LECCOS, z. s.
Výroční zpráva 2017

Milí přátelé,
Výroční zpráva, kterou zde předkládáme, je důkazem toho, že naše organizace stále plní své poslání prostřednictvím poskytovaných služeb. O jejich kvalitě svědčí
poptávka po jejich rozšíření do dalších projektů a lokalit.
Ve službách pro rodiny s dětmi se nově věnujeme tématu pořádání rodinných konferencí a projektu podporujícímu spolupráci neziskových organizací a OSPOD při
výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Služby pro děti a mládež, konkrétně NZDM Klub Zvonice, jsme otevřeli také ve městě Poděbrady, kde poskytujeme jeho ambulantní
i terénní formu. Novinkou ve službách poskytovaných pěstounským rodinám je pořádání vzdělávacích akcí a pobytů pro děti i pro jiné organizace doprovázející pěstounské rodiny. Aktivitou, která obohacuje účastníky a sbližuje generace, jsou pravidelná setkávání dětí a mladých se seniory v domově Anna.
Zmínila jsem zde převážně naše nové programy. Nesmíme však zapomínat, že ani dlouhodobě fungující aktivity by nemohly existovat bez našich příznivců a donátorů.
Velmi si veškeré podpory vážíme. Těší nás úsilí všech, kteří se nezištně přidávají k podpoře naší činnosti.
Jana Kratochvílová
předsedkyně a manažerka

Naše poslání

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.

LECCOS, z. s.

- dle novely Občanského zákoníku z 1. 1. 2014 je zapsaným spolkem: číslo a datum registrace MUCB 27143/2014
- 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 a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou registrované sociální služby dle zákona 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
Sídlo: Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod, telefon: 733 118 796, e-mail: jana@leccos.cz, ww.leccos.cz

LECCOS pro rodiny
Financování SASRD
Služby SASRD byly financovány z 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
Finanční partneři projektu:
Město Český Brod, NET4GAS, s. r. o.
Financování projektů SASRD:
KÚ Středočeského kraje
prostřednictvím Evropského sociálního fondu
Operačního programu Zaměstnanost
86,86%
Město Český Brod
2,41%
NET4GAS
2,41%
Vlastní zdroje
4,75%
Dárci
3,58%
Celkové náklady
1 663 188, 30 Kč

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 - Humanitární fond
Finanční partneři projektu
Město Český Brod, Nadace Agrofert, Nadační fond
Albert v programu „Bertík pomáhá“, Město Kolín
Financování projektů Sanace rodin:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
38,45%
KÚ Středoč. kraje Humanitární fond
28,34%
Město Český Brod
4,43%
Nadace Agrofert
14,75%
Nadační fond Albert
3,69%
Dárci
7,63%
Město Kolín
2,21%
Vlastní zdroje
0,50%
Celkové náklady
847 668, 39 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD)
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 46 klientům.
Realizovali jsme celkem 463 intervencí a kontaktů - jednání s klienty.

Sanace rodin
Terénní služby pro rodiny s dětmi nabízí 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 jsme 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.
V roce 2017 jsme dlouhodobě pracovali v 8 rodinách s 25 osobami.

LECCOS pro rodiny
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 zdravý vývoj rodiny. Dbá o upevňování dobrých vztahů v rodině a podporuje zapojení rodin do
společenského života v našem městě.

LECCOS pro rodiny III.

Tento projekt financoval preventivní aktivity, které jsme realizovali na podporu zdravé, fungující rodiny
a rodičovských kompetencí a také k posílení mezigeneračních vztahů v rodině. V pátečním pravidelném
programu Setkání pro rodiny s dětmi v Českém Brodě a Štolmíři jsme nabídli prostor pro setkávání rodičů
na rodičovské dovolené a sociální poradenství. Jedenkrát za měsíc jsme v tomto programu připravili bezplatné odborné poradenství v oblasti speciální pedagogiky, psychologie, práva. Prostřednictvím interaktivních seminářů a jednorázových akcí jsme se zaměřili na vzdělávání manželských párů, rodičů na rodičovské
dovolené a rodin s dětmi. Nový program „Babi, dědo, pojďte si hrát!“ přivedl do rodinného centra seniory
a jejich vnoučata. Nabídl tak prostor pro společné trávení času prarodičů s dětmi a vytvořil místo pro předávání životních zkušeností v oblasti partnerství, výchovy a posilování vztahů v rodině mezi generacemi.
Hlavním cílem projektu byla podpora aktivního přístupu k rodičovství, rozšiřování rodičovských zkušeností,
vědomostí a dovedností, podpora zdravé rodiny, mezigeneračního soužití i aktivního otcovství.
Těchto akcí se v roce 2017 zúčastnilo celkem 94 rodin s dětmi.

