Občanské sdružení

LECCOS

Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou již osmá výroční zpráva Občanského
sdružení LECCOS. Od svého založení prošlo naše občanské sdružení
vývojem i změnami. Má spoustu příznivců, stávajících i zcela nových.
Je pro nás podstatné, že Vás naše poslání stále oslovuje, že máme
našemu městu, regionu i společnosti co nabídnout. Těšíme se na další
projekty, které uskutečníme ve prospěch rodin, dětí a mládeže. Děkuji
všem, kdo nás podporujete a přejete nám úspěch.
Jana Kratochvílová
předsedkyně sdružení

Všechno začalo za zdmi u evangelického kostela v českobrodském parku, kde se scházely party dětí a mládeže. Nebylo tajemstvím, že sem chodí kouřit, pít alkohol, ale také experimentovat s drogami. Tato situace nebyla lhostejná čtyřem aktivním ženám. Na jaře roku 2000
společně zažádaly v rámci grantového řízení, vypsaného Městským úřadem v Českém Brodě
a získaly příspěvek na otevření čítárny a klubovny pro mládež. V červenci, téhož roku bylo
založeno naše Občanské sdružení LECCOS. Vtipně zvolený název sdružení dával prostor i dalším aktivitám v budoucnu.
Projekt klubu byl v grantovém řízení podpořen a na podzim roku 2000 byl ve věži u kostela Nejsvětější Trojice otevřen klub pro děti a mládež s názvem Márnice. Věž v minulosti,
v době kdy kolem kostela býval hřbitov, opravdu sloužila jako márnice. Později, po zániku
hřbitova byla přebudována na zvonici. Název Márnice se mezi mládeží velmi rychle ujal a pro
svoji „nepatřičnost“ lákal a byl oblíbený. Klub fungoval díky dobrovolné činnosti jeho zakladatelek a farního sboru Českobratrské církve evangelické, který našemu sdružení pronajal
prostory zvonice za symbolickou 1 korunu ročně. Přízemní prostory, které klub využíval