Občanské sdružení LECCOS
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Milí přátelé,
prostřednictvím výroční zprávy, kterou zde předkládáme, máte možnost seznámit se
s činností našeho sdružení za uplynulý rok.
Naším dlouhodobým cílem je smysluplné a funkční propojení služeb pro děti, mládež
a rodiny nejen v rámci naší organizace, ale i v rámci města a regionu. Tento proces
můžeme opřít o dobrou znalost našich cílových skupin v komunitě. Také v minulém
roce směřovala naše práce k tomuto cíli. Aktivně jsme se zapojili do tvorby Komunitního plánu sociálních služeb na další období, tvorby strategického plánu rozvoje
našeho regionu, pracovali jsme v oborových komisích města. Spolupracovali jsme
s dalšími institucemi a organizacemi, kompetentními a aktivními při zajišťování služeb
pro stejné cílové skupiny.

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. Pořádáme akce, besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.

Dětem a mládeži ve městě jsme poskytovali registrovanou sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice, na kterou navazovaly naše terénní programy. Nabídka volnočasových aktivit byla opět zaměřena zejména na neorganizované děti a mládež. Důležitou součástí práce s touto cílovou skupinou byly programy
primární prevence na základních školách, pro které jsme získali certifikaci. Rodiny
mohly využít našich registrovaných Sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Ve spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany dětí jsme rodinám v tížívé situaci
poskytli pomoc a podporu v rámci programu Sanace rodin. V Rodinném centru Kostička jsme nabídli prostor pro trávení volného času a vzdělávací aktivity. Uspořádali
jsme také tradiční i netradiční akce pro širokou veřejnost.
Na konci roku jsme se z rozhodnutí členských shromáždění sloučili s Občanským
sdružením GENERACE. Věříme, že toto sloučení činnost našeho sdružení obohatí
a nasměruje k dalším prospěšným činnostem.
Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost ve městě i v regionu a přispívají různými
formami k rozvoji našich služeb. Každé pomoci si velmi vážíme. Těšíme se na další
práci v roce 2014.
Jana Kratochvílová
ředitelka sdružení

Občanské sdružení LECCOS bylo založeno dne 26. 7. 2000, číslo registrace u Ministerstva vnitra:
VS/1-1/44377/00-R. Občanské sdružení LECCOS 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, IČO 70855811, telefon: 321 621 712, 733 118 796, e-mail: info@leccos.cz, web: www.leccos.cz

LECCOS pro rodiny
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD)

Projekty
Aktivity SASRD byly financovány v rámci
INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU „ZÁKLADNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI - CZ.1.04/3.1.00/05.00021“
Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Realizátor projektu: Středočeský kraj
Individuální projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR
Sanace rodin byla financována v rámci projektu
„Spolupráce s OSPOD v oblasti sanace rodiny“
Donátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí
leden – prosinec 2013

Financování SASRD a Sanace rodin
ESF PROSTŘEDNICTVÍM IP STČ.KRAJE
MPSV
MĚSTO ČESKÝ BROD
DÁRCI
OSTATNÍ
Celkové náklady

69,06%
22,55%
2,49%
4,34%
1,56%

1 838184,58

AMBULANTNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
PORADNA PRO RODINY - základní sociální poradenství při řešení různých životních situací
KRÁTKODOBÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ a sociální poradenství v prostorách RC Kostička
SETKÁVÁNÍ PRO RODINY S DĚTMI a sociální poradenství v prostorách RC Kostička
TERÉNNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI, které se ocitly v nepříznivé životní situaci následkem jakéhokoli
znevýhodnění - při komunikačních problémech, při začlenění do společnosti, při řešení obtížných životních
situací.
• podpora a pomoc sociální pracovnice přímo v domácnosti
• příprava nebo doprovod k jednání a při vyřizování osobních záležitostí
• vyhledání volnočasových aktivit pro děti a případně jejich doprovod
• doučování dětí
BESEDY A SEMINÁŘE
Program seminářů a besed zaměřený na rodinné vztahy.
Cyklus seminářů vedený speciální pedagožkou a psychoterapeutkou PaeDr. Karlou Hrabčíkovou zaměřený
na fungování rodiny s tématy: o výchově dětí, o možnostech, jak ovlivnit jejich chování, jak tomuto chování
předcházet a tím zlepšit atmosféru v rodinách.
Registrovaná sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.
Naši pracovníci se řídí kodexem sociálních pracovníků, který zaručuje diskrétnost a anonymitu služeb.