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 jemné a hrubé motoriky, sociálních návyků a dovedností, s prvky muzikoterapie,
Montessori pedagogiky, pohybové i výtvarné výchovy 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, GRAFOMOTORIKA – grafomotorická cvičení se
spec. pedagožkou pro děti od 5 do 7 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, ŠKOLKA NA ZKOUŠKU - dopoledne zaměřené na přípravu
dítěte na režim ve školce, pro děti od 2 do 5 let.
Tyto programy navštěvovalo 92 dětí.

TÁBORY pro děti

- lyžařský tábor v Krkonočích
- letní tábor u moře v Chorvatsku
- příměstský tábor pro nejmenší
- příměstský tábor na koloběžkách
Zúčastnilo se jich celkem 90 dětí.

Projekty realizované v RC
„LECCOS pro rodiny III.“
Donátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Finanční partner projektu: Město Český Brod
V rodinném centru probíhaly programy služby SASRD,
které byly financovány v rámci 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
Finanční partneři projektu:
Město Český Brod, NET4GAS, s. r. o.
Nabídli jsme preventivní aktivity na podporu rodičů
pečujících o děti útlého a předškolního věku, kteří by
se mohli ocitnout v sociálním vyloučení. V programu
Hlídání dětí a poradenství jsme rodinám 2x týdně poskytli sociální poradenství i hlídání dětí, pomohli jsme
jim snadněji se začlenit do místní komunity, zprostředkovali prostor pro setkávání, budování nových kontaktů a vytváření sociálních vazeb.

Financování provozu RC Kostička
Uživatelé služeb
42,47%
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
42,04%
Dárci
10,39%
Město Český Brod
5,10%
Celkové náklady
783 753, 81 Kč

LECCOS pro rodiny
Financování programů pro pěstouny

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstouny jsou financovány v rámci Státního
příspěvku na výkon pěstounské péče.

Již čtvrtý rok 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.

Úřad práce ČR
Celkové náklady

Pěstounům poskytujeme:

100,00%
917 804,56 Kč

- 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. Nabízíme také
semináře a vzdělávací akce na míru pro další doprovázející organizace. V roce 2017 jsme uspořádali víkendový vzdělávací pobyt v rozsahu 12 hodin na téma Vyjednávání a kontraktování s dětmi, pro doprovázející
organizaci OSPOD Kutná Hora. Pobytu se zúčastnilo 13 pěstounů a 10 dětí v pěstounské péči. V roce 2017
jsme se stali členem Asociace Dítě a Rodina a opět jsme se zapojili 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.
V roce 2017 jsme uspořádali 4 jednodenní semináře v Českém Brodě a 2 vzdělávací pobyty. Jednodenních
seminářů se zúčastnilo 54 pěstounů, 32 pěstounů využilo vzdělávání formou pobytu. 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 22 dětí z pěstounských rodin.

Financování projektu Rodinné konference
Náš projekt „Rodinné konference“ vychází z pilotního
projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, který byl
realizován v letech 2014–2015. Inspirací pro zavedení Rodinných konferencí v ČR je model centrály Eigen
Kracht, která působí v Nizozemí.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
69,95%
Město Český Brod
11,06%
Vlastní zdroje
10,17%
Dárci
8,82%
Celkové náklady
271 132,52 Kč

Na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče jsme v tomto roce doprovázeli celkem 24 pěstounů,
4 z nich uzavřeli dohodu s naší organizací v průběhu roku 2017. V rámci poskytovaných služeb pro pěstounské rodiny jsme spolupracovali s OSPOD Kutná Hora, Kolín, Havlíčkův Brod, Tišnov, Moravské Budějovice,
Pelhřimov, Humpolec, Světlá nad Sázavou, Jihlava a Středisko Třebíč, z.ú.

