LECCOS, z. s., Nám. Arnošta z Pardubic 31,
282 01 Český Brod, www.leccos.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
V Českém Brodě dne 1. 11. 2019

Beneficí pro LECCOS vás provede Reynolds Koranteng
V pátek 29. listopadu proběhne již 8. ročník Benefice pro LECCOS. Tento společenský večer s tichou
i malou veřejnou aukcí podpoří aktivity a služby neziskové organizace LECCOS, z. s., která sídlí v Českém
Brodě, ale působí v širším regionu Středních Čech.
LECCOS poskytuje především sociální služby, podporuje rodiny s dětmi a děti a mládež, pěstounské
rodiny. 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. Hlavním programem večera je tichá aukce, při které návštěvníci anonymně
draží různé předměty, které organizátoři získali darem. Jsou to umělecká díla, vstupenky do divadel, knihy,
kosmetika, kvalitní vína a lihoviny, šperky, poukazy na různé služby a spousty dalších. V malé veřejné dražbě
nabízí díla veřejně či regionálně známých umělců , ale také velmi originální drobnosti. V minulých letech
úspěšně vydražili sochu Olbrama Zoubka, fotografii Roberta Vana či grafiku Ivy Hűttnerové. Večerem
provede zkušený moderátor Reynolds Koranteng. Nebude chybět malý kulturní program a samozřejmě
výborné občerstvení formou švédského stolu. Výtěžek benefice pomůže dofinancovat činnost sdružení
napříč všemi službami. “Benefice pro LECCOS se stala oblíbenou společenskou událostí v Českém Brodě.
Věříme, že I letošní, již 8. ročník bude úspěšný a přiláká řadu nových návštěvníků, kteří LECCOS uvidí a uslyší,
LECCOS dobře nakoupí, LECCOS si užijí a LECCOS podpoří, řekla fundraiserka organizace Jana Popovičová.
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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.

