní nemoci
versus poruchy chování u dětí
Buřting day v NZDM

DUBEN

Interaktivní seminář RC - Sourozenecké vztahy
Charitativní bazárek v RC - dobrovolná akce
skupiny maminek
Zvonice na fotbale - výlet NZDM

KVĚTEN

Interaktivní seminář RC - Mluvme spolu
Přijďte pobejt! - den otevřených dveří v RC
Setkání podnikatelů
Vzdělávací pobyt pro pěstouny
„Hausbóti u Bati aneb po stopách Kon-Tiki“
- výlet NZDM
Interaktivní seminář RC - Respektujme se

ČERVEN

Interaktivní seminář RC - Kdo s koho
Krejčovská poradna v RC
Táto, pojď na to - cyklovýlet a geocaching bojovka
- akce RC a Mezera, z. s.
Den dětí aneb Rodina společně
- s podporou gymnázia a Města Český Brod
Rozlučka se školním rokem v NZDM
Víkend na koňské farmě s NZDM

ČERVENEC

O človíčkovi - příměstský tábor v RC
Otava 2016 - vodácký putovní tábor NZDM

SRPEN

Letní tábor u moře s RC
Indiánský příměstský tábor v RC

ZÁŘÍ

Rodina na jedné lodi - vzdělávací akce RC
Interaktivní seminář RC - Odměna a trest
Den otevřených dveří v NZDM
Rybářské závody NZDM

ŘÍJEN

Vzdělávací pobyt pro pěstouny
Interaktivní seminář RC - Máme doma puberťáka
Drakiáda - se 14. stř. Psohlavci a Městem Č. Brod
Charitativní bazárek v RC - dobrovolná akce
skupiny maminek
Zvonice na fotbale - výlet NZDM

LISTOPAD

Dušičky ve Zvonici - akce NZDM
Seminář pro pěstouny - Komunikace
v krizových situacích
Interaktivní seminář RC - První pomoc
a prevence úrazů dětí
BENEFICE pro LECCOS 2016
Adventní průvod světýlek - s Městem Č. Brod
Zvonice na hokeji - výlet NZDM
Víkend na horách - výlet NZDM

PROSINEC

Seminář pro pěstouny - Náhradní rodinná
péče v mezích zákona
Vánoční focení v RC
Vánoční posezení - RC se seniory v Domově ANNA
Vánoční rodičovské setkání v RC
Interaktivní seminář RC - Kyberšikana

Akce, kterých jsme se zúčastnili
KVĚTEN

Město v pohybu

ČERVEN

Trhni si nohou po Českobrodsku

SRPEN

Brod 1995

ŘÍJEN

Kutilka v pohybu

PROSINEC

Mikuláš, čertíci a andělé

Hospodaření v roce 2016
Příjmy

Výdaje

Dary finanční
338 334,00
Dary věcné
72 697,08
Evropský sociální fond - OP Zaměstnanost
- KÚ Středočeského kraje
398 800,00
KÚ Středočeského kraje
2 532 950,00
Město Český Brod
342 558,00
Město Kolín
15 000,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
693 143,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
84 459,00
Nadace Agrofert
100 000,00
NET4GAS, s. r. o.
49 983,00
Ostatní
10 955,41
Úhrady uživatelů
569 507,00
Úřad práce ČR
1 103 140,00
Veřejná sbírka
4 360,00
Základní školy
58 300,00

Cestovné
DHM
Energie (el.,voda,plyn)
Externí lektoři
Jiné ostatní náklady
Materiál
Mzdy včetně zákonných odvodů
Nájemné
Opravy a udržování
Ostatní služby
Spoje
Školení a vzdělávání

98 324,00
116 997,00
61 910,74
255 060,00
72 122,64
275 193,08
4 864 588,00
203 176,00
6 281,00
495 052,35
105 333,52
48 985,00

CELKEM

6 603 023,33

CELKEM

AKTIVA
Pozemky
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky v bankách
Odběratelé
Jiné pohledávky
Náklady příštích období
Aktiva celkem

1 151 853,31
4 934,54
187 549,72
1 275,00
25 000,00
13 604,00
1 384 216,57

PASIVA
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Sociální a zdravotní pojištění
Výdaje příštích období
Vlastní jmění
Neuhrazená ztráta minulých let
Pasiva celkem

29 519,47
510 000,00
933,00
476,00
4 443,94
1 151 853,31
-84 172,31
1 613 053,41

6 374 186,49

Výkaz zisků a ztráty
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Náklady celkem

453 927,82
1 228 093,87
4 864 588,00
2 149,64
54 264,00
6 603 023,33

Tržby za služby
Ostatní výnosy
Přijaté dary
Dotace a nadační fondy
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

627 807,00
15 315,41
411 031,08
5 320 033,00
6 374 186,49
-228 836,84
-228 836,84