Sanace rodin
TERÉNNÍ PRÁCE V RODINÁCH - podpora ohrožených rodin při řešení obtížných životních situací
Ve spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) v našem městě a v Kolíně jsme pracovali se 12ti
rodinami, 8 z nich spadalo pod OSPOD Český Brod a 5 pod OSPOD Kolín. Přímá práce měla dopad na 43 osob,
20 dospělých a 23 dětí. Rodinám jsme poskytovali sociální poradenství, poradenství při péči o děti a nácviku
rodičovských dovedností. Provázeli jsme je při řešení problémů v oblasti bydlení, hospodaření a vedení domácnosti, hledání zaměstnání. V oblasti péče o rozvoj a výchovu dětí jsme pomáhali s problematikou vzájemných
vztahů rodičů a dětí, či vztahů rodičů, negativně působících na vývoj dětí. S rodinami pracovaly zkušené sociální
pracovnice.
Partneři projektu Sanace rodin v roce 2013: firma BEK s.r.o. a Město Český Brod.

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 mezilidských vztahů, vztahů v rodině a podporuje zapojení rodin do společenského života v našem městě.
Programy v RC Kostička
VOLNÉ HERNY – prostor pro společné trávení času rodičů na rodičovské dovolené s dětmi
HRÁTKY S BATOLÁTKY – říkadla, hry, motorická cvičení pro rodiče s dětmi do 6 let
HRÁTKY S NEZBEDY – pravidelný program pro rodiče s dětmi od 2 do 3 let s důrazem na rozvoj prvních
sociálních vazeb a rozvoj osobnosti dítěte pomocí psychomotorických her
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 – celodenní hlídání dětí - jeden den v týdnu
CHYTROLÍNI – procvičování předškolní výuky a upevňování zralosti dětí od 5 do 7 let
Tyto programy navštěvovalo v průběhu roku 111 dětí.
Lyžování na Benecku – pro děti i rodiny s dětmi
Týdenní pobyt na horách o jarních prázdninách
Sportovní aktivity, výlety, hry, výtvarné činnosti
Zúčastnilo se 30 dětí a 13 rodičů
Letní příměstský tábor LECCOS – červenec – srpen 2013
3 turnusy plné sportovních her, výtvarných aktivit a výletů pro děti různých věkových kategorií
Týden na téma ŠMOULOVÉ pro děti od 3 do 6 let
Týden na téma ÚDOLÍ MAMUTŮ pro děti od 5 do 10 let
Týden na téma CIRKUS pro děti od 5 do 10 let
Zúčastnilo se 28 dětí.
Letní tábor na Benecku
Týdenní pobyt v Krkonoších
Sportovní aktivity, hry, výlety, výtvarné činnosti
Zúčastnilo se 21 dětí a 4 rodiče.
V roce 2013 jsme v RC Kostička opět aktivně spolupracovali se Sítí mateřských center o. s. při zapojení
centra do celorepublikových kampaní „Křídla a kořeny naší rodiny“ a „Táta dneska frčí. Významně jsme
spolupracovali také s MěÚ Český Brod a dalšími spolky, sdruženími a neziskovými organizacemi v regionu.

Projekt realizovaný v RC
„Aktivity pro posílení rodičovských kompetencí III“
Donátoři: MPSV, Úřad práce, Město Český Brod

Projekt plynule navázal na obdobný projekt roku 2012. Jeho
cílem bylo podporovat zdravé fungování rodiny a posílit rodičovské kompetence. Uspořádali jsme 5 seminářů s tématy
podporující zdravý vývoj rodiny – např. Riziko trestů a pochval
a co místo nich, Respektující komunikace pro každý den apod.
V rámci Drakiády jsme připravili prostor pro trávení času otců
s dětmi s názvem „Táto, jdeme na to!“. Dalšími akcemi pro tatínky s dětmi jsme se zapojili do celorepublikové kampaně „Táta
dneska frčí“. Sportovními i výtvarnými aktivitami jsme oslavili
Den otců. V rámci podpory mezigeneračního soužití jsme připravili setkávání seniorů a rodin s dětmi při aktivitách v RC
a besedě na téma Vánoce dříve a dnes v prostorách místního
penzionu pro seniory.