Rodinné konference
Cílem projektu bylo odborníkům, odborné veřejnosti a rodinám s dětmi přiblížit a nabídnout přístup Rodinné konference jako nástroje k řešení problémových situací v rodině. Pro odborníky, sociální pracovníky
OSPOD a pracovníky v přímé práci s rodinami jsme uspořádali seminář, na kterém se seznámili s tím, jak
Rodinné konference fungují, kdy je možné je nabídnout rodině, aby je mohla využít k řešení svojí situace.
Rodinná konference je setkání rodiny a blízkých osob, v jehož průběhu je třeba najít řešení problémové
situace v rodině. Jedná se o přístup, který přenáší kompetence a odpovědnost přímo na rodinu, neboť
rodina je nejlepším odborníkem na řešení svých záležitostí.
Semináře se zúčastnilo 5 potencionálních zadavatelů rodinné konference, příprava 4 rodinných konferencí
byla zahájena.

LECCOS pro děti a mládež
NZDM Klub Zvonice
Registrovaná sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice je registrovaný poskytovatel sociální služby. Dětem
a mládeži ve věku od 6 do 20 let, 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
neorganizované děti a mládež, jejíž vývoj by mohly ohrozit nebo ohrožují komplikované životní události, školní
problémy, konfliktní společenské situace, negativní zkušenosti či problémy spojené s dospíváním.

NZDM Klub Zvonice v Českém Brodě a v Poděbradech v roce 2017

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Českém Brodě bylo otevřeno čtyřikrát v týdnu. Nabídli jsme
pestrý volnočasový program. 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 a další. Připravili jsme také řadu výletů
a akcí - 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. , týdenní příměstský tábor o letních prázdninách. Zapojili jsme se do
dlouhodobé sportovní akce Liga férového fotbalu. Zúčastnili jsme také několikrát ligových fotbalových a hokejových utkání a získali tak podporu od sportovních klubů AC Sparta Praha a HC Sparta Praha. Začali jsme pravidelně
spolupracovat s Domovem ANNA a s dětmi jsme navštěvovali seniory a společně jsme trávili čas, besedovali,
hráli hry, sdíleli zkušenosti. Spolupracovali jsme s SK Český Brod a TJ Sokol Český Brod na zapojení dětí do volnočasových aktivit.
V srpnu 2017 jsme na základě poptávky města Poděbrady a s jejich podporou získali registraci pro stejnou sociální službu a otevřeli tam nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se stejným názvem, pro stejnou cílovou skupinu
a s podobnou škálou služeb jako v Českém Brodě. V tomto roce jsme v Poděbradech především získávali klienty,
mapovali jejich potřeby a poznávali místní prostředí. Otevřeno bylo třikrát v týdnu.
Aktivity NZDM byly podpořeny také z výtěžku veřejné sbírky (č.j. 007124/2015/KUSK),
která pokračuje i v roce 2018.

Prevence v NZDM

Prevence sociálně patologických jevů patří mezi klíčové aktivity v NZDM. 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 apod.
V NZDM Klub Zvonice v Českém Brodě bylo v roce 2017 otevřeno celkem 156 dní a navštěvovalo jej 108 dětí.
V NZDM Klub Zvonice v Poděbradech bylo v roce 2017 otevřeno celkem 27 dní a navštěvovalo jej 30 dětí.
Služby v NZDM jsou poskytovány ZDARMA a ANONYMNĚ.

Projekty realizované v NZDM Klub Zvonice
„NZDM Klub Zvonice“
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
Finanční partner: Město Český Brod
Z tohoto projektu jsme financovali provoz NZDM Klub
Zvonice jako poskytovatele sociální služby pro věkovou
kategorii od 6 do 20 let, ambulantní i terénní služby.
„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.

