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TISKOVÁ ZPRÁVA

V Českém Brodě dne 12. 10. 2017

Auto pro LECCOS, ne na ledacos
Historicky první služební automobil v 17leté historii českobrodské neziskovky je dobrou zprávou pro
všechny, kteří využívají jejich sociálních služeb na Českobrodsku, Říčansku, Kolínsku, ale i v Poděbradech. V
úterý 17. 10. 2017 proběhne slavnostní předání tohoto automobilu, který v ramci dlouhodobého i veřejnosti
známého projektu s názvem Sociální automobil získají do používaní na 6 let za symbolickou jednu korunu.
Nezisková organizace LECCOS, z. s. pomáhá a podporuje rodiny s dětmi, děti a mládež Provozuje sociální
služby v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice, které pod stejným názvem působí v Českém
Brodě a v Poděbradech. V Poradně pro rodiny a v Rodinném centru Kostička v Českém Brodě nabízí kromě
sociálních služeb pro rodiny s dětmi celou řadu volnočasových a vzdělávacích aktivit. Spolupracuje se školami
a připravuje pro jejich žáky programy primární prevence, doprovází pěstounské rodiny. Nedílnou součástí
těchto komplexních sociálních služeb je práce v terénu, která pomáhá rodinám s dětmi i dětem a mládeži.
Především pro tyto aktivity v terénu je určen nový automobil, který získali díky Českomoravské reklamní
agentuře Kompakt, která tímto projektem pomohla řadě neziskových organizací po celé České republice.
Finance na automobil získá od firem, které si na dobu šesti let zakoupí na autě prostor pro reklamu. Dostanou
tak možnost propagovat svoji firmu za velmi zajímavou cenu a zároveň získají dobrý pocit z podpory veřejně
prospěšných aktivit.
Záštitu nad tímto úspěšným projektem převzalo Město Český Brod. Představitelé města, společně s
organizátory a zástupci firem podílejících se na projektu se zúčastní slavnostního předání. V týmu neziskovky
mají z nového auta velkou radost, jak nám sdělila fundraiserka spolku Jana Popovičová: “Chtěli bychom velmi
poděkovat všem, kteří projekt Sociální automobil pro LECCOS podpořili. Auto přispěje nejen ke zkvalitnění
služeb, ale především ulehčí náročnou práci našich sociálních pracovnic a pracovníků. Často navštěvujeme
klienty s nevalnou dopravní dostupností, mnohdy vezeme oblečení, pomůcky do školy, potraviny. Použijeme
jej také jako doprovodné vozidlo na výjezdových akcích našich nízkoprahových zařízení či při výjezdech pro
pěstounské rodiny a tyto akce realizujeme nejen v našem a v blízkých regionech, ale po celé České republice.”
Na slavnostním předávání auto symbolicky “pokřtí” a nebude chybět malé občerstvení.
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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 i pro neziskovky. Působíme na Českobrodsku, Kolínsku, Říčansku a v Poděbradech.