Kompletní financování provozu RC Kostička
MPSV
MĚSTO ČESKÝ BROD
ÚŘAD PRÁCE
DÁRCI
UŽIVATELÉ SLUŽEB
Celkové náklady

26,57%
5,80%
10,92%
10,97%
45,74%
938 535,33

LECCOS pro děti a mládež
Projekty realizované v NZDM Klub Zvonice
Individuální projekt

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT „ZÁKLADNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI - CZ.1.04/3.1.00/05.00021“ – do listopadu 2013
Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Realizátor projektu: Středočeský kraj
Individuální projekt je financován z Evropského sociálního fondu,
prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR
Tento projekt popdoroval sociální službu NZDM Klub Zvonice pro
věkovou kategorii 15 až 20 let.

NZDM Klub Zvonice
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.
NZDM Klub Zvonice navštěvují neorganizované děti a mládež, která se pohybuje v lokalitě města Český Brod
a okolí a jejíž vývoj by mohly ohrozit nebo ohrožují:
• komplikované životní události: rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování
• školní problémy
• konfliktní společenské situace: delikventní činnost, generační konflikty, konflikty v lokalitě
• negativní zkušenosti: konflikty ve vrstevnických skupinách, zneužívání, návykové látky
• problémy spojené s dospíváním
V NZDM Klub bylo v roce 2013 otevřeno 152 dní a navštěvovalo jej celkem 110 dětí.

NZDM Klub Zvonice

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Z tohoto projektu jsme částečně financovali provoz NZDM Klub Zvonice
jako poskytovatele sociální služby pro věkovou kategorii od 6 do 15 let.

Aktivity NZDM Klub Zvonice v roce 2013
V prostorách klubu jsme nabídli pestrý volnočasový program, zájmové kluby (sportovní, tvůrčí, kulinářský, hudební,počítačový), skupinové hry, jednorázové akce - Olympiádu na Škvárovně, Čarodějnice, Filmový večer, Keltský večer, Čertovskou a vánoční párty, sportovní turnaje a spousty dalších akcí. Jedním z našich cílů je u dětí
a mládeže rozvíjet komunikační a organizační dovednosti i schopnost pracovat v týmu. Proto jednorázové akce
plánovali a připravovali klienti Zvonice většinou sami. Uspořádali jsme řadu výletů - týden na raftech na řece
Otavě, víkend u koní nebo týden na horách. V průběhu celého roku probíhala v klubu „Dollarová hra“, prostřednictvím které se děti vzdělávaly ve finanční gramotnosti.
Primární prevence
Stejně jako v ostatních nízkoprahových zařízeních, i v Klubu Zvonice se pracovníci setkávají se sociálně patologickými jevy u dětí a mládeže. Musí být schopni na takové situace nejen reagovat, ale především jim musí umět
předcházet. Prevence těchto jevů patří mezi klíčové aktivity v klubu. Pracovníci s dětmi hovoří o preventivních
tématech jako jsou drogy, šikana, rasismus, násilí… Účinným výchovným nástrojem s vysokým dopadem je sdělení formou vlastního prožitku dítěte v podobě tématické hry, akce. Speciální programy primární prevence jsme
v roce 2013 realizovali také na českobrodských základních školách.
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.

NZDM Klub Zvonice poskytuje služby v souladu se Zák. 108/2006 Sb., tzn. Provádí činnosti v zákoně vymezené (výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti ; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti ; pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ).

LECCOS pro děti a mládež
Terénní programy v Chrášťanech a Poříčanech
V rámci terénních programů jsme vybudovali partnerství s místními školami a obecními úřady, navázali vztahy
s místní komunitou. Hlavní náplní byly sportovní a dovednostní aktivity a sociální poradenství určené neorganizovaným dětem a mládeži v těchto obcích.

Sociálně právní ochrana dětí v roce 2013

Probíhala v rámci služeb SASRD, Sanace a NZDM Klub Zvonice.

•
•
•
•
•

vyhledávání dětí, na něž se sociálně právní ochrana dětí zaměřuje
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

Účastnili jsme se odborných pracovních skupin a komisí MěÚ a spolupracovali jsme s dalšími relevantními
institucemi.
Distribuovali jsme letáky s nabídkou našich sociálních služeb, kterých se sociálně právní ochrana dětí týká
v celkovém poštu cca 600 ks.