LECCOS pro děti a mládež
Financování služeb pro děti a mládež
KÚ Středočeského kraje
Vlastní zdroje
Město Český Brod
Město Poděbrady
Dárci
Veřejná sbírka
Celkové náklady

77,63%
1,38%
4,05%
12,15%
4,75%
0,04%
2 470 070,97 Kč

Terénní programy NZDM

Také v roce 2017 jsme navázali na partnerství s místními školami a obecními úřady a upevňovali vztahy
s komunitou v obcích Chrášťany a Poříčany. Terénní služby probíhaly v Českém Brodě a nově také v Poděbradech. Hlavní náplní byly sportovní a dovednostní aktivity a sociální poradenství určené neorganizovaným
dětem a mládeži.
Těchto programů se v průběhu roku zúčastnilo 76 dětí.

Sociálně právní ochrana dětí v roce 2017
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
- činnost zaměřená na ochranu 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 III., doprovázeli pěstounské rodiny a vzdělávali pěstouny.
V průběhu projektu LECCOS pro rodiny III. jsme zrealizovali 6 interaktivních seminářů s diskuzí na téma
rodičovství a výchova, obtížné situace v rodině, bezpečnost dětí a prevence. Seminářů se zúčastnilo celkem
85 zájemců.

LECCOS pro školy a neziskovky
Pro školy
Programy primární prevence sociálně patologických jevů (dále jen PPP)

V roce 2017 jsme pokračovali v realizaci programů primární prevence na dvou českobrodských základních
školách a jedné základní škole v Kouřimi Odborní a zkušení lektoři připravili a vedli zážitkovou a hravou
formou programy pro žáky 2. stupně. Klíčovými oblastmi jednotlivých tematických setkání byly - problematika závislostí, sexualita, násilí, šikana, kyberšikana a kriminalita obecně, vztahy s dospělými. Netematické
bloky se týkaly spolupráce, komunikace a sebepojetí.
V roce 2017 se programů zúčastnilo celkem 16 tříd, 12 z Českého Brodu a 4 z Kouřimi.

Pro neziskovky a s neziskovkami

V roce 2017 jsme poskytli několik konzultací neziskovým organizacím, se kterými jsme sdíleli naše zkušenosti a znalosti o sociálních službách, o zakládání NNO, o konkrétních fundraisingových metodách či strategickém plánování.

Financování programů primární prevence
Základní školy
Město Český Brod
Vlastní zdroje
Celkové náklady

19,14%
46,62%
34,24%
107 260,00 Kč

Financování projektu spolupráce
v oblasti SPOD
Evropská unie – Evropský sociální fond
– Operační program Zaměstnanost
Celkové náklady

100,00%
519 680,88 Kč

Spolupráce v oblasti SPOD na Českobrodsku, Říčansku a Voticku

V rámci tohoto nového projektu jsme se zaměřili na zkvalitnění a zefektivnění služeb, poskytovaných v rámci pověření k výkonu SPOD v naší a dalších organizacích. Vychází z našich konkrétních
zkušeností s realizací projektu sanace rodin ve spolupráci s OSPOD. Jeho cílem bylo nastavit procesy při spolupráci s OSPOD a dalšími subjekty a doplnit metodiku při přímé práci s rodinami. Do tvorby
metodiky spolupráce se zapojily tři oddělení OSPOD – Český Brod, Říčany a Votice a čtyři neziskové organizace, které poskytují službu Sanace rodin – LECCOS, z. s., Respondeo, z. s., Statek Vlčkovice,
o.p.s. a Farní Charita Starý Knín. V uplynulém roce jsme se scházeli s pracovníky v přímé péči a shromažďovali jsme informace o tom, jak doposud probíhala spolupráce v oblasti práce s ohroženými rodinami, diskutovali jsme nad příklady z praxe a připravovali návrhy pro zlepšení komunikace do budoucna.

„LECCOS společně, leccos aktivně“

Čtvrtým rokem jsme pokračovali v tomto projektu, díky němuž jsme získali nové pomůcky a 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 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.

