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Zvonice na síti

Projekt probíhal: od 1. 1. do 31. 12. 2006
Na projekt přispěli:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 66%
Město Český Brod 22%
sponzoři 12 %
Jaký byl přínos projektu?
Cílem projektu bylo umožnit dětem a mládeži, jež 
dochází do klubu Zvonice přístup na počítače 
a na internet. Děti tuto nabídku hojně využívají, 
učí se pracovat se základními programy 
a orientovat se na síti.
Do projektu se zapojilo: 15 dětí
Personální zajištění: 1 koordinátor,
1 dobrovolnice
Prostředky na projekt: 55 746,- Kč

Akce a reakce

Projekt probíhá: od 1. 11. 2006 do 30. 10. 2007
Projekt je financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem! 100%

Jaký je přínos projektu?
Tento projekt navázal na „Rok ve Zvonici“. Nabízí volnočasové aktivity 

neorganizovaným dětem a mládeži v Českém Brodě. Umožňuje jim trávit  
volný čas v dobrém prostředí, s nabídkou činností, které rozvíjí jejich 

osobnost. Projekt započal v listopadu 2006. Více jste se mohli 
dozvědět též z vysílání České televize dne 18. 2. 2007

 v pořadu „Kde peníze pomáhají“.
Do projektu se zapojilo: 15 dětí denně

Personální zajištění: 
2 pracovníci pro přímou práci s dětmi 

( koordinátor a lektorka )
Prostředky na projekt: 175 000,- Kč
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Vážení přátelé,
rádi Vás seznamujeme s naší výroční zprávou za rok 2006. V uplynulém roce prošlo sdružení dalším procesem velkého vývoje. 

Získali jsme kancelář pro administrativu, Mateřské centrum Kostička se v září 2006 mohlo přestěhovat do nového sídla. 

Program mateřského centra jsme rozšířili na pět dní v týdnu a přivítali více návštěvníků. S týmem pracujícím v klubu 

Zvonice jsme zahájili systematickou supervizi, která pomáhá profesionalizovat naši práci. Od září  v o.s. LECCOS nastoupila 

dobrovolnice v rámci Evropské dobrovolné služby. Tento kontakt s Evropou přinesl mnoho zajímavého nejen našemu sdružení, 

ale i městu, kde se dobrovolnice rychle adaptovala. 

Pr�ože si uvědomujeme důležitost našich služeb pro obyvatele města, chceme být účastni na rozvoji města i regionu. Stali 

jsme se jedním ze zakládajících členů o .p. s. Pošembeří, spolupracujeme na tvorbě strategického plánu města i na 

komunitním plánu sociálních služeb.

V roce 2007 stojíme před realizací II. etapy rekonstrukce MC Kostička. Pro klub Zvonice je významný jeho přerod v 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – registrovanou sociální službu.

Děkuji všem, kdo se zasluhujete o rozvoj a fungování našeho sdružení a přeji Vám nmoho dalších sil. Sdružení LECCOS chci 

popřát uspěšný rok 2007.

     Jana Kratochvílová

     předsedkyně sdružení

Občanské sdružení Leccos nabízí od roku 2000 v klubu 
Zvonice volnočasové aktivity neorganizovaným dětem a 
mládeži.
Klub Zvonice navštěvují hojně romské děti, cestu k nám 
však najdou i další děti - prostě všechny, kterým vyhovuje 
náš program.
Od roku 2003 provozujeme též Mateřské centrum 
Kostička, které v loňském roce dosáhlo významných 
změn.
Náplní naší činnosti je i pořádání akcí pro veřejnost, díky 
kterým jsme v Českém Brodě pomohli založit nejednu 
tradici...

V ROCE 2006 JSME ZREALIZOVALI TYTO PROJEKTY:

Rok ve Zvonici

Projekt probíhal: od 1. 1. do 31. 12. 2006
Na projekt přispěli: 
Město Český Brod 12%
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 66%
Krajský úřad Středočeského kraje, fond sportu a volného času 19%
Uživatelé služeb 3%
Jaký byl přínos projektu?
Nabídli jsme dětem prostor i náplň pro smysluplné využití volného času.
V rámci projektu jsme v Klubu Zvonice provozovali program nejprve tři dny v 
týdnu, od září čtyři dny v týdnu, každé odpoledne od 15,30 do 18,00 či do 
19,00 hodin. Děti si mohly zapůjčit sportovní náčiní, stolní a společenské hry, 
výtvarné pomůcky, knížky, také mohly využít nabídku denních programů, ke 
kterým patřil klub výtvarný, klub komunikace, klub sportu a her a 
klub doučování. Děti byly vedeny k pořádku a pěstování dobrých vztahů. 
Podpořili jsme jejich cílevědomost i zdravé sebevědomí.
Byli jsme na víkend na horách, na vodě a týden na táboře. V rámci 
projektu jsme uspořádali turnaj ve stolním tenise, turnaj v šipkách a 
Drakiádu.
Do projektu se zapojilo: celkem 50 dětí, v průměru jich nyní dochází 15 denně.
Personální zajištění: 1 koordinátor, 2 lektoři, 4 dobrovolníci
Prostředky na projekt: 106 450,-