Projekty realizované v NZDM Klub Zvonice
Najdi co tě baví

Poskytovatel dotace: Nadační fond Albert v rámci grantového
programu Nadační fond Albert dětem – do srpna 2013
Díky tomuto projektu jsme zrealizovali terénní programy pro děti
a mládež ve věku od 6 do 20 let v nedalekých obcích - Chrášťany
a Poříčany – volnočasové aktivity – 1x za 14 dní a další volnočasové
aktivity NZDM Klub Zvonice

LECCOS společně

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy červen – prosinec 2013
Podpora tohoto projektu pomohla finančně zajistit programy volnočasových aktivit NZDM, terénní programy v Chrášťanech a Poříčanech a programy primární prevence na místních základních školách.

Financování provozu NZDM
MPSV
MŠMT
MĚSTO ČESKÝ BROD
ESF PROSTŘEDNICTVÍM IP STČ.KRAJE
SERVITUS
NADAČNÍ FOND ALBERT
DÁRCI
OSTATNÍ
Celkové náklady

20,23%
6,30%
6,70%
57,23%
6,70%
0,95%
0,60%
1,29%
1 528 240,48

LECCOSní centrum spolupráce
Financování programů primární prevence
MĚSTO ČESKÝ BROD
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
DÁRCI
MŠMT
Celkové náklady

S kým jsme v roce 2013 spolupracovali:

28,06%
33,33%
32,27%
6,34%
170 450,00

Česká asociace streetwork o.s., Divadlo na Fidlovačce, Farní sbor
ČCE Český Brod, Gymnázium Český Brod, ICA – komunita nezávislých firemních poradců, Informační centrum pro mládež Český
Brod, Klub rodičů a přátel MŠ Sokolská, Komorní orchestr a sbor
VOX BOHEMICA, KUKLENY s.r.o., M’AM‘ALOCA o.s., Magráta o.s.,
Mateřská škola Liblice, Mezera o.s., Město Český Brod, Městská garda Český Brod, Občanské sdružení Prostor, Obecní úřad
Chrášťany, Obecní úřad Poříčany, O. s. Rozvoj Vrátkova, Poradna
Artemis – Alena Weberová, Poskytovatel sociálních služeb Zvoneček Bylany, Region Pošembeří o.p.s., Servitus o.s., Síť mateřských
center o.s., Stáj NaPoli o.s., 14. oddíl Junáka Psohlavci, Sokol Český Brod, Technické služby Český Brod, Úřad práce Český Brod, VOLONTÉ o.s., 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 školy

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE

V roce 2013 jsme pokračovali v realizaci programů primární prevence na všech českobrodských základních
školách. Programy byly „ušity na míru“ jednotlivým třídním kolektivům 2. stupně.
Klíčovými tématy jednotlivých setkání byly oblasti, se kterými jsou spojena určitá rizika, jimž se snažíme
předcházet - problematika závislostí, násilí, šikana a kriminalita obecně, vztahy vrstevnické, partnerské, ale
i k autoritám. Zakomponována byla i méně tradiční témata jako je kyberšikana a internetová bezpečnost, nebo
finanční gramotnost. V roce 2013 proběhlo celkem 88 tématických setkání. Zúčastnilo se 18 tříd, tj. 355 dětí.
Dárcem Programů primární prevence byla firma ARNOŠT s.r.o.

Pro podnikatele

V roce 2013 jsme navázali na projekt z předchozího roku „CO SE U NÁS NAUČÍTE, V PODNIKÁNÍ JAKO KDYŽ
NAJDETE“. V rámci jeho udržitelnosti jsme uspořádali 4 setkání podnikatelů. Setkávání byla určena všem zkušeným i začínajícím podnikatelům, kteří měli možnost sdílet své zkušenosti s podnikáním. Propagovat služby
nebo výrobky, získat kontakty a dozvědět se něco nového od zajímavých osobností.
Poradna
Nabídli jsme také elektronickou poradnu. Na dotazy odpovídali firemní poradci sdružení na portálu:
www.ica-poradci.cz prostřednictvím e-mailové schránky poradna-podnikatele@leccos.cz.
Setkání i poradna jsou služby poskytované zdarma, s podporou firmy KUKLENY s.r.o. a ing. Tomáše Havrdy, který je garantem kvality našich aktivit pro podnikatele. Původní projekt byl financován Evropskou unií
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR.