S kým jsme v roce 2017 spolupracovali

Asociace Dítě a Rodina, Česká asociace streetwork z. s., Farní charita Starý Knín, Informační centrum pro mládež Český Brod, M’AM’ALOCA o. p. s., Mateřská škola Liblice, Mezera
Kounice, z. s., Město Český Brod, Městská garda Český Brod, Městský úřad Kutná Hora, MUDr. Magdalena Blažková, Prostor Plus, o. p. s., Obecní úřad Chrášťany, Obecní úřad
Poříčany, Domov ANNA – sociální služby pro seniory, Region Pošembeří o. p. s., Respondeo, z. s., Síť pro rodinu, z. s., SK Český Brod, Statek Vlčkovice, o. p. s., 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, ZŠ Miloše Šolleho v Kouřimi, OSPOD Český Brod, Kolín, Říčany, Votice,
Městský úřad Poděbrady

Tým LECCOS 2017
Zaměstnanci
Jana Kratochvílová – předsedkyně a manažerka, vedoucí programů pro rodiny,
sociální pracovnice
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,
metodik v projektu Spolupráce v oblasti SPOD, psychoterapeut
Dana Zahradníčková – vedoucí služeb pro pěstounské rodiny, sociální pracovnice
Eliška Moldanová – zástupkyně vedoucího NZDM, pracovnice v sociálních službách
Renáta Neufusová – účetní, ekonomka, personalistka
Jana Popovičová – fundraising, služby pro pěstouny – vzdělávání a pobyty
Dita Nekolná – Public Relations, specialista IT

Externí spolupracovníci
Achak Kateřina, Březinová Eva, Čurgaliová Lucie, Doležálková Nela, Dubinová Vlasta, Havránek Pavel, Havrda Tomáš, Hozmanová Jana, Jarolímek
Petr, Klumpar Tomáš, Křížová Martina, Lancová Veronika, Marková Blanka,
Marková Tereza, Máslo Ondřej, Moulis Václav, Nemazalová Lenka, Pačesová
Veronika, Pačesová Martina, Řezník Tomáš, Slobodová Hana, Stránská Gabriela, Střítecká Hana, Svobodová Martina, Tobiášová Marcela, Vincourová
Petra, Zhřívalová Eva, Žáčková Hana

Kontrolní komise naší organizace
Věra Straková
Petra Ištvániková
Dana Pažoutová

Petra Čurgaliová – pracovnice v sociálních službách, lektorka RC
Lia Blatná – pracovnice v sociálních službách, lektorka, asistentka
Dana Matoušková – sociální pracovnice v programech pro rodiny
Hana Holzerová – sociální pracovnice v programech pro rodiny
Stanislava Tkáčiková – sociální pracovnice v NZDM
Dominika Radechovská – sociální pracovnice v NZDM
Tereza Braná – sociální pracovnice v programech pro rodiny
Jiří Uvíra – sociální pracovník v programech pro rodiny
Lia Valková – ekonomická poradkyně, účetní
Martin Chamrada – pracovník v sociálních službách NZDM
Jiří Svoboda – údržbář

Dobrovolníci
Iva Bašusová, Hana Benešová, Andrea Dvořáková, Petra, Katka a Linda Ištvánikovy, Martina Křížová, Petr Čurgali, Lucie Čurgaliová, Jan
Čurgali, Lucie Hovorková, Aleš Hradecký, Jan Hradecký, Sebastian
Malý, Václav Moulis, Martina Mihálová, Jan Nekolný, Zuzana Majerová, Adéla Málková, Jaroslava Krutská, Hana Nouzová, Lenka Hoffmannová, Štěpánka Nimsová, Lukáš Saňa, Jiří Svoboda, manželé Bubnovi, manželé Šabatkovi, Lucie Holoubková, Miroslava Vejtrubová,
Tereza Nedošínská, Milada Pospíšilová, Eva Šašková

Supervizoři
Supervize řízení:
Supervize týmu NZDM
a Programů primární prevence:
Týmová supervize v rámci projektů
Sanace rodin, SASRD a LECCOS pro rodiny:
Supervize Služby pro pěstouny:

Blanka Čepická
Adéla Michková
Vendula Junková
Zuzana Janotková

Akce v roce 2017

LEDEN
Seminář pro pěstouny na téma Zdravý vývoj dítěte
14. narozeniny RC Kostička
ÚNOR
Jarňáky v Krkonoších – lyžařský tábor RC
Seminář RC na téma Máme doma puberťáka
Jarňáky na Šumavě – zimní tábor NZDM Český Brod
BŘEZEN
Seminář RC - Problémové situace mezi rodiči a dětmi
Seminář pro pěstouny - Vyjednávání a kontraktování s dětmi
Seminář RC Problémové situace mezi rodiči a dětmi
Výlet na ligový zápas v hokeji s NZDM Český Brod
Výlet do Vodního světa v Kolíně s NZDM Český Brod
DUBEN
Velikonoční tvořivá dílna v RC
Velikonoční setkání pěstounských rodin
Seminář RC - Vyjednávání a kontraktování s dětmi
KVĚTEN
Přijďte pobejt! aneb Den otevřených dveří v RC
Víkend II. Na Vysočině – vzdělávací akce
pro pěstouny
Prohlídka fotbalového stadionu AC Sparta Praha
s NZDM Český Brod
Výlet na fotbalový zápas s NZDM Český Brod
ČERVEN
Seminář na téma OSPOD jako zadavatel rodinné
konference
Výlet do Duhového parku s RC
Vystoupení dětí z RC v Domově ANNA
Bumperball fotbal s NZDM a SK Český Brod
Fotbal pro rozvoj – NZDM Český Brod hraje
Ligu férového fotbalu

Závěrečný klub s přespáním – NZDM Český
Brod se loučí se školním rokem

Dušičky a přespání na klubu v NZDM Český Brod
Poděbradské plackování v NZDM

ČERVENEC
Příměstský tábor RC – pro nejmenší
Otava 2017 – vodácký putovní tábor
NZDM Český Brod

PROSINEC
Adventní průvod světýlek
Seminář pro pěstouny na téma Identita dítěte
v pěstounské rodině a kontakt s biologickou rodinou
Setkání sociálních pracovníků OSPOD a NNO
Vánoční pečení v RC
Vánoční vystoupení dětí z RC v Domově ANNA
Vánoční díla v RC

SRPEN
Příměstský tábor RC – na koloběžkách
Letní tábor u moře s RC
Příměstský tábor NZDM v Českém Brodě
ZÁŘÍ
Seminář RC na téma Partnerské vztahy v rodině
Slavnostní otevření NZDM Klub Zvonice
v Poděbradech
Chorvatsko 2017 – tábor u moře s NZDM Český Brod

Akce, kterých jsme se zúčastnili:
4. Národní potravinová sbírka – Tesco Poděbrady
Svatomartinský bazar – pořadatel Green Studio
na podporu LECCOS z. s.
Vítání občánků na MěÚ Český Brod
Kutilka v pohybu

ŘÍJEN
Vzdělávací seminář v RS Želivka – pro pěstouny
Setkání se sociálními pracovníky OSPOD
Drakiáda 2017
Slavnostní předání Sociálního automobilu
Seminář RC - Poruchy učení
Podzimní blackout prázdniny s NZDM v Krkonoších
Poděbradské plackování v NZDM
LISTOPAD
Seminář pro pěstouny - Bezpečné chování
a prevence dětské kriminality
Setkání sociálních pracovníků NNO
BENEFICE pro LECCOS 2017
Vánoční focení v RC
Beseda pro seniory v Domově ANNA na téma Zdravý
životní styl
Seminář RC na téma Školní zralost
Den otevřených dveří v NZDM Poděbrady

www.leccos.cz

Hospodaření v roce 2017
Příjmy

Výdaje

Dary finanční
Dary věcné
Dary služby
Město Český Brod
Město Kolín
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Evropská unie
-Evropský sociální fond OPZ
- (Projekt„Spolupráce v oblasti SPOD“)
Evropská unie
– Evropský sociální fond OPZ (SASRD)
Nadace Agrofert
NET4GAS
Ostatní
KÚ Středočeského kraje
Úhrady uživatelů
Úřad práce
Nadace Albert
Česká spořitelna
Základní školy
Veřejná sbírka

217 835,00
51 237,55
100 960,00
334 000,00
15 000,00
779 775,00
762 706,23
1 444 635,00
100 000,00
40 000,00
7 197,52
2 109 500,00
1 159 664,00
1 184 687,00
25 000,00
5 000,00
52 650,00
1 020,00

CELKEM

8 390 867,30

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

779 884,04 Kč
1 450 196,10 Kč
5 620 347,00 Kč
1 079, 95 Kč
359 293, 40 Kč
8 210 800,49 Kč