Rozvaha

Hospodářský výsledek

-228 836,84

V roce 2016 nás podpořili
AC Sparta Praha
ACTIVA spol. s r. o.
Arnošt , s .r. o.
AutoMotoVelo - J. a V. Pažoutovi
AVON Cosmetics, spol. s r. o.
- Blanka Sekotová
Berná Daniela
Blatná Lia
Blatný Libor
Blatná Anna
Blažková Karolína
Břečková Markéta
Březinová Petra
Büttner, s. r. o.
Café Green a Studio Green
Cibulková Martina
Čajovna M, Vlasta Králová
Časopis PASTELKA
Čečetková Zdeňka
Černá Betka
Červená Marcela
Čurgaliová Lucie
Danielová Silva
Dědourková Markéta
Divadlo v Dlouhé
DM elektro - „U Heřtusů“
Dobiášová Eva
Dobromat.cz
Domov ANNA - sociální služby
pro seniory
Drahotová Jitka
Dráček, dětský časopis
Ekol Logistics ČR, spol. s r. o.
Elektrowin, s.r.o.
ES FOTOATELIÉR - Eva Šašková
Fejfarová Martina a Viktorie
Fejfar Ondřej
Flídr Aleš

GIVT.CZ
Hájek Stanislav
HC Sparta Praha
Hejdová Marie
Hodinářství a zlatnictví - Miroslav Pitro
Hoffmannová Lenka
Holoubková Lucie
Holšánová Jiřina
Hradecký Jan a Aleš
Hudební skupina M.A.S.H.
Ištvániková Petra, Linda a Kateřina
Ištvánik Roman
JATKY Český Brod a.s.
Jazyková škola CARPINUS
- Martina Benáková
Jedličková Eva
Jermanová Jitka
Juřík Miloš
Keramos, s.r.o. - Miluše Nedvědová
Knihařství Jarmila Sequensová
Koloradoteam Zásmuky
Kounický pivovar s. r. o.
Klusáček Karel
Krámek v Ruthardce - Petr „Bubun“ Sádlo
Kratochvílová Jana
Krutská Jaroslava
Kulhánková Jana
Kušta Petr
Květinářství Bela - Milada Bečvaříková
KOBRA FORMY CZ, spol. s r.o.
Ladýřová Jitka
Lékárna u Věže - Libor Řezníček
Littmannová Zdena
LMC, s. r. o.
Autokemp U Podviničního rybníka
- Hana Lonská
MALL.CZ
Macková Růžena

manželé Drahorádovi
manželé Kuštovi
manželé Fořtovi
manželé Líbalovi
manželé Najmanovi
manželé Nekolní
manželé Nouzovi
manželé Vávrovi
Město Český Brod - KD Svět
Miklínová Galina
Mrsťa Prsťa - divadelní spolek
Nakladatelství Fragment
- Albatros Media, a. s.
Nazaryan Armen
Národní muzeum
Nedošínská Tereza
Nekolná Dita
Nekolná Lenka
NET4GAS, s. r.o.
NK Team CZ, s. r. o.
Nováková Eva
Nouzová Hana
Novotná Iveta
Novotná Jitka
NZDM Klub Zvonice
Obuv a textil - Josef Jedelský
Oční optika Aleš Novák
Palírna Pavel Drahota a syn, Církvice
Palová Jaroslava
Pejsek a kočička, potřeby pro zvířata
Pekařství Jaroslav Kollinger, s. r. o.
Pekárek Jiří
Pospíšilová Martina
Pilný Milan
Pizzeria Malechov
Popovič Jiří
Popovičová Jana
Potravinová banka Praha, z. s.

Pravý domácí časopis
Prďáckej časák
rodina Šaškova
rodina Ulíkova
Salon Creative - Jarmila Jedelská
Santana, s.r.o. - Zdeněk Sklenář
Sirový Martin
SK Český Brod
Smolík Jakub
Springy.cz - Jana Pilmaierová
Stavební firma VÁCLAV NOVÁK
Studio Santé - Barbora Kuruczová
Svítok Matyáš
Svoboda Jiří
SVOJTKA & Co., s.r.o.
Šamanová Dana
Šašková Eva
Šermauerová Jaroslava
Švandovo divadlo
Ulíková Lucie
Valková Lia
Valenta Rudolf
Vano Robert
Vejtrubová Miroslava
Viktorinová Markéta
Vinotéka U Jitky - Jitka Kuštová
Záleský Martin
Zahradníček Zdeněk st.
Zahradníček Zdeněk ml.
Zahradníčková Dana
Zahradníčková Petra
Zahradníček Roman
Zábraha Borek
Zlatnická dílna Jan a Olga Bucharovi
ZUŠ Český Brod
Žďárský Petr

DĚKUJEME!

V roce 2014 nás také podpořili

Donátoři našich projektů

Město Český Brod

Město Kolín

Fundraising v roce 2016
Fundraising je systematická a týmová činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na činnost organizace. Peníze jsme získali z grantů a dotací, od individuálních i firemních dárců, prostřednictvím veřejné sbírky, sbírkových portálů, charitativní
a benefiční akce. V tomto roce jsme našim příznivcům poděkovali také za mnoho věcných darů i darovaných služeb. Všechny naše dárce
za rok 2016 najdete zde a na předchozí stránce.

Naši významní a dlouhodobí dárci

LECCOS, z. s. © 2017

DĚKUJEME!

www.leccos.cz