Pro neziskovky

Neziskovým organizacím jsme v roce 2013 nabídli poradenství v oblasti fundraisingu, public relations, ekonomiky a řízení NNO. Plánujeme další pravidelná setkávání s užitečným sdílením zkušeností i vzdělávací akce
v oblasti fundraisingu.

Tým LECCOS 2013
Zaměstnanci a externí pracovníci
Jana Kratochvílová – předsedkyně sdružení, ředitelka, vedoucí programů pro rodiny
Lia Valková – místopředsedkyně sdružení, ekonomická poradkyně
Tomáš Havrda – jednatel sdružení, garant poradny a akcí pro podnikatele
Renáta Neufusová – účetní, ekonomka
Jana Popovičová – fundraiserka
Dita Nekolná – pracovnice Public Relations
Kateřina Neufusová – administrativní pracovnice
Denisa Průšová – vedoucí programů pro děti a mládež, koordinátorka NZDM,
sociální pracovnice, lektorka
Andrea Hradecká – vedoucí programů RC Kostička, sociální pracovnice, pečovatelka
Jaroslav Nouza – kontaktní pracovník NZDM, lektor
Petra Čurgaliová – administrativní pracovnice, služba RC, lektorka
Dana Zahradníčková – sociální pracovnice
Anežka Moravcová – sociální pracovnice

Členové sdružení
Jana Kratochvílová, Lia Valková, Tomáš Havrda, Petra Ištvániková, Martina
Benáková, Zora Mašatová, Dita Nekolná, Kateřina Achak, Dana Pažoutová,
Veronika Palátová, Blanka Stříbrná

Petr Bachtjan – sociální pracovník NZDM
Václav Prokůpek – sociální pracovník NZDM
Hana Houšková – sociální a terénní pracovnice
Martina Pačesová – lektorka – keramický kroužek Šikula
Martina Křížová – lektorka – kroužek Chytrolíni
Anna Vojtíšková – lektorka programů primární prevence
Michal Šefc – lektor programů primární prevence
Jakub Binter – lektor programů primární prevence
Vladimír Jarošík – lektor programů primární prevence
Tereza Marková – asistentka lektorů programů primární prevence
Dana Pažoutová – revizorka účetnictví
Jarmila Horová – učitelka češtiny pro dobrovolnici z Německa
Jiří Svoboda - údržbář

Dobrovolníci
Johanna Wolff – dobrovolnice z Německa (do 06/2013)
Zora Mašatová – mentorka dobrovolníků EVS

Dobrovolnice v programech RC: Radka Kurková, Hana Adámková, Helena Jakschová, Johana Hanikýřová, Martina Mihálová

Supervizoři a konzultanti
Supervize řízení:
Supervize týmu NZDM:
Týmová supervize v rámci
projektu Sanace rodin a SASRD:

Milan Kinkor
Martin Rataj, Milan Černý
Tereza Hartošová

Další dobrovolníci našich aktivit a akcí pro veřejnost: Dana Pažoutová, Tomáš Havrda, Jaroslav Eichler, Petra Ištvániková, Petr Čurgali, Lucie
Čurgaliová, Jaroslav Rezek, Martina Křížová, Aleš Hradecký, Václav Moulis,
Blanka Sequensová, Martina Mihálová, Iva Bašusová, Anežka Moravcová,
Hana Polesná, Renata Krulišová, Jiří Svoboda, Filip Kratochvíl, Veronika Kratochvílová, Barbora Strnadová, Zuzana Neufusová, Fratišek Neufus, Zdeněk
Zahradníček, Kateřina Šrajerová, Jaroslava Krutská, Janka Sedláčková, Roman Marek, Kateřina Achak

LECCOSní akce
Leden

Oslava 10. narozenin RC
Kurz efektivního rodičovství – Jak dítě pozná, že ho
máme rádi

Únor

Kurz efektivního rodičovství – Co dělat, abychom dítě nemuseli trestat
Setkání podnikatelů

Březen

Týdenní pobyt na horách s RC
Týdenní pobyt na horách s NZDM
LECCOSní pracovní výjezd
Kurz efektivního rodičovství – Všichni členové se mohou
aktivně zúčastnit řízení rodiny
Pletení pomlázek – tvořivá dílna v RC

