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NZDM Klub Zvonice v Poděbradech otevírá po rekonstrukci 
 
Již od roku 2017 funguje v Poděbradech NZDM Klub Zvonice. Je to nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
od 6 do 20 let. Nabízí jim bezpečný prostor pro trávení volného času, ale především sociální poradenství 
v různých situacích, který by mohly ohrožovat jejich bezpečný vývoj. 
V úterý 12. dubna byl klub slavnostně otevřen po půlroční rekonstrukci. V dopoledním programu přivítala 
vedoucí klubu Lia Blatná místostarostu Poděbrad, pana Romana Schulze. Patří mu velké poděkování za 
podporu těchto služeb ve městě. Rekonstrukce mohla proběhnout díky financování v rámci participativního 
rozpočtu Města Poděbrady. V hlasování občanů se tento projekt umístil hned na druhém místě. Dopoledne 
klub také navštívili zástupci některých poděbradských škol i neziskových organizací. Odpolední program už 
byl věnován hlavně dětem, pro které byly připraveny sportovní i tvořivé aktivity, jako je jízda na koloběžkách 
či sprejování.  
Když se před pěti lety klub u poděbradského nádraží otevřel pro první klienty, byly jeho prostory celkem 
vyhovující. V průběhu dalších let se ukazovaly různé nedostatky, které nemile ovlivňovaly chod klubu a za 
chodu se opravovaly. Bylo jasné, že je potřeba větší rekonstrukce a je skvělé, že se podařilo ji uskutečnit. 
Klub má novou střechu, elektroinstalaci i topení. Vnitřní prostory byly upraveny a zrekonstruovány dle potřeb 
klientů i pracovníků klubu. V době rekonstrukce klub nepřerušil svoji činnost. Dočasné zázemí mu poskytl 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické. Pracovnice klubu také často vyrážely za dětmi do terénu či 
organizovaly výlety. Ve zrekonstruovaných prostorách již první den přivítali děti, které doposud do klubu 
nedocházely a věří, že jeho služby budou děti a mládež využívat co nejčastěji. Otevřeno je každý týden od 
pondělí do čtvrtka vždy od 14 do 18 hodin.  
 
Další informace naleznete na webu www.leccos.cz/zvonice  
nebo na Instagramu: Zvonicepodebrady nebo na Facebooku: Leccos, z. s. 
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NZDM Klub Zvonice provozuje LECCOS, z. s. se sídlem v Českém Brodě. 
 
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 
v Českém Brodě a v Poděbradech, 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. 

 