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

1 192 314,00 Kč
8 217, 52 Kč
152 197,55 Kč
7 038 138,23 Kč
8 390 867, 30 Kč
180 066,81 Kč
175 316,81 Kč

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

CELKEM

Fundraising v roce 2017
93 486,00
21 974,00
222 991,00
75 934,49
360 373,35
458 984,55
5 620 347,00
281 455,00
3 726,00
901 555,95
109 453,15
60 520,00

8 210 800,49

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

1 151 853,32 Kč
484,54 Kč
412 754,46 Kč
12 600,00 Kč
25 000,00 Kč
26 819,000 Kč
1 787 439,57 Kč

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

17 575, 00 Kč
239 000,00 Kč
1493,00 Kč
4 628,60 Kč
1 151 853,31 Kč
-313 009,15 Kč
1 607 372,76 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

175 316,81 Kč

Fundraising je systematická a týmová
činnost, jejímž výsledkem je získávání
finančních či jiných prostředků na činnost organizace. Peníze jsme získali
z grantů a dotací, od individuálních
i firemních dárců, prostřednictvím veřejné sbírky, charitativní a benefiční
akce. V roce 2017 proběhl již 6. ročník
BENEFICE pro LECCOS. V tomto roce
jsme našim dárcům poděkovali také za
mnoho věcných darů i poskytnutých
služeb. Naši příznivci nás podpořili
také prostřednictvím darovacích portálů www.givt.cz a www.dobromat.cz
Díky podpoře Českomoravské reklamní agentury Kompakt z Poděbrad jsme
získali naše první služební auto, které
využijeme hlavně pro terénní sociální
služby. Na tomto projektu se spolupodílela řada dalších firem a společností.
Poděkování patří také Studiu Green
a manželům Šiklovým, kteří uspořádali Svatomartinský bazar, jehož výtěžek
z pronájmu prodejních míst byl použit
na podporu činnosti naší neziskové
organizace.

Donátoři našich projektů, firemní i drobní dárci, partneři V roce 2014 nás také podpořili
Město Český Brod
AC Sparta Praha
Activa, spol. s.r.o. – projekt Activně
dětem
AUTO RUDNÁ s. r. o.
AutoMotoVelo, J. a V. Pažoutovi
Avon Cosmetics, Blanka Sekotová
Kuruczová Barbora
Baladránová Šárka
Balcarová Jitka
BEK reality s. r. o., Český Brod
Benediktová Iva
Blatná Anička
Blatná Lia
Blažková Karolína
Blažková Magdalena
Bubla Rudolf, Český Brod
Bursa Luděk, Český Brod
Büttner, s. r. o
Café Green, David Šikl
CAMBRIDGE TRADING COMPANY, Kolín
Cibulková Martina
Crosnier Leconte Jitka
CW plus s.r.o. – Car Wash
Čečetková Zdena
Čermáková Jana
Česká spořitelna, a. s.
Čurgaliová Petra
DAMU, Divadlo Disk
Divadlo na Vinohradech
Divadlo Na zábradlí
Divadlo v Dlouhé
DOBROMAT.cz
DM elektro, s.r.o.
Dobiášová Eva
Drahorád Oldřich
Drahorádová Jana
Drogerie M. Vondrysová, Český Brod
Dům textilu, Václav Kec
ELEKTROMONTÁŽE SÝKORA spol. s r. o.
ES Fotoateliér Eva Šašková

EU, ESF, OP Zaměstnanost,
EXPERDIA ČR s. r. o., Praha 10
Fejfarová Martina + Viktorka + Ondřej
Fencl Petr
Fléglová Hana
Forman Vítězslav
Fořtová Zuzana
GIVT.cz
Green Studio, Romana Vinšová
Green Studio, Soňa Šiklová
Haklová Martina
Haláček Václav
HC Sparta Praha
HENNIG CZ, s. r. o., Úvaly
Hodinářství a zlatnictví Pitro
Hoffmannová Lenka
Holoubková Lucie
Holšánová Jiřina
Holzerová Hana
Holzerová Petra
Hovorková Lucie
Hradecká Andrea
Hradecký Jan
Hrdinová Renáta
Hüttnerová Iva
Chamrada Martin
ICM Český Brod
Ištvániková Katka
Ištvániková Linda
Ištvániková Petra
Jana a Zdeněk Pekárkovi
Jatka Český Brod, a.s., Richard Hrdina
Jedličková Eva
Jedličková Zdenka, Úvaly
Jetty, s. r. o., Český Brod
Junák – český skaut, středisko Psohlavci
Český Brod, z. s.
Kapela M.A.S.H.
Kapela Mr. GONA
KD Svět

