Občanské sdružení LECCOS
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
Občanské sdružení LEC-

Milí přátelé,

Poslání

ráda bych v úvodu výroční zprávy poděkovala všem našim příznivcům, spolupracovníkům a donátorům. Díky vám se naše organizace stále rozvíjí a my tak můžeme
opět předložit zprávu o naší činnosti.
Naše aktivity a programy rozšiřují v Českém Brodě a jeho okolí síť služeb pro děti
a mládež a rodiny s dětmi. Jsme velice rádi, že na Českobrodsku i Kolínsku můžeme
spolupracovat s místními úřady, školami, spolky, podnikateli, firmami i jednotlivci.

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, soociálně-aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, služby pro pěstounské rodiny. Pořádáme akce, besedy, semináře pro
širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.

V průběhu minulého roku jsme mohli opět nabídnout sociální služby i další projekty
ve prospěch těch, kteří je potřebují. Ke konci roku jsme naše služby rozšířili o podporu
pěstounských rodin.
Během letošních prázdnin nás čeká dočasné přesídlení NZDM Klub Zvonice do
jiných prostor a také plánujeme rozvoj služeb pro pěstounské rodiny. V našem dlouhodobém plánu je zlepšit zázemí pro naše působení. Pevně věříme, že se nám to
v zájmu uživatelů našich služeb, ve spolupráci s našimi partnery, podaří.
Přeji vám úspěšný rok.

Jana Kratochvílová
ředitelka sdružení
Občanské sdružení LECCOS - bylo založeno dne 26. 7. 2000, číslo registrace u Ministerstva vnitra:
VS/1-1/44377/00-R, - má dle nového Občanského zákoníku 1. 1. 2014 právní formu: spolek 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,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a služby pro pěstounské rodiny jsou registrované sociální
služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Sídlo: nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod, IČO: 70855811
Kontakt: telefon - 733 118 796 , e-mail - info@leccos.cz
Výroční zpráva byla schválena členskou schůzí dne 15.4.2015.

www.leccos.cz

LECCOS pro rodiny
Projekty a financování:
Aktivity SASRD byly financovány v rámci několika
projektů
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Český Brod
Sanace rodin byla financována v rámci několika
projektů
Donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Středočeský kraj – Humanitární fond
Město Český Brod
Partner projektu:
firma BEK s. r. o.

Financování SASRD a Sanace rodin
MPSV
Středočeský kraj
Město Český Brod
Ostatní dárci, partneři
Celkové náklady

77,18%
13,15%
7,78%
1,89%
1 521 357,00 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD)
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
V průběhu roku jsme službu poskytli 74 klienům. Realizovali jsme celkem 488 intervencí – jednání s klienty
ambulantně nebo v terénu.
Registrovaná sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.
Naši pracovníci se řídí kodexem sociálních pracovníků, který zaručuje diskrétnost a anonymitu služeb.
BESEDY A SEMINÁŘE
Program seminářů a besed zaměřený na rodinné vztahy.

Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD na Českobrodsku a Kolínsku
TERÉNNÍ PRÁCE V RODINÁCH - podpora ohrožených rodin při řešení obtížných životních situací
Ve spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) v Českém Brodě a v Kolíně jsme pracovali v rodinách s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Rodinám jsme poskytovali poradenství a pomoc při řešení výchovných a dalších problémů v oblasti péče o dítě. Aktivity projektu probíhaly převážně v terénu, tedy přímo v domácnostech rodin.
V projektu bylo v uplynulém roce zapojeno 11 rodin z Kolínska a Českobrodska.