Hudba nás stále baví

Projekt probíhal: od 1. 1. do 31. 12. 2006
Na tento projekt přispěli: 
Krajský úřad Středočeského kraje, humanitární fond 70%
Město Český Brod 26 %
Ostatní 4 %
Jaký byl přínos projektu?
Prostřednictvím činnosti, kterou mají děti rády, jsme je 
motivovali k aktivnímu využití volného času. Děti vynaložily úsilí a dokázaly natrénovat taneční 
i hudební vystoupení. Byly vedeny k pravidelnému zkoušení a musely se soustředit na danou 
činnost. Objevily své přednosti a předvedly výsledky své práce. Vystupovaly na benefičních 
akcích a přispěly tak na dobré věci. Rodiny je podpořily a měly z nich radost.
V rámci projektu zkoušela taneční skupina Black dance 1x  týdně 2 až 4 hodiny a vystoupila na 
těchto akcích:
8. 2. Dětský maškarním bál v Českém Brodě
2. 3. Palác Akropolis v Praze, na pozvání o. s. Berkat, na podporu čečenského tanečního 
 souboru Maršo, za doprovodu romské kapely Bengas
1. 5. X. okruh českobrodský na náměstí v Č. Brodě, spolu s dětmi ze ZŠ Milovice 
26. 5. Bambiriáda v Nymburce, spolu s dětmi ze ZŠ Milovice 
27. 5. Benefiční akce „Hopsa hejsa do Brandejsa“, spolu s dětmi ze ZŠ Milovice 
30. 6. Vystoupení na školních akademiích v ZŠ Milovice
16. 9. Refufest – taneční vystoupení BD na pozvání o. s. Berkat, kulturně-společenský 
 pouliční happening na podporu uprchlíků
16. 9. Benátecký střevíc – taneční soutěž, kde BD získali umístění mezi prvními třemi
V září 2006 jsme navázali spolupráci ze Základní, dříve Speciální školou v Českém Brodě a 
24.11. uspořádali konkurz na nové členy skupiny BD.
Další aktivitou projektu byl hudební klub, který fungoval 1x týdně v klubu Zvonice, děti si zde 
mohly zazpívat s kytarou a zahrát si na Orfovy hudební nástroje. Na Adventní pochod světýlek 
pak secvičily děti koledy, které zazpívaly na čtyřech zastaveních průvodu.
Do projektu se zapojilo: 20 dětí a 7 rodin
Personální zajištění: 2 lektorky, 5 dobrovolníků včetně vedoucí projektu
Prostředky na projekt: 115 000,- Kč

Zvonice o krok dál

Projekt probíhal: od 1. 5. do 31. 12. 2006
Na projekt  přispěli:
Nadace Via spolu s Nadací České spořitelny 84%
Město Český Brod 16%

Jaký byl přínos projektu?
Projekt umožnil zahájit supervizi 
týmu, který pracuje v klubu Zvonice. 
Také z něj bylo hrazeno školení o 
dobrovolnické službě. Obě aktivity 
zprofesionalizovaly práci týmu a 
posunuly jej ve vývoji. Výsledky se 
projevily zejména při práci s dětmi a 
při přípravě programů, návštěvnost 
klubu Zvonice se zvýšila.

Do projektu se zapojilo: pět členů týmu 
Prostředky na projekt: 14 870,- Kč

Klub Zvonice – Evropská dobrovolná služba

Projekt probíhá: od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007
Na projekt přispěli: 
Česká národní agentura Mládež, vzdělání a kultua 100%
Projekt administruje: Servitus, s. r. o.
Jaký je přínos projektu?
Dobrovolnice Johanna Simonsen přijela v polovině září roku 2006 a 
bude v klubu Zvonice působit 1 rok. Denně se věnuje dětem, které dochází 
do klubu Zvonice, hraje s nimi hry, kreslí, komunikuje a vymýšlí pro ně 
nejrůznější aktivity. Děti mají možnost seznámit se s jinou kulturou, uvědomit 
si sounáležitost s Evropou a evropskými hodnotami. Získávají motivaci pro 
osvojení si cizího jazyka. Čerpají nové podněty, které Johanna, 
pocházející z Německa, každý den přináší. Projekt je přínosný i pro členy 
týmu klubu Zvonice, motivuje je k další práci, umožňuje nový pohled. 
Dobrovolnice na oplátku poznává novou zemi a kulturu, musí se sama 
zorientovat v cizím prostředí, má možnost pracovat s romskými dětmi, které 
mají neobyčejnou a zvláštní mentalitu. 
Do projektu je zapojeno: 50 dětí, které se vystřídají v Klubu Zvonice, 
pracovníci o.s. Leccos a dobrovolnice Johanna, také obyvatelé našeho 
města, kteří se s Johannou setkávají 
Personální zajištění: 1 vedoucí projektu, 1 mentorka
Prostředky na projekt: 144 000,- Kč

Martina

Rekonstrukce č.p.12 - nového sídla MC – dokončení 1. etapy

Projekt probíhal: 
od. 1. 1. do 27. 9. 2006
Na projekt přispěli:
MÚ Český Brod – hlavní investor
KÚ Středočeského kraje 
Nadace Letorosty
Stavební firma Novák
BEK, s. r. o.
Karma a. s. Český Brod
GOLDINVEST s. r. o
Interconti s. r. o.
Antonín Novotný – Gemma
Elektro Heřtus a syn
Nowastav a. s.
Lékárna U Věže
pan Vlastimil Šmejkal, stavitel
ALBA  TRADING,  spol. s. r. o.
pan Tran-Ngoc-Hieu, smíšené zboží
K. O. H. grafické studio
1. ZŠ, Žitomířská 885, Český Brod
ZŠ, Žitomířská 1359, Český Brod
Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha
pan Reinisch, umělecký truhlář 
pan Jeník, prodejna textilu a koberců 
paní Ing. Řehořková - projektantka
pan Radovan Klíma – staveb. konzultant
obyvatelé města Č. Brod – veřejná sbírka
Jaký byl přínos projektu?
Největším přínosem byly určitě nové prostory v č. p.12 na Husově náměstí. 
MC Kostička, jako druhá „odnož“ občanského sdružení Leccos, sdílela již od svého vzniku 
v lednu 2003 prostory Klubu Zvonice. Přestože se tam rodičům i dětem moc líbilo, sdílený 
prostor limitoval program MC jen na dopoledne. Návštěvnost a s ní i poptávka po širším 
programu postupem času rostly a přirozeně nás dovedly k myšlence vlastního centra. 
V současné době probíhá v novém centru program každý všední den přibližně od 9.00 do 
17.00 hod.
Dům č. p.12 je majetkem města, o. s. Leccos se na jeho rekonstrukci finančně podílí. 
1. etapa projektu zahrnovala kompletní rekonstrukci vnitřních prostor a vybavení. 2. etapa 
obsáhne novou fasádu a rekonstrukci přilehlého dvora. Projekt je již zpracován, v současné 
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. 
Do projektu se zapojilo: 10 dobrovolnic a dobrovolníků z řad rodičů
Prostředky na projekt: 1 037 000,-Kč
Personální zajištění: vedoucí projektu, asistentka

Kostička městu i dětem

Projekt proběhl: od. 1. 1. do 31. 12. 2006
Na projekt přispěli:

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 42%

Krajský úřad Středočeského 
kraje, humanitární fond 4%

Město Český Brod 7%
uživatelé služeb 35%

sbírky 5%
sponzoři 7%

Jaký byl přínos projektu?
Ze získané podpory byl financován provoz v MC Kostička. 

Mateřské centrum Kostička umožňuje rodičům na 
mateřské dovolené a jejich dětem využívat nabídku 

programů MC. Program rozvíjí osobnost dětí a umožňuje 
jim první sociální kontakty, rodičům pomáhá vyjít 

z denního stereotypu a zamezuje jejich sociální izolaci. 
V měsících lednu – červnu 2006 v budově Zvonice a 

prostorách 1. ZŠ probíhal program MC Kostička 3 dny v 
týdnu: Volná herna, Výtvarná dílna, Angličtina.

Do projektu se zapojilo: 13 maminek a 40 dětí
V měsících září – prosinci 2006 probíhal program 4 až 5 

dní v týdnu v prostorách domu č.p. 12 na Husově 
náměstí: Výtvarné čarování, Hrátky s batolátky, 

Hrátky s nezbedy, Šikula, Chytrolíni, Koumáci, 
Volná herna a Angličtina s Kostičkou

Uspořádali jsme 13 přednášek pro rodiče, dva pobytové 
výlety, výlet do botanické zahrady, výlet do arboreta a výlet 

do ZOO, těchto akcí se zúčastnilo v průměru
 8 maminek a 14 dětí

Do programu se zapojilo: celkem 50 maminek a 130 dětí 
Prostředky na projekt: 455 000,-Kč

Personální zajištění: vedoucí projektu, koordinátorka,
3 lektoři, 12 dobrovolnic a dobrovolníků

Martina