Keramos, s.r.o., Miluše Nedvědová
Klinecký Tomáš
Knihařství Jarmila Sequensová
KOBRA formy CZ, s. r. o., Pečky
Kompakt, s.r.o., Jana Polanská
Kounický pivovar, s. r. o., Karel Klusáček
Kračková Karolína
Krajský úřad Středočeského Kraje, HUF
KrásnoObchod, Marie Tilšarová
Kratochvílová Jana
Krutská Jaroslava
Kuštová Jitka
Kůžel Adam, Písková Lhota
Květinářství Marcela Pštrossová
LECCOS, z. s.
Lékárna u věže, Libor Řezníček
Littmannová Zdenka
Lonská Hana
LMC, s. r. o.
M. J. B. services s. r. o., Praha 3
Makovská Jana, Český Brod
manželé Bičákovi
manželé Hájkovi
manželé Kulhánkovi
manželé Líbalovi
manželé Menclovi
manželé Nazaryanovi
manželé Nouzovi
manželé Škopkovi
manželé Zahradníčkovi
MAS Pošembeří
Matoušková Dana
Město Český Brod
Městské lesy Český Brod
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Město Kolín
Město Poděbrady
Nadace Agrofert
Nadační fond Albert
Najmanovi Petra a Lukáš

Město Kolín

Národní muzeum
Národní potravinová sbírka
Nedošínská Tereza
Nekolná Dita
Nekolná Václava
Nekolný Bohumil
Nekolný Jakub
Nekolný Petr
NET4Gas, s. r. o.
Neufusová Renáta
Nouza Jaroslav
Nouzová Hana
Novák Aleš, Úvaly
Nováková Eva,
Novotná Jitka – Kostelec n. Č. Lesy
Novotná Jitka a syn – Nehvizdy
NZDM Klub Zvonice
Obuv a textil, Josef Jedelský
Oční optika Aleš Novák
Palírna Pavel Drahota a syn
Palmová Eva
Palová Jaroslava
Pejsek a kočička, potřeby pro zvířata
Pekárek Jiří
Pekařství Jaroslav Kollinger, s. r. o.
Petr Bubun Sádlo
Pizza a víno, Daniel Ambler
Pizzeria Malechov
Polesná Hana
Popovič Jiří
Popovičová Jana
Poppová Regina, Český Brod
Pospíšilová Martina
Pospíšilová Milada
Prague Fish s. r. o., Praha 3
Priesol Vladimír
PROFI COLOR, s. r. o., Nová Ves II
Procházka Karel, Kostelec n./Č.L.
Restaurace KUP, Český Brod
RK BOHEMIA s. r. o., Praha 5

Římskokatolická farnost Český Brod
Santana, s. r. o., Zdeněk Sklenář
SK Český Brod
Sklo - porcelán- keramika, Renata
Čiháková
Springy.cz, Jana Pilmaierová
Stavební firma Václav Novák
Svítok Matyáš
Svoboda Jiří
Svobodová Markéta a Natálka
Svojtka & Co., s. r. o.
Švandovo divadlo, Kateřina Vodáková
TOP Distribution s. r. o., Úvaly
Ulík Filip
Ulíková Lucie
Urban Vladimír
Uzel Radim
V + T mat s. r. o., Český Brod
Valenta Rudolf
Valková Lia
Vávrová Zuzana
Venkrbec Petr
VetPro spol. s r. o.
Vilím Tomáš
Vintrychovi Michaela a Robert
Vymazal Karel, Český Brod
Zábraha Borek
Zahradníček Zdeněk ml.
Zahradníček Zdeněk st.
Zahradníčková Dana
ZIPR, s. r. o., Kouřim
Zlatnická dílna Jan a Olga Bucharovi
Žemla Lumír
Žilák Aleš
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