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VáÏení pfiátelé,

jak˘ byl pro na‰e sdruÏení rok 2009, co ná‰ ãeká v roce 2010 a jaké jsou na‰e dal‰í plány? 

Na‰e sdruÏení má za sebou rok pln˘ práce a rozvoje, pfiestoÏe na poãátku ekonomické krize jsme se obávali lecãeho. 

Na‰e programy, NZDM Klub Zvonice a MC Kostiãka fungovaly dále, neomezili jsme ani na‰e zapojení do vefiejného spole-

ãenského Ïivota ve mûstû a v regionu. S potû‰ením zmiÀuji, Ïe se nám podafiilo získat do na‰ich pracovních t˘mÛ nové odbor-

níky. Roz‰ífiili a profesionalizovali jsme t˘m NZDM Klub Zvonice, takÏe na‰im klientÛm z fiad dûtí a mládeÏe se nyní mÛÏe

vûnovat více pracovníkÛ. Do ãinnosti MC Kostiãka se zapojily nové rodiny a pfiinesly s sebou nad‰ení, nápady a dovednosti.

Díky personálním zmûnám se tû‰íme také z lep‰ího fungování t˘mu vedení – mohli jsme spustit nové webové stránky, rozvíjíme

fundraising a do nového roku jsme pfiipravili Strategick˘ plán rozvoje sdruÏení pro léta 2010-2012. V souladu s na‰ím posláním

jsme se aktivnû zapojili do tvorby Komunitního plánu sociálních sluÏeb. Vûfiíme, Ïe se nám podafií spoleãnû s dal‰ími poskytova-

teli vytvofiit pro obyvatele na‰eho mûsta dobrou fungující síÈ sluÏeb pro sociální oblast.

V roce 2010 plánujeme rekonstrukci prostor NZDM Klub Zvonice, rádi bychom roz‰ífiili ãinnost NZDM o terénní sluÏby. Pro

klienty MC Kostiãka i ostatní rodiny s mal˘mi dûtmi ve mûstû pfiipravujeme dal‰í projekt pro sladûní rodinného a profesního

Ïivota. Za prací na‰eho Obãanského sdruÏení LECCOS stojí úsilí v‰ech na‰ich zamûstnancÛ a dobrovolníkÛ, ale také v‰ech pfií-

znivcÛ, ktefií sdílejí na‰e poslání. Dûkuji v‰em, ktefií nám sv˘mi prostfiedky, jeÏ mohou nabídnout, pomáhají.

V roce 2010 uplyne 10 let od zaloÏení na‰í organizace. Zveme v‰echny – oslavte to s námi! 

Jana Kratochvílová, pfiedsedkynû sdruÏení

      POSLÁNÍ:
  „Poskytujeme a rozvíjíme v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby
a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeže.“
Vytváfiíme programy pro dûti a mládeÏ ve vûku od 6 do 20 let a pro rodiãe
s dûtmi na matefiské a rodiãovské dovolené. Tyto programy zamezují vzniku
spoleãensky neÏádoucích jevÛ, pomáhají integrovat znev˘hodnûné skupiny
obyvatelstva do spoleãnosti a nabízejí smysluplné vyuÏití volného ãasu. Pro-
vozujeme Nízkoprahové zafiízení pro dûti a mládeÏ Klub Zvonice a Matefiské
centrum Kostiãka. 
Pro ‰irokou vefiejnost organizujeme rodinná a kulturní odpoledne, jako je
oslava Dne dûtí, Drakiáda, Adventní prÛvod svût˘lek a dal‰í. V˘znamnû se
podílíme na vefiejném Ïivotû mûsta úãastí na tvorbû a plnûní cílÛ Strategic-
kého plánu rozvoje mûsta a Komunitního plánu sociálních sluÏeb. Jsme jed-
ním ze zakladatelÛ obecnû prospû‰né spoleãnosti Region Po‰embefií, jejímÏ
cílem je rozvoj mikroregionu.