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.
Nedotované 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 do 5 do 7 let
DOBRÝ START! – kurz metody „Dobrého startu“ pro děti od 5 do 12 let
CVIČENÍ PRO SILNÁ A ROVNÁ ZÁDA – cvičení „spirální stabilizace páteře“ pro děti od 4 do 15 let
ŠITÍ NÁS BAVÍ – kurz šití pro radost pro dospělé
KLUB KOSTKA – odpolední hlídání a volnočasové aktivity pro děti od 4 do 12 let
Tyto programy navštěvovalo v průběhu roku 131 dětí.
Lyžování v Kořenově – pro děti i rodiny s dětmi - březen 2014
Sportovní aktivity, výlety, hry, výtvarné činnosti…
Zúčastnilo se 17 dětí, 4 rodiče a 3 vedoucí.
Letní příměstský tábor LECCOS – 3 týdenní turnusy - červenec – srpen 2014
DOBRODRUŽSTVÍ S PEPINOU pro děti od 3 do 6 let
Z POHÁDKY DO POHÁDKY pro děti od 3 do 6 let
SHREK pro děti od 6 do 10 let
Zúčastnilo se celkem 30 dětí.
Zážitkový tábor Kořenov - srpen 2014
Týdenní pobyt v Krkonoších pro děti od 6 do 15 let plný adrenalinových sportovních aktivit.
Zúčastnilo se 24 dětí a 4 vedoucí.
V roce 2014 jsme opět aktivně spolupracovali se Sítí mateřských center o. s., spolky a neziskovými organizacemi v regionu a Městem Český Brod.

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

Realizovali jsme preventivní aktivity vedoucí k podpoře zdravé,
fungující rodiny a k posílení rodičovských kompetencí. Zaměřili
jsme se na vzdělávání manželských párů, rodičů na mateřské
nebo rodičovské dovolené a rodin s dětmi v oblasti vztahů v
rodině a funkčnosti zdravé rodiny i na podporu aktivního otcovství. Hlavním cílem byla podpora aktivního přístupu k rodičovství, rozšiřování rodičovských zkušeností, vědomostí a dovedností, podpora mezigeneračního soužití a aktivního otcovství.
Pravidelně 1x týdně jsme do programu centra zařadili vzdělávací a tréninkové aktivity a poradenství v oblasti rodiny a rodičovství s názvem „Setkání pro rodiny s dětmi“. Tento otevřený
program probíhal v RC Kostička a v obci Štolmíř pod vedením
lektorky a poradkyně pro základní individuální poradenství.

Kompletní financování provozu RC Kostička
MPSV
Město Český Brod
Úřad práce
DÁRCI
UŽIVATELÉ SLUŽEB
Celkové náklady

26,72%
10,30%
9,42%
0,41%
53,15%
1 076 852,10 Kč

LECCOS pro děti a mládež
Projekt realizovaný v NZDM Klub Zvonice
NZDM Klub Zvonice

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Partner projektu: Město Český Brod
Z tohoto projektu jsme financovali provoz NZDM Klub Zvonice jako poskytovatele sociální služby pro věkovou kategorii od 6 do 20 let.

Financování provozu NZDM Klub Zvonice
MPSV
MĚSTO ČESKÝ BROD
ÚŘAD PRÁCE
NF ALBERT
DÁRCI
Celkové náklady

89,96%
1,20%
6,38%
1,32%
1,14%
1 509 478,20 Kč

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
Aktivity NZDM Klub Zvonice v roce 2014
V prostorách klubu jsme třikrát v týdnu, vždy od tří do sedmi, nabídli pestrý volnočasový program. Zájmové
kluby jsme zaměřili na sportování, výtvarnou tvorbu, kulinářství, práci s počítačem a internetovou bezpečnost… Oblíbené jednorázové akce, např. rybářské závody, turnaje v šipkách, v kulečníku, ve fotbálku, si děti
většinou organizovaly samy s malou pomocí pracovníků klubu. Během roku děti v klubu také několikrát
přespaly, např. na Čarodějnice, kdy si samy připravily jídlo a drobné občerstvení, starší děti se zapojily do
přípravy večerní bojové hry pro mladší kamarády. Téměř tradicí se stal „přespávací“ filmový večer v době
Dušiček. S dětmi jsme také oslavili Vánoce -za doprovodu koled zdobili stromeček, pekli a zdobili perníčky.
Uspořádali jsme společnou vánoční párty s rozdáváním dárků a do klubu pozvali rovněž rodiče. V průběhu
celého roku probíhala v NZDM „Dollarová hra“, prostřednictvím, které se děti vzdělávaly ve finanční gramotnosti. V roce 2014 jsme pro klienty NZDM Klub Zvonice připravili i řadu vícedenních výletů: vodácký
tábor na řece Otavě, Víkend u koní ve Stáji NaPoli v Kšelích nebo týden na horách v době jarních prázdnin.
Sdružení také podpořilo týdenní pobyt u moře pro klienty NZDM, který pro ně uspořádal vedoucí klubu
Jaroslav Nouza.
Prevence v NZDM
Prevence sociálně patologických jevů patří mezi klíčové aktivity v klubu. Pracovníci s dětmi hovoří o tématech, jako jsou drogy, šikana, rasismus, násilí… Účinným výchovným nástrojem s vysokým dopadem je sdělení formou vlastního prožitku dítěte v podobě tematické hry, akce. Speciální programy primární prevence
jsme v roce 2014 realizovali také na českobrodských základních školách.
V NZDM Klub Zvonice bylo v roce 2014 otevřeno celkem 156 dní a navštěvovalo jej 126 dětí.
Služby v NZDM Klub Zvonice jsou poskytovány ZDARMA a ANONYMNĚ.
NZDM Klub Zvonice poskytuje registrovanou sociální službu dle Zák. 108/2006 Sb.

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.
Probíhaly v dvouhodinových blocích 1x za 14 dní, vždy v úterý.

Sociálně právní ochrana dětí v roce 2014

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

Probíhala v rámci služeb SASRD, Sanace a NZDM Klub Zvonice.
V rámci sociálně-právní ochrany 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
Výše uvedené činnosti byly realizovány v rámci poskytování našich služeb a projektů, konkrétně v rámci
sociální služby NZDM Klub Zvonice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny a Programů primární prevence na
základních školách. Uspořádali jsme také 2 přednášky, 1 seminář a 1 besedu pro rodiče na téma výchovy
dětí. Činnosti, jimiž jsme pověřeni, jsou převážně zajišťovány v projektu Sanace rodiny ve spolupráci s OSPOD na Českobrodsku a Kolínsku.
Od července 2014 se naše pověření vztahuje také na
- 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.
Výkon této činnosti jsme zahájili propagací nabídky služeb, ke konci roku nás o uzavření dohody požádaly
2 pěstounské rodiny.

Projekt realizovaný v NZDM Klub Zvonice
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LECCOSní centrum spolupráce
Financování programů primární prevence
Město Český Brod
Základní školy
Ostatní dárci, partneři, vlastní příjmy
Celkové náklady

27,20%
24,84%
47,96%
183 799,00 Kč

Pro školy

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE
V roce 2014 jsme pokračovali v realizaci programů primární prevence na všech českobrodských základních
školách. Programy byly „ušity na míru“ jednotlivým třídním kolektivům 2. stupně, vedli je odborní a zkušení lektoři zážitkovou a hravou formou. Tématy jednotlivých setkání byly oblasti, se kterými jsou spojena
určitá rizika, jimž se snažíme předcházet - závislosti, násilí, šikana a kriminalita obecně, vztahy vrstevnické,
partnerské, ale i k autoritám.
V roce 2014 proběhlo v rámci těchto programů 78 bloků – tj. 173 hodin, kterých se zúčastnilo 413 žáků.
Partneři projektu: BEK s.r.o., Arnošt s.r.o.

Pro podnikatele
Fin. projektu LECCOS společně, leccos aktivně
SZIF
MPSV
Město Český Brod
Vlastní zdroje
Celkové náklady

S kým jsme v roce 2014 spolupracovali:

88,78%
3,79%
3,95%
3,48%
229 997,90 Kč

Česká asociace streetwork o.s., Farní sbor ČCE Český Brod,
Gymnázium Český Brod, ICA – komunita nezávislých firemních poradců, Informační centrum pro mládež Český Brod,
Jaroslav Boháč, 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, MUDr.
Magdalena Blažková, Občanské sdružení Prostor, Obecní
úřad Chrášťany, Obecní úřad Poříčany, O. s. Rozvoj Vrátkova, Poskytovatel sociálních služeb Zvoneček Bylany, Region
Pošembeří o.p.s., Síť mateřských center 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

V roce 2014 jsme navázali na projekt z předchozího roku „CO SE U NÁS NAUČÍTE, V PODNIKÁNÍ JAKO KDYŽ
NAJDETE“. V rámci jeho udržitelnosti jsme uspořádali 2 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. Akce pro podnikatele podporuje ing. Tomáš Havrda
- KUKLENY s.r.o., 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

V roce 2014 jsme poskytli několik konzultací na téma fundraising. Dotazy se týkaly např. darovacích smluv
podle nového Občanského zákoníku, problematiky pořádání veřejných sbírek a realizace benefičních akcí.

LECCOS společně, leccos aktivně

Tento projekt pomohl vyřešit obnovu pomůcek a vybavení pro služby a aktivity, kterým se v souladu s posláním naše sdružení věnuje. Získali jsme potřebné vybavení nejen pro klienty našich sociálních služeb, ale
také pomůcky pro zatraktivnění akcí pro veřejnost, přednášky, workshopy, tradiční akce, které pořádáme ve
spolupráci s místními spolky, neziskovými organizacemi, Městem Český Brod…
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.

Tým LECCOS 2014
Zaměstnanci a externí pracovníci
Jana Kratochvílová – předsedkyně sdružení, ředitelka,
vedoucí programů pro rodiny, sociální pracovnice
Lia Valková – místopředsedkyně sdružení, ekonomická poradkyně
Tomáš Havrda – jednatel, garant poradny a akcí pro podnikatele
Renáta Neufusová – účetní, ekonomka, administrativní pracovnice
Jana Popovičová – fundraiserka
Dita Nekolná – pracovnice Public Relations
Kateřina Neufusová – administrativní pracovnice od 6/2014
Andrea Hradecká – vedoucí programů RC Kostička, sociální pracovnice, pečovatelka
Jaroslav Nouza – vedoucí NZDM od 3/2014, vedoucí terénních služeb pro děti
a mládež, kontaktní pracovník, lektor
Denisa Průšová – vedoucí NZDM do 2/2014, vedoucí programů PPP,
sociální pracovnice, lektorka
Hana Houšková – zástupce vedoucího NZDM, sociální a terénní pracovnice
Dana Zahradníčková – sociální pracovnice SASRD

Dobrovolníci
Dobrovolnice v programech RC: Radka Kurková, Johana Hanikýřová, Lia
Blatná
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, Jarmila
a Josef Sequensovi, Martina Mihálová, Iva Bašusová, Hana Polesná, Renata
Krulišová, Jiří Svoboda, Filip Kratochvíl, Veronika Kratochvílová, Barbora Strnadová, Zuzana Neufusová, František Neufus, Zdeněk Zahradníček, Tereza
Nedošínská, rodina Šimkova, Kája Šaladová, Veronika Boumová, Eliška Strnadová, Jiří Kozák, Zuzana Majerová, Jana Pazderová, pan Kuba a Patricie
Schindlerová, Kateřina Šrajerová, Jaroslava Krutská, Kateřina Achak

Anežka Moravcová – sociální pracovnice
Petra Čurgaliová – admin. pracovnice, pracovnice v sociálních službách, lektorka RC
Aleš Vích – kontaktní pracovník NZDM do 6/2014
Jakub Binter – lektor programů primární prevence do 6/2014
Tereza Marková – asistentka lektorů PPP do 2/2014
Martina Pačesová – lektorka – keramický kroužek Šikula
Martina Křížová – lektorka – kroužek Chytrolíni do 6/2014
Simona Čabanová – lektorka – Dobrý start!
Simona Kopecká – lektorka volnočas. aktivit NZDM od 9/2014
Ludmila Petáková – lektorka volnočas., aktivit NZDM od 9/2014
Blanka Marková – lektorka jednorázových akcí NZDM
Lenka Nemazalová – lektorka jednorázových akcí NZDM 12/2014
Dana Pažoutová – revizorka účetnictví
Jiří Svoboda – 3-11/2014 údržbář

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

Blanka Čepická
Martin Rataj, Milan Černý,
Adéla Michková
Tereza Hartošová

LECCOSní akce
Leden

Oslava 11. narozenin RC
Jedeme do divadla! s RC Kostička – Divadlo Fidlovačka
FIMO dílna v RC

Březen

Jarní prázdniny v Kořenově – týdenní pobyt s RC
Zvonice na horách – týdenní pobyt NZDM
Setkání podnikatelů

Duben

FIMO dílna v RC
Barvení velikonočních vajíček v NZDM
Pletení pomlázky v RC
Bazárek pro Adámka v RC – dobrovolná akce
skupiny maminek
Pálení čarodějnic s NZDM

Květen

Proč se děti nesprávně chovají – přednáška RC
Přijďte pobejt! – den otevřených dveří v RC
Exkurze u zvoníka s RC
Western City NaPoli – víkend u koní s NZDM
Porod aneb bolest a její uvolnění – kurz s RC
Den dětí – s podporou Gymnázia a Města Český Brod

Červen

Kdo s koho aneb Dětský vzdor – přednáška s RC
Exkurze u rybáře s RC
Rybářské závody NZDM
Zvonice jede do bazénu – výlet NZDM
Táta dneska frčí - akce na podporu otcovství
- Výtvarná dílna
- Cyklovýlet
- Geocaching bojovka – s o. s. Mezera Kounice
Rozlučka s „primárkou“ pro školní rok 2013/14
– promítání v kině s ICM Český Brod
Hororová noc – rozlučka se školním rokem v NZDM

Červenec

Příměstský tábor LECCOS v RC – 2 turnusy
Vodácký tábor na řece Otavě s NZDM

Srpen

Zážitkový tábor Kořenov s RC
Příměstský tábor LECCOS v RC – 3. turnus

Září

Chorvatsko 2014 – týdenní pobyt v Chorvatsku pro klienty NZDM.

Říjen

Šikana – seminář s RC
Na „zvonění“ do Plaňan – výlet s RC
Něžná náruč rodičů, zdravé nošení miminek – kurz s RC
Exkurze „táta pizzař“
Drakiáda – s oddílem Junáka Psohlavci a Městem Český
Brod

Listopad

Exkurze „táta veterinář“ s RC
Přespání ve Zvonici – program pro klienty NZDM
Úrazy a první pomoc u dětí – seminář s RC
Šestinedělí, péče o novorozence a kojení – kurz s RC
Setkání podnikatelů
Šťastné a zdravé dítě ve školce – beseda s RC
Turnaj v šipkách v NZDM
BENEFICE pro LECCOS
Adventní průvod světýlek – s Městem Český Brod,
O.s. Magráta, Vox Bohemica

Prosinec

Mikuláš na horách – víkendový pobyt NZDM
Vánoční focení v RC
Co to je být dobrým rodičem – beseda s RC
Burza oblečení v NZDM
Den pro rodiče v NZDM
Zvonice jede do bazénu – výlet NZDM
Vánoce dříve a dnes – program RC pro Domov pro seniory Domova Anna
Vánoční rodičovské setkání v RC
Vánoční besídka NZDM

Akce, kterých jsme se zúčastnili
Březen

Vyneseme Moranu – v rámci partnerství s Klubem rodičů a přátel MŠ Sokolská

Duben

Den Země na Klepci
Vítání občánků

Červen

Otevřené hřiště - v rámci partnerství s Klubem rodičů
a přátel MŠ Sokolská
Dopravní hřiště – akce Města Český Brod

Hospodaření v roce 2014
Příjmy

Výdaje

ESF PROTŘEDNICTVÍM IP STČ.KRAJE
MPSV
SZIF
ÚHRADY UŽIVATELŮ
MĚSTO ČESKÝ BROD
ÚŘAD PRÁCE ČR
DARY FINANČNÍ
DARY VĚCNÉ
DAROVANÉ SLUŽBY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
STŘEDOČESKÝ KRAJ
OSTATNÍ
NADAČNÍ FOND ALBERT
CELKEM

684489,87
2819902,00
204 201,00
343072,00
300000,00
353626,00
359472,96
188616,57
12475,00
45663,00
200000,00
49446,81
20000,00
5 580 965,21 Kč

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

3053674,50
454391,71
321569,78
118143,43
118500,00
83161,85
86442,00
250271,40
84068,00
227203,00
9166,00
34431,30
4 841 022,97 Kč

Účetní zisk je 739 942,24 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji vznikl tím, že 2 projekty z let 2011-2013 byly účetně vypořádany v lednu 2014.

Donátoři našich projektů
MPSV ČR
Středočeský kraj - Fond humanitární
Město Český Brod
Nadační fond Albert
EU Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO
ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR, Region Pošembeří, o.p.s
Úřad práce ČR

V roce 2014 nás také podpořili
ACTIVA spol. s r.o. - projekt Activně dětem
Advokátní kancelář – Eva Zhřívalová
Arnošt, s.r.o.
AutoMotoVelo – Jaroslav Pažout
Avon Cosmetics, spol. s r.o.
BEK s.r.o.
Betonárka Český Brod
Benáková Martina
Blatná Lia
Blažková Magdalena, Karolína a Bety
Boháč Jaroslav – www.sedacisoupravy.cz
Brčková Alena
Bylinkové pohlazení – Aleš Komárek
Büttner s.r.o.
Čajovna M – Vlasta Králová
Čečetková Zdena
Čurgaliovi Petr a Lucie
Dejvické divadlo
Divadlo na Vinohradech
Divadlo na Zábradlí
Divadlo v Dlouhé
DM Elektro „U Heřtusů“
Drahotová Jitka
Drahorádová Jana
DŮM TEXTILU – Václav Kec
ESSENS CZECH, s.r.o.
Farní sbor ČCE
Fejfarová Martina
Fořtová Zuzana
Hamták Petr
Hrabáková Jana
Hradecká Andrea
Hradečtí Aleš a Jan
Ištvániková Petra
Janík František

Janík Pavel
Jatky Český Brod
Jenešová Hana
Kavárna Karamela - Petra Schneiderová
Kašpar Aleš
Keramos, s.r.o.
Knihařství Sequensová
KOBRA FORMY CZ, spol. s r.o.
Kobrlová Dana
Kocian Matúš
Kounický pivovar s.r.o.
Krajníkovi Karel a Vlasta
Krajníková Zuzana
Kratochvílová Jana
Krutská Jaroslava
Kukleny s.r.o.
Kuruczová Barbora
Kuštová Jitka
Květinářství Bela – Milada Bečvaříková
Ladýřová Jitka
Lakkis Toner s.r.o.
Lanex a.s.
Lékárna Rosa
Lékárna u věže – Libor Řezníček
LMC, s.r.o.
Lonská Hana
Macková Růžena
manželé Talackovi
manželé Klusáčkovi
manželé Líbalovi
manželé Nekolní
manželé Drahorádovi
manželé Nouzovi
manželé Kulhánkovi
manželé Hájkovi

M.A.S.H. – hudební skupina
Matyášová Jana
Ministerstvo životního prostředí ČR
Moravcová Anežka
MSC- Net, s.r.o.
Nadace Charty 77 – Počítače proti bariérám
Nedošínská Tereza
Nedvědová Miluše
Nekolná Lenka
Nekolní Jakub, David a Honza
Neufusová Renáta
Neufusovy Zuzana a Kateřina
Nouza Jaroslav
Novotná Jitka - Kostelec nad Černými Lesy
Novotná Jitka - Nehvizdy
Oční Optika A. Novák
Palová Jaroslava
Pejsek & kočička – potřeby pro zvířata
Pekařství Jaroslav Kollinger
Pilát Luděk
Pilný Milan
PITRO HODINÁŘSTVÍ f.o.
Pizzeria Malechov
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Polesná Hana
Popovič Jiří
Popovičová Jana
Potravinová banka Praha, z.s.
Průšová Denisa
Rock for People – Ameba Production, s.r.o.
RC Havránek Dušníky
SANTANA s. r. o.
SCS servis spol. s. r.o.
Sdružení IT - Josef Bílek a Jaroslav Chmela
SKI SERVIS Blažek

DĚKUJEME!

Sklenář Zdeněk
Solná jeskyně Český Brod
Spodní prádlo LISCA - Michal Bílek
Stavební firma VÁCLAV NOVÁK
Studio Santé – Barbora Kuruczová
Svoboda Jiří
Svojtka a Co. s. r. o.
Šamanová Dana
Šílová Kristýna
Šrajerová Kateřina
TechSoup Česká republika
TRUE trade s. r. o.
Ulíková Lucie
Unigaz servis s.r.o
Valková Lia
Vinotéka U HODINÁŘE – Janků s.r.o.
Vinotéka U Jitky – Jitka Kuštová
Vintrychovi Robert a Anna
Vlasáková Eva
Vodní svět Kolín
Vydavatelství Mladá fronta
Vydavatelství BAUER MEDIA
Výrobna ovocných destilátů – Drahota a syn
Zahradníček Zdeněk st. - Autodoprava
Zahradníček Zdeněk ml.
Zahradníčková Dana
Zahradníčková Petra
Zlatnická dílna - Jan a Olga Bucharovi
ZOOMEDICA
Zoubek Olbram
ZUŠ Český Brod
Zvoneček Bylany
Žďárský Petr

Fundraising v roce 2014

Na klíčových fundraisingových aktivitách (získávání zdrojů na činnost) se v roce 2014 podílel celý náš tým. Ucházeli jsme se o finanční podporu prostřednictvím
grantových a dotačních řízení - oslovili státní i samosprávné instituce, nadace a nadační fondy. Finanční zdroje jsme hledali u firem i individuálních dárců. Pozornost
byla opětovně věnována kampani Sponzor jednoho dne. Naším významným dárcem se stala ACTIVA spol. s r o., po celý rok nám v rámci projektu „Activně dětem“
bezplatně poskytovala školní, výtvarné a kancelářské potřeby. V roce 2014 jsme uspořádali třetí BENEFICI pro LECCOS aneb společenský večer s Tichou akcí. Tato
akce nám přinesla více než 90 000 Kč a řadu nových příznivců.

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!
Na všechny vaše dotazy s radostí odpoví:

Jana Popovičová, fundraiserka sdružení , tel.: 734 108 096, e-mail: darci@leccos.cz

Srdečně Vás zveme na již čtvrtou Benefici pro LECCOS aneb Společenský večer s Tichou aukcí, který se uskuteční
27. 11. 2015 v Oranžové zahradě Římskokatolické farnosti v Českém Brodě.
Aktuální informace na www.leccos.cz.

Těšíme se na Vás!
O.s. LECCOS © 2015
texty zpracovala: Dita Nekolná

WWW.LECCOS.CZ
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