Duben

Rodičovské setkání v RC
Pěší výlet do Zahrad s RC
Čarodějnice s NZDM v PrŠ a ZŠ Český Brod

Květen

Přijďte pobejt 2013 – den otevřených dveří v RC
Seminář Povídání nejen o rodině – Jak vyjadřovat uznání a ocenění
Rybářské závody s NZDM
Dětský den v NZDM

Červen

Den dětí – s gymnáziem a ICM Český Brod
Víkendový pobyt u koní – NZDM - Stáj NaPoli o.s.
Setkání podnikatelů

Táta dneska frčí s RC Kostička:
• Výtvarná dílna TÁCEK POD PŮLLITR
• Exkurze TÁTA VČELAŘ
• Cyklovýlet do Kerska s RC
• Bojovka Geocaching (s Mezera o.s.)
Seminář Povídání nejen o rodině – Rizika odměn a pochval a co místo nich
Zahradní slavnost aneb kostkovaná BENEFICE nejen pro
LECCOS
Zvonicová olympiáda na „Škvárovně“ – připravily děti
z NZDM

Červenec

Příměstský tábor LECCOS v RC – 2 turnusy
Vodácký výlet na řeku Otavu s NZDM

Srpen

Letní tábor na Benecku s RC
Příměstský tábor LECCOS v RC – 1 turnus

Září

Den otevřených dveří ve Zvonici – v rámci kampaně České asociace streetwork o. s.

Říjen

Seminář Povídání nejen o rodině – Riziko trestů a co
místo nich
Rodičovské setkání v RC
Drakiáda 2013 aneb Táto, jdeme na to! – se 14. oddílem
Junáka Psohlavci a ICM Český Brod
Setkání podnikatelů

Listopad

Povídání nejen o rodině – Respektující komunikace pro
každý den

Do Pidivadla s RC – Hraní na Červenou Karkulku
Profesionální focení dětí v RC
BENEFICE pro LECCOS aneb společenský večer s TICHOU AUKCÍ

Prosinec

Adventní průvod světýlek s o.s. Magráta, Město Český
Brod, českobrodská městská garda a orchestr a sbor Vox
Bohemica
Povídání nejen o rodině – Jak sdělovat oprávněné požadavky
Mikulášská nadílka v RC
Beseda Vánoce dříve a dnes - rodiče a děti RC v Domově
ANNA
Rodičovské setkání v RC
Silvestr na Benecku s RC

Akce, kterých jsme se zúčastnili
Březen

Vynášení Morany
Vítání občánků

Duben

Den Země na Klepci

Červen

Vítání občánků

Září

Město v pohybu

Říjen

Oslavy 730 let od první listiny listinné zmínky o obci
Štolmíř
Jabkobraní v Limuzích

Listopad

Vítání občánků
Andělské zvonění

Hospodaření v roce 2013
Příjmy

Výdaje

ESF PROSTŘEDNICTVÍM IP STČ.KRAJE
MPSV
ÚHRADY UŽIVATELŮ
MĚSTO ČESKÝ BROD
ÚŘAD PRÁCE
DARY FINANČNÍ
MŠMT
DARY VĚCNÉ
OSTATNÍ
DAROVANÉ SLUŽBY
SERVITUS o.s.
NADAČNÍ FOND ALBERT

2 075 407,02
964 039,00
395 666,00
265 500,00
210 000,00
204 500,00
100 000,00
87 239,39
83 317,61
74 939,00
63 300,00
15 000,00

CELKEM

4 538 908,02

MZDY VČETNĚ ZÁKONNÝCH ODVODŮ
OSTATNÍ SLUŽBY
MATERIÁL
ENERGIE (EL.,VODA,PLYN)
NÁJEMNÉ
SPOJE
ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
DHM
CESTOVNÉ
EXTERNÍ LEKTOŘI
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ
PROPAGACE
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY

3 014 905,00
738 174,89
240 200,19
117 919,58
149 500,00
88 246,61
34 813,00
7 882,00
67 683,00
213 918,00
3 864,00
9 051,00
47 271,00

CELKEM

4 733 428,27

Účetní ztráta je 194 520,25. Rozdíl mezi příjmy a výdaji vznikl tím, že 2 projekty z roku 2013 byly finančně vyúčtovány až v lednu 2014.

Donátoři našich projektů
ESF – Evropský sociální Fond
(Operační program lidské zdroje a zaměstnanost)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Český Brod
Úřad práce Kolín
Nadační fond Albert
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Servitus o.s.

V roce 2013 nás také podpořili
Activa, spol. s.r.o. – projekt Activně dětem
Adamcová Lenka
ARNOŠT s.r.o.
Aschenbrennerová Renáta
AutoMotoVelo, Jaroslav a Vladimíra Pažoutovi
BEK s.r.o.
Benešová Ludmila
Betonárka Český Brod, s.r.o.
Blažková Magdalena – praktická lékařka
Boháč Jaroslav – Meeuwsen
Brčková Alena
Brzáková Petra, ZOO Šmak
Büttner, s.r.o.
Cestovní kancelář HUGO TRAVEL, s.r.o.
Cukrárna M a Z Kašovi
Čajovna M – Vlasta Králová
Černá Alena, Sport a hračky
Čurgali Petr
Čurgaliová Petra
Danielová Silvia
Divadlo Na Vinohradech
Divadlo Na zábradlí
Divadlo v Dlouhé
DM elektro, s.r.o.
Drahorádovi Jana a Oldřich
Drogerie - Danuše Procházková
Dům textilu – Václav Kec
Farní sbor ČCE Český Brod
Fejfarová Martina
Firma JANKŮ s.r.o., VINOTÉKA U HODINÁŘE
FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.
Fuchsová Věra, Krámek u Fuchsů
Hanikýř Tomáš
Havrda Tomáš, KUKLENY s.r.o.

Hladíková Hana – Pánské kadeřnictví
Hradecká Andrea
Hradecký Aleš
Hradecký Jan
Ištvániková Petra, Katka a Linda
Jakschová Helena
Jakubcová Růžena
Jatky Český Brod, a.s.
Jazyková škola Carpinus – Martina Benáková
Knihařství Sequensová
Kocián Matúš
Komárkovi Jana a Aleš, Bylinkové Pohlazení
Kounický Pivovar, Karel Klusáček
Kracík Marek
Kratochvílová Jana
Krutská Jaroslava
Kučerová Eva
Kulhánková Jana
Kurkovi Oldřich a Radka
Kuruczová Beáta
Kuruczová Barbora – Studio Santé
Květinářství Bela – Milada Bečvaříková
Ladýřová Jitka
Lakkis-Toner s.r.o.
Lékárna Rosa
Lenghartová Hana
Líbal Josef s manželkou
LMC s.r.o.
Lonská Hana, Autokemp U Podviničního rybníka
manželé Kulhánkovi
manželé Zdražilovi
Matyášová Jana
Mirko Fuchs, Keramos s.r.o.
Moravcová Anežka

Moravcová Jindřiška
Moravcová Melánie s dcerou
Moulis Václav
M-Power, s.r.o., Odvárko Jiří
MS Servis, Sklenář Martin
MSC – NET, s.r.o.
Nazaryan Armen
Nekolná Dita
Nekolná Lenka
Nekolní Václava a Bohumil
Nemazalová Lenka, Stáj NaPoli, o.s.
Neufusová Renáta
Nováková Magdalena
OBUV a TEXTIL Jedelský
Oční optika Aleš Novák
Ostrov her a hlavolamů , Zatřepálek Otakar
Palová Jaroslava
Pavlicová Zdeňka
Pazderová Jana
Pekařství Jaroslav Kollinger s.r.o.
Petrová Helena
Pilát Michal s manželkou
Potravinová banka Praha, o.s.
Hodinářství – zlatnictví, Pitro Miroslav
Pizzeria Malechov, Jan Chaloupka
Polesná Hana
Popovičová Jana
PROFI COLOR s.r.o.,
Rock for People – Ameba Production, spol. s.r.o.
Rodina Benákova
Ryngl Patrik, NEXUS jeans
Řezníček Libor – Lékárna U věže
Římskokatolická farnost Český Brod
SANTANA, s.r.o. – Zdeněk Sklenář

DĚKUJEME!

Schneidrová Petra, Kavárna Karamela
Skupina M.A.S.H. – Vostruha Milan, Macek Jaroslav, Šaman Jiří, Šutý Rudolf, Prokůpek Ota,
Fuchs Jaroslav, Novák Jiří, Kratochvíl Martin
SKYBRAND s.r.o.
Slavík Lukáš s manželkou
Sokol Český Brod
Solná jeskyně Český Brod
Svoboda Jiří
Svobodová Markéta
Šamanová Dora
Manželé Šídlovi
Šídlová Tereza
Šrajerová Kateřina
Štefančová Romana
V+T mat s.r.o.
Valková Lia
Vrbovcovi Hana a Jan
Vydavatelství BAUER MEDIA - časopis Bravo
Vydavatelství Mladá fronta – časopis Sluníčko
Výroba ovocných destilátů, Pavel Drahota a syn
Weberová Alena
Yeti studio, Jaroslav Hor
Zahradníček Zdeněk, jr.
Zahradníček Zdeněk – Autodoprava
Zahradníčková Dana
Zeman Ondřej
Zemanová Barbara
Zlatnická dílna Jan a Olga Bucharovi
ZUŠ Český Brod
ZZN Polabí a.s.
Železářství Hlávka

Fundraising v roce 2013

Fundrasing (získávání zdrojů na činnost), je klíčovou aktivitou každé neziskové organizace. Na úspěšném fundraisingu závisí objem činnosti i dynamičnost rozvoje organizace. I proto se
v roce 2013 na fundraisingových aktivitách podílel celý tým našeho sdružení. V loňském roce jsme se ucházeli o podporu formou grantových žádost, projekty jsme směrovali na státní
i samosprávné instituce, nadace, nadační fondy. Snažili jsme se získat podporu od firem jako partnerů našich klíčových projektů. Pozornost jsme věnovali také celoroční kampani Sponzor jednoho dne RC Kostička a NZDM Klub Zvonice. Neméně důležité bylo získávání věcných darů nutných pro naši činnost. V roce 2013 jsme naše příznivce pozvali na dvě benefiční
akce. O výtěžek z letní „Kostkované BENEFICE nejen pro LECCOS“ jsme se rozdělili s Dětským táborem Hryzely zasaženým červnovými povodněmi. Druhý ročník předvánoční tiché aukce
s tradičním názvem BENEFICE pro LECCOS našemu sdružení přinesl nejen více než 30 000 Kč, ale také nové příznivce a partnery.

Líbí se vám, co Občanské sdružení LECCOS pro děti, mládež i rodiny v Českém Brodě a okolí dělá?
Podpořte naši činnost!
Dárcem, sponzorem, partnerem, dobrovolníkem se můžete stát i Vy!
Hledáme:
•
pravidelné dárce, kteří na náš účet každý měsíc zašlou malou finanční částku dle svého uvážení
•
dárce hmotných předmětů či služeb - aktuální seznam potřebného, najdete na našem webu
•
sponzora jednoho dne provozu NZDM Klub Zvonice/RC Kostička, který částkou 2200 Kč dofinancuje provoz těchto zařízení v den, který si předem sám vybere
•
dárce či partnera projektu, který finančně podpoří jeden z našich projektů dle vlastního uvážení: dárce projektu: dar do výše 24 999 Kč, partner projektu: dar 25 000 Kč a více
•
partnera LECCOS/ generálního partnera LECCOS, který nám věnuje zásadní finanční obnos pro zajištění naší činnosti: dar partnera: 50 – 99 999 Kč, dar generálního partnera: 100 000 Kč a více
•
dobrovolníky na pomoc při akcích pro děti a mládež, na benefiční akce apod.
Velmi rádi Vás přivítáme jako hosty/dárce na našich benefičních akcích. V pořadí třetí BENEFICE pro LECCOS aneb společenský večer s TICHOU AUKCÍ proběhne 28.11. 2014 opět
v Oranžové zahradě Římskokatolické farnosti v Českém Brodě. Už nyní se na vás těšíme!
Aktuální informace sledujte na www.leccos.cz
Jako dárce vás budeme velice rádi všestranně prezentovat – na webu, ve vývěskách, na letácích i jinak, na základě předchozí domluvy a dle charakteru vaší pomoci. Každý dar bude
podložen darovací smlouvou dle § 2055 nového Občanského zákoníku v platném znění.

Na všechny vaše dotazy s radostí odpoví Jana Popovičová, fundraiserka sdružení - tel.: 734 108 096, e-mail: darci@leccos.cz
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Děkujeme!
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