NZDM KLUB ZVONICE

POSLÁNÍ:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice, registrovaný
poskytovatel sociálních služeb, nabízí dětem a mládeži z Českého
Brodu a okolí, kteří nemohou, nechtějí nebo neumí využívat jiné
aktivity, soubor služeb zaměřených především na volný čas, vzdělá-
vání a poradenství ve vztazích a jiných osobních záležitostech. Tyto
služby podporují jejich začlenění mezi ostatní vrstevníky.
SluÏby NZDM Klub Zvonice jsou urãeny dûtem a mládeÏi ve vûku od 6 do 20
let z âeského Brodu a okolí, které se ocitly v nepfiíznivé sociální situaci nebo
jsou jí ohroÏeny (konfliktní spoleãenské situace, obtíÏné Ïivotní události ãi
omezující Ïivotní podmínky) a splÀují jednu z následujících podmínek: 
- nemohou nebo nechtûjí se zapojit do bûÏn˘ch volnoãasov˘ch aktivit 

a vyh˘bají se jin˘m formám institucionalizované pomoci
- dávají pfiednost neproduktivnímu trávení volného ãasu
- mají Ïivotní styl, díky kterému se dostávají do konfliktÛ, kter˘ je ohroÏující 

pro nû samé nebo jejich okolí
- nepfiicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou ãi nechtûjí definovat tak,

jak to vyÏadují jiné typy sluÏeb

SluÏby jsou poskytovány bezplatnû a anonymnû.

PROVOZ NZDM BYL ZAJIŠTĚN DÍKY TĚMTO PROJEKTŮM:

NZDM KLUB ZVONICE
ROK VE ZVONICI 
AKCE A REAKCE 
POBYTOV¯ PROGRAM PRO ZVONICI

Kdo pfiispûl:
MPSV 60,90%
M·MT 3,38%
KÚ Stfiedoãeského.kraje 7,44%
Mûsto âesk˘ Brod 10,15%
NROS ze sbírky Pomozte dûtem! 9,88%
âNA MládeÏ 2,59%
Dary 5,00%
Ostatní 0,66%
Celkové náklady 1 477 800,00

Hlavním cílem v‰ech tûchto projektÛ bylo nabídnout dûtem a mládeÏi ve
mûstû bezpeãn˘ prostor pro setkávání, vlastní aktivity i pro fie‰ení otázek
a osobních záleÏitostí. 

OKRUH ČINNOSTÍ NZDM KLUB ZVONICE
SluÏby jsou poskytovány v souladu se Zák. 108/2006 Sb., tzn. provádíme ãin-
nosti v zákonû vymezené (pfiiãemÏ jednotlivé ãinnosti se vzájemnû prolínají).
V˘chovné, vzdûlávací a aktivizaãní ãinnosti. NZDM Klub Zvonice je pro
dûti a mládeÏ prostfiedím, které podnûcuje rozvoj jejich znalostí, dovedností
a osobních zájmÛ, jakoÏ i upevÀování pozitivních postojÛ a vzorcÛ chování.
Zvonice umoÏÀuje klientÛm vyuÏít jejích prostor ke spoleãensky pfiijatel-
nému trávení volného ãasu, nabízí sportovní vybavení a hry; pracovníci moti-
vují klienty k zapojení do nabízen˘ch zájmov˘ch ãinnosti (v˘tvarn˘, ruko-
dûln˘ a sportovní klub) a asistují jim pfii realizaci jejich vlastních aktivit. 
Zprostfiedkování kontaktu se spoleãensk˘m prostfiedím. Souãástí ãin-
nosti NZDM Klub Zvonice jsou aktivity, díky nimÏ klienti lépe porozumí vzta-
hÛm ve spoleãnosti a získají dílãí dovednosti a návyky pro uplatnûní se v ní.
Za tímto úãelem NZDM Klub Zvonice pofiádá pobytové akce pro klienty
a jednodenní akce pro ‰irokou vefiejnost (s cílem podpofiit pozitivní zku‰e-
nost v‰ech úãastníkÛ ze spoleãného sdílení ãasu a prostoru).
Sociálnû terapeutické ãinnosti. Jedná se o soubor ãinností zamûfien˘ch
na posilování sociálních dovedností potfiebn˘ch v kaÏdodenním Ïivotû a na
podporu zvládání zátûÏov˘ch situací, které se vyskytují v Ïivotû klientÛ. Tyto
ãinnosti probíhají jednak plánovanû (po dohodû s klientem za úãelem
naplnûní dohodnutého cíle), jednak nahodile jako tzv. situaãní intervence
(zpûtná vazba a zásah pracovníka do situace mezi klienty v klubu s cílem pod-
pofiit pozitivní chování a eliminovat negativní – napfi. pfii konfliktu mezi kli-
enty). V˘znamnou roli zde hraje osobní pfiíklad pracovníkÛ a emoãní podpora.
Pomoc pfii uplatÀování práv, oprávnûn˘ch zájmÛ a pfii obstarávání
osobních záleÏitostí. Individuální práce s jednotliv˘m klientem na jeho
zakázce, zahrnující poskytnutí informace, poradenství, doprovod, zastupo-
vání a doporuãení ãi zprostfiedkování návazn˘ch sluÏeb.

V prÛbûhu tohoto roku jsme uspofiádali turnaje v ‰ipkách, ve stolním tenise,
kolobûÏkiádu, kuliãkiádu, rybáfiské závody, Mikulá‰skou besídku, v˘tvarné
a tvofiivé dílny, diskotéky, Den otevfien˘ch
dvefií, Du‰iãkov˘ veãírek, Vánoãní veãírek,
ale také jsme se podíleli na organizaci Dra-
kiády a Dne dûtí. Zapojili jsme se do 
3. roãníku T˘dne nízkoprahov˘ch klubÛ
pofiádaného âeskou asociací streetwork
a u této pfiíleÏitosti jsme uspofiádali turnaj
ve stolním tenise. V rámci pobytového
programu jsme vyrazili na jarní víkend do
evangelického stfiediska v KfiíÏlicích, na
letní víkendov˘ pobyt na kozí farmû v Milkovicích a na t˘denní vodáck˘ v˘let
na fieku Otavu.

T˘m pracovníkÛ NZDM Klub Zvonice pracoval ve sloÏení: koordinátor, soci-
ální pracovník, kontaktní pracovník, lektofii
(v˘tvarn˘, rukodûln˘ a sportovní klub).

V roce 2009 mûlo NZDM Klub Zvonice ote-
vfieno 4 dny v t˘dnu, celkem 173 dní, zazna-
menali jsme 2714 kontaktÛ. V prÛmûru
nav‰tûvovalo klub 15 dûtí dennû. Na pobyto-
v˘ch akcích, kter˘ch se zúãastnilo 28 dûtí,
jsme strávili 14 dní.



MC KOSTIâKA

POSLÁNÍ: 
Nabízí změnu v každodenním stereotypu a izolaci během péče o dítě na mateř-
ské a rodičovské dovolené, prostor pro hru dětí v inspirativním prostředí
a pro první sociální kontakty dětí v kolektivu. Poskytuje možnost sebereali-
zace rodičů a jejich aktivního zapojení se do veřejného života ve městě. Pro
nově přistěhovalé rodiny je centrum často místem seznámení, navázání
prvních kontaktů a místem poradenství. 
MC Kostiãka je zaloÏeno na principu rodinné svépomoci a vzájemné sluÏbû.
Poskytuje spoleãenství, solidaritu a otevfienost v‰em generacím. Dbá o upev-
Àování dobr˘ch mezilidsk˘ch vztahÛ a vztahÛ v rodinû. Je otevfieno v‰em
rasám, rÛzn˘m sociálním vrstvám, lidem s rÛzn˘m postiÏením a dal‰ím. Umo-
ÏÀuje integraci do spoleãnosti minoritám, pfiedchází xenofobii a uãí toleranci.

PROJEKT KOSTIČKA MĚSTU A DĚTEM (OD ROKU 2004) 
Cílem tohoto projektu je zaji‰tûní provozu matefiského centra v âeském
Brodû. V roce 2009 jsme rodiãÛm nejen na rodiãovské dovolené a jejich
dûtem nabídli pravideln˘ program sluÏeb a provoz centra 5 dnÛ v t˘dnu.
Kdo pfiispûl :
MPSV 41,24 %
KÚ Stfiedoãeského kraje 2,20 %
Mûsto âesk˘ Brod 3,67 %
Úfiad práce 7,14 %
Dárci 2,12 %
UÏivatelé sluÏeb 40,22 %
Pfiíspûvky úãastníkÛ 3,41 %
Celkové náklady 1 361 160,00 Kã

PRAVIDELNÉ PROGRAMY CENTRA V ROCE 2009 :
VOLNÁ HERNA – prostor pro navazování kontaktÛ a setkávání rodiãÛ
s dûtmi od 0 do 6 let. 
HRÁTKY V NÁRUâÍ - hudebnû pohybov˘ program s prvky znakování
s miminky pro rodiãe s dûtmi od 4 mûsícÛ. 
HRÁTKY S NEZBEDY - program, ve kterém je kladen dÛraz na rozvoj osob-
nosti dítûte pomocí psychomotorick˘ch her a cviãení, na orientaci v pro-
storu a na navázání prvních sociálních vazeb. Je urãen pro rodiãe s dûtmi ve
vûku od 2 do 3 let. 
HRÁTKY S BATOLÁTKY – pravideln˘ program pln˘
fiíkadel, her a motorick˘ch cviãení pro rodiãe s dûtmi
ve vûku od 1 do 2 let. 
V¯TVARNÉ âAROVÁNÍ - pravideln˘ v˘tvarn˘ program
pro rodiãe s dûtmi ve vûku od 2 do 6 let 
ANGLICKÁ ·KOLIâKA – v˘ukov˘ program anglického
jazyka s rodil˘m mluvãím pro dûti od 3 do 5 let.
ANGLIâTINA S KOSTIâKOU - v˘ukov˘ program anglic-
kého jazyka s rodil˘m mluvãím pro dûti od 4 do 7 let 
CHYTROLÍNÍ - v˘ukov˘ program pro dûti od 5 do 8 let,
které potfiebují v pfied‰kolní v˘chovû „je‰tû nûco dohnat“. 
·IKULA I., II. a III. - kurzy keramiky pro dûti od 4 do7 let. 
·KATULATA HEJBEJTE SE I a II – program pohybové v˘chovy a zdravot-
ního cviãení pro dûti ve vûku od 2,5 do 5 let a od 4 do 7 let.
MÁME RÁDI ZVÍ¤ATA - program, ve kterém se dûti uãí základní znalosti
o zvífiatech a pfiírodû pro rodiãe s dûtmi ve vûku od 2 do 4 let. 
TANEâKY - program zamûfien˘ na tanec dûtí a muzikoterapii pro rodiãe
s dûtmi ve vûku od 4 do 7 let. 

V‰echny pravidelné programy matefiského centra jsme vÏdy pfiizpÛsobo-
vali poptávce na‰ich klientÛ s ohledem na potfieby mlad˘ch rodin v na‰em
mûstû a na moÏnosti na‰eho sdruÏení. Pfii realizaci programÛ do‰lo k nárÛstu
náv‰tûvníkÛ kurzÛ angliãtiny. Na základû poptávky klientÛ jsme od záfií ote-
vfieli nov˘ program Hrátky v náruãí a Taneãky. Díky dobré prezentaci, spokoje-
nosti a dÛvûfie na‰ich klientÛ a rodin s mal˘mi dûtmi, pro které pofiádáme jed-
norázové akce pro vefiejnost, se nám podafiilo upevnit na‰i pozici ve mûstû.
V realizaci tohoto projektu a rozvoji jeho ideí chceme i nadále pokraãovat.
Nabídkou na‰ich programÛ aktivnû reagujeme na nárÛst novû pfiistûhoval˘ch
rodin do âeského Brodu, na potfiebu moÏnosti místa setkávání a navazování
nov˘ch kontaktÛ a vytváfiení sociálních vazeb, na potfiebu nabídky volnoãaso-
v˘ch aktivit pro rodiãe s mal˘mi dûtmi, na potfiebu vzdûlávacích programÛ
nejen pro dûti ale i pro rodiãe, na potfiebu moÏnosti podílení se místních oby-
vatel na vefiejném Ïivotû prostfiednictvím na‰eho sdruÏení.

V roce 2009 jsme kromû pravideln˘ch programÛ uspofiádali besedy, pfied-
ná‰ky, v˘lety za poznáním, za sportem, do divadel, tématické v˘tvarné a tvo-
fiivé dílny, den otevfien˘ch dvefií nebo spoleãnou letní dovolenou. Ná‰ t˘m se
v˘znamnû podílel na organizaci v‰ech akcí pro vefiejnost, jako je Pfiijìte si
hrát, Den dûtí, Drakiáda nebo Adventní prÛvod svût˘lek. Organizaãnû jsme se
podíleli na akcích mûsta âesk˘ Brod – Královské Brodûní a Ka‰párkÛv Brod.

Díky Síti matefisk˘ch center, o.s. jsme mûli moÏnost uspofiádat Setkání
matefisk˘ch center v na‰em mûstû a zúãastnit se dal‰ích, na kter˘ch jsme
mohli ãerpat nové poznatky a pfiedat pfiíklady dobré praxe. 

V tomto roce na‰e matefiské centrum nav‰tûvovalo zhruba 30 rodin, pfie-
váÏnû s dûtmi ve vûku od 0 do 7 let. Vût‰ích akcí pro vefiejnost (Den dûtí, Pfii-
jìte si hrát …) se zúãastnilo v prÛmûru 200 obãanÛ. Akcí men‰ího rozsahu,
jako byly pfiedná‰ky a besedy vyuÏilo prÛmûrnû 10 rodiãÛ. 

Na základû zku‰eností z roku 2009 pociÈujeme potfiebu pfierodu matefi-
ského centra v centrum rodinné. S tím bude souviset i roz‰ífiení na‰í cílové
skupiny a rozvoj dal‰ích aktivit.

AKCE, KTERÉ JSME USPOŘÁDALI V ROCE 2009:
5.1. Beseda „Genetická a klasická metoda v˘uky na 1. stupni Z· “ 

v MKIC âesk˘ Brod 
8.1. Oslava 6. narozenin MC Kostiãka
12.1. Beseda „·kolní zralost dítûte “ v MKIC âesk˘ Brod
13.1. SoutûÏ snûhulákÛ - v mûstském parku a v NZDM Klub Zvonice
12.2. SoutûÏ snûhulákÛ v MC Kostiãka
18.2. V˘tvarná dílna – v˘roba masopustních masek v MC Kostiãka
23.2. Turnaj v soft ‰ipkách v NZDM Klub Zvonice
26.2. ·ití chrastítek - kostiãek v MC Kostiãka
6.3. Diskotéka v NZDM Klub Zvonice
7.3. Regionální setkání MC na radnici âesk˘ Brod na téma “Propojení 

Matefisk˘ch center s regiony a mikroregiony“. 
20. - 22.3. Víkendov˘ pobyt v evangelickém stfiedisku v KfiíÏlicích s NZDM 

Klub Zvonice 
26.3. V˘tvarná dílna - velikonoãní dekorace pomocí ubrouskové tech-

niky v MC Kostiãka 
28.3. 5.roãník "Pfiijìte si hrát" - rodinné odpoledne plné her a soutûÏí 

pro dûti od 2 do 10 let 
4.4. Burza jarního a letního dûtského obleãení v MC Kostiãka 
9.4. Rybáfiské minizávody s NZDM Klub Zvonice
16.4. "Plo‰ky na‰í noÏky“ - druh˘ díl pfiedná‰ky o reflexní masáÏi v MC 

Kostiãka
19.4. V˘let do praÏské Botanické zahrady na V˘stavu exotick˘ch 

mot˘lÛ s MC Kostiãka
20.4. Kuliãkiáda v NZDM Klub Zvonice
14.5. "Pfiijìte pobejt!" aneb Den otevfien˘ch dvefií v MC Kostiãka - ce-

lorepubliková kampaÀ Sítû MC pofiádaná u pfiíleÏitosti Meziná-
rodního dne rodiny

18.5. KolobûÏkiáda s NZDM Klub Zvonice
28.5. Pfiedná‰ka s odborníkem "Jak se na matefiské dovolené nezblá-

znit?" v MC Kostiãka 
29.5. "Den dûtí" na zahradû Gymnázia âesk˘ Brod - akce pofiádaná ve 

spolupráci s MûÚ âesk˘ Brod a MKIC âesk˘ Brod a studenty 
Gymnázia

4.6. Focení dûtí s rodiãi umûleck˘m fotografem Marcelem Rozhonûm
pro MC Kostiãka 

5.6. Mistr Waldini – Kouzelnické pfiedstavení pro dûti v ãeskobrodské
sokolovnû

12.6. - 14.6.Víkendov˘ v˘let na kozí farmu v Milkovicích s NZDM Klub Zvonice
18.6. Znakování s miminky – odborn˘ semináfi v MC Kostiãka
30.6. Slavnostní zakonãení ‰kolního roku aneb Den otevfien˘ch dvefií 

v NZDM Klub Zvonice
18.7. - 25.7.T˘den na Otavû s dûtmi z NZDM Klub Zvonice
26.7. - 2.8. Rekreace MC Kostiãka - penzion Lesní Záti‰í v obci Mostek 

u Dvora Králové
24.9. Turnaj ve stolním tenise v rámci 3. roãníku T˘dne nízkopraho-

v˘ch klubÛ pofiádaného âeskou asociací streetwork
27.9. Cyklov˘let s MC Kostiãka 
10.10. Burza podzimního a zimního dûtského obleãení v MC Kostiãka 
24.10. „Drakiáda“ na hfii‰ti TJ Slavoj – ve spolupráci se 14. stfiediskem 

Junáka Psohlavci
5.11. V˘tvarná dílna – podzimní a zimní dekorace v MC Kostiãka 
10.11. ·ití chrastítek – kostiãek v MC Kostiãka
12.11. Du‰iãkov˘ veãírek aneb listopadová zvonicová párty v NZDM 

Klub Zvonice
21.11. V˘tvarná dílna – v˘roba adventních vûncÛ v MC Kostiãka 
24.11. V˘tvarná dílna – v˘roba lampionÛ v NZDM Klub Zvonice
29.11. „Adventní prÛvod svût˘lek“ v centru âeského Brodu – ve spolu-

práci s MûÚ âesk˘ Brod, Magráta, o. s. a Vox Bohemica
4.12. Mikulá‰ská besídka - v kostele Nejsvûtûj‰í Trojice 
4.12. Zkrá‰lení za 5 minut – ukázka líãení s kosmetickou poradkyní 

v MC Kostiãka
22.12. Vánoce ve Zvonici – vánoãní veãírek pro dûti z NZDM Klub Zvonice
22.12. Vánoãní posezení a peãení cukroví v MC Kostiãka

AKCE, NA KTERÝCH JSME SE ORGANIZAČNĚ PODÍLELI: 
16.5. Královské brodûní - pofiádané Mûstem âesk˘ Brod 
30.8. Ka‰párkÛv Brod – mal˘ divadelní festival pofiádan˘ Mûstem 

âesk˘ Brod, agenturou Commercional Underground a Ameba 
Production, s.r.o.

AKCE, KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI: 
13.2. Vítání obãánkÛ na ãeskobrodské radnici 
13. - 15.2. V˘stava Regiony âeské republiky v Lysé nad Labem - prezentace 

na‰eho sdruÏení v rámci stánku mûsta âesk˘ Brod
22.2. Divadelní pfiedstavení „Karkulka a ãerven˘ balónek“ v praÏském 

Divadle Minor 
24.4. 10. Veletrh neziskov˘ch organizací pofiádan˘ Nadací Fórum 2000 

v Praze 
25.4. Pfiedstavení „Kouzelná ‰kolka s Majdou a Franti‰kem“ v Mûstské 

knihovnû v Praze
22.5. Vítání obãánkÛ na ãeskobrodské radnici 
10.9. V˘let Parním Expresem "Pohádka" na festival „Jiãín - mûsto 

pohádky“ 
16.10. Vítání obãánkÛ na ãeskobrodské radnici 
28.11. Regionální setkání MC stfiedoãeského kraje v MC Montessori 

Oveãka v Kolínû 



T¯M LECCOS
Jana Kratochvílová – pfiedsedkynû sdruÏení, fieditelka
Lia Valková – místopfiedsedkynû sdruÏení, ekonomka
Mgr. Martina Benáková – jednatelka, realizátorka kurzÛ AJ
Renáta Neufusová – úãetní, ekonomka
Dita Nekolná – pracovnice PR (od 02/09)
Renata âiháková – fundraiserka (02 – 06/09)
Jifií Drahota – fundraiser (08 - 10/09)
Zora Ma‰atová – mentorka dobrovolníkÛ EVS

MC KOSTIČKA
Petra I‰tvániková – koordinátorka
Petra âurgaliová – sluÏba v matefiském centru 
Mgr. Martina Benáková – koordinátorka kurzÛ angliãtiny 
(01 – 09/09)
James Scott Byrnside – lektor, angliãtina s Kostiãkou
Leigh Newton – lektor, angliãtina s Kostiãkou
Michaela Zahrádková – asistentka lektora angliãtiny 
(01 – 12/09)
Iveta Raini‰ová – asistentka lektora angliãtiny (03 – 09/09)
Lucie ·mejkalová – asistentka lektora angliãtiny (od 10/09)
Mgr. Jaroslava Volná – lektorka, keramick˘ krouÏek ·ikula
(01 – 06/09)
Martina Paãesová – lektorka, keramick˘ krouÏek ·ikula 
(07 – 12/09)
Bc. Simona âabanová – lektorka, ·katulata hejbejte se 
(01 – 06/09)
Mgr. Martina KfiíÏová – lektorka, krouÏek DYS Chytrolíni
a ·katulata hejbejte se I (od 09/09)
Mgr. ·árka Hou‰ová – lektorka, rehabilitaãní cviãení ·katu-
lata hejbejte se II (od 09/09)
Jarmila âurgaliová – pomocnice sluÏby

Dobrovolnice:
Mgr.Valerie Bulífiová – V˘tvarné ãarování (01 – 06/09)
SoÀa ·iklová – V˘tvarné ãarování (od 09/09)
Hana Vrbovcová – Hrátky s nezbedy (01 – 06/09)
Lenka Hoffmannová – Hrátky s nezbedy (od 09/09)
Ing. Jana Mannová – Hrátky s nezbedy (od 09/09)
Gabriela Záhrobská – Hrátky s nezbedy (od 09/09), 
Hrátky s batolátky (01 – 06/09)
Mgr. Blanka VáÀová – Hrátky s batolátky (01 – 6/09) 
Jana Vebrová - Hrátky s batolátky (od 09/09)
Ing. ·árka Puãálková – Hrátky s batolátky (od 09/09)
Mgr. Pavlína Stoklasová – Hrátky v náruãí (od 09/09)
Martina Mihálová – Taneãky (od 09/09)
Petra âurgaliová – Taneãky (od 09/09)
Katka Sasková – Máme rádi zvífiata (od 01/09), 
Burza dûtského obleãení 
Mgr. Jana TÛmová – Máme rádi zvífiata(01/09)

NZDM KLUB ZVONICE
Mgr. Adéla Michková, Ph.D. – koordinátorka (od 08/09)
Jaroslav Nouza – koordinátor (01 -   08/09), kontaktní pracovník
Mgr. ·árka Fantová – lektorka, klub sportu a her (do 07/09)
Katefiina Achak, Dis. – kontaktní pracovnice (do 08/09)
Theresa Brosge – dobrovolnice z Nûmecka v rámci Evropské
dobrovolné sluÏby (do 04/09)
Abdelhamid Achak – dobrovolník z Maroka, hudební klub
(do 02/09)
Bc. Alena Holá – lektorka, klub komunikace (do 02/09)
Klára Kolmanová – lektorka, v˘tvarn˘ klub
Lia Valková – lektorka, klub rukodûln˘ch ãinností
Václav ProkÛpek, Dis – sociální pracovník (od 12/09) 
Petr Zwikirsch – lektor tance (do 02/09)
Mgr. Miroslava Patrovská – uãitelka ãe‰tiny pro dobrovolnice
(do 03/09) 
Blanka Marková – kuchafika pfii pobytov˘ch programech

DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI, POMOCNÍCI
A DOBROVOLNÍCI:
Mgr. Veronika Palátová, Dana PaÏoutová, Ing. Zdenûk âernov-
sk˘ PhD., Ing. Tomá‰ Havrda, Martina Stárková, Jaroslav
Eichler, Jana Eichlerová, Ing. Kamil Trgala, Mgr. Magdaléna
Trgalová, Eli‰ka Jíchová, Ing. Petra Kadefiábková, Mgr. SoÀa
Bolomská, Ing. Radovan Klíma, Ing. Radek Skfiivánek, TaÈána
·mejkalová, Jan Vrbovec, Roman I‰tvánik, Mgr. Petra Bala-
dránová, MgA. Zbynûk Baladrán, Martina Haklová, Mgr. Jan
Benák, Jaroslav Rezek, Tomá‰ Stein, Petr âurgali, Michaela
Lambertová, Edita Buriánová, Renata Moravcová, ·árka
Andrlíková, Petra ·andová

SUPERVIZE ŘÍZENÍ: PhDr. Milan Kinkor

SUPERVIZE TÝMU NZDM:
PhDr. Jan ·ikl, Ph.D., Ing. Ale‰ Herzog

HLAVNÍ DONÁTOŘI NAŠICH PROJEKTŮ:
Ministerstvo práce a sociálních vûcí
Krajsk˘ úfiad Stfiedoãeského kraje
Mûsto âesk˘ Brod
NROS ze sbírky Pomozte dûtem!
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
Úfiad práce Kolín
âeská národní agentura MládeÏ

Na naše projekty přispěli a podpořili nás: 
1.HFK Dûkanka o.s. – Marcela Chuchlová
BEK s.r.o.
Boháã Jaroslav, Meeuwsen Liblice
BÙTTNER, s.r.o.
Cukrárna M a Z Ka‰ovi
âajovna M – Martina Králová

DM Elektro u HefitusÛ
Drahorád Oldfiich Ing., âesk˘ Brod
EL-PROM, s.r.o.
INTERCONTI – Gruppo Imar Partner, s.r.o.
I‰tvánik Roman, âesk˘ Brod
JaE Computer – Eichler Jaroslav 
JATKY âesk˘ Brod, a.s.
Jazyková ‰kola CARPINUS – Mgr. Martina Benáková
Kubeãkovi, âelákovice
Kupec Bohumil, Pfiistoupim
KVùTINY – Radek Hladík
Lacina Tomá‰ Ing., Pfii‰imasy
LAMDAPRINT CZ, s.r.o.
Lékárna Rosa – Mgr. Hana Vopafiilová
LVÍâEK dûtsk˘ obchod – Tereza Hollasová
Merhautovo pekafiství, s.r.o.
NOWASTAV Praha, a.s.
P.S. Computers – ing. Stanislav Svítok
¤EZNICTVÍ A UZENÁ¤STVÍ – Hugo Thorand
¤ísk˘ Vladimír, Praha
SaÀová Gabriela, âesk˘ Brod
Skála Radek, âesk˘ Brod
Sokol âesk˘ Brod 
Studio K.O.H.
Valková Lia, âesk˘ Brod
ZELENINA KOKE·, s.r.o.

Spolupracujeme s těmito institucemi
a organizacemi: 

âeská asociace streetwork
Farní sbor âCE âesk˘ Brod
Gymnázium âesk˘ Brod
Jazyková ‰kola CARPINUS
Komorní orchestr a pûveck˘ sbor VOX BOHEMICA
Magráta, o.s.
Mûsto âesk˘ Brod
Mûstská garda, âesk˘ Brod
Mûstské kulturní a informaãní centrum âesk˘ Brod
Obãanské sdruÏení Berkat, Praha
Obãanské sdruÏení Cesta integrace, ¤íãany
Obãanské sdruÏení Prostor, Kolín
Poskytovatel sociálních sluÏeb Zvoneãek Bylany
Region Po‰embefií o.p.s.
Servitus, o.s. Praha
SíÈ matefisk˘ch center, o.s.
Skautsk˘ oddíl Psohlavci
Sokol âesk˘ Brod
Technické sluÏby mûsta âesk˘ Brod
Úfiad práce âesk˘ Brod 
Základní ‰kola – Îitomífiská, âesk˘ Brod
Základní ‰kola – Tyr‰ova, âesk˘ Brod
Základní ‰kola a praktická ‰kola, âesk˘ Brod

Obãanské sdruÏení LECCOS bylo zaloÏeno dne 26. 7. 2000, ãíslo registrace u Minis-
terstva vnitra: VS/1-1/44377/00-R
Obãanské sdruÏení LECCOS má povûfiení k v˘konu sociálnû-právní ochrany dûtí,
kterou v roce 2007 realizovalo zejména v programech NZDM Klub Zvonice.
Nízkoprahové zafiízení pro dûti a mládeÏ Klub Zvonice je registrovanou sociální
sluÏbou dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách.

Sídlo: nám. Arno‰ta z Pardubic 31, 282 01 âesk˘ Brod, telefon: 321 621 712, 
733 118 796, www.leccos.cz, e-mail: info@leccos.cz
Bankovní spojení: 192729532/0300 Po‰tovní spofiitelna âSOB

ZDROJE PŘÍJMŮ      Kč
MPSV 1 461 360,00 
MŠMT 50 000,00 
Město Č. Brod 200 000,00 
KÚ Středoč.kraje 140 000,00 
NROS ze sbírky Pomozte dětem! 146 000,00 
Servitus 27 340,00 
Pracovní úřad 97 200,00 
Finanční dary 132 669,00 
Dary – služby 53 500,00 
Úhrady uživatelů 67 865,00 
Tržby z prodeje služeb 550 400,00 
Ostatní 42 629,00

CELKEM 2 968 963,00

VÝDAJE      Kč
Materiál 140 936,00
DHM 97 562,00
Energie (el.,voda,plyn) 64 831,00
Opravy a udržování 17 704,00
Cestovné 24 640,00
Spoje 59 506,00
Školení a vzdělávání 77 013,00
Nájemné 88 000,00
Propagace 18 791,00
Ostatní služby 285 005,00
Externí lektoři 405 822,00
Mzdy včetně zák.odvodů 1 568 947,00
Jiné ostatní náklady 9 290,00
CELKEM 2 858 047,00

Úhrady uživatelů 2% 

Dary - služby 2%

Finanční dary 4%

Úřad práce Kolín 3%

Servitus 1%
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2009 PŘÍJMY:

VÝDAJE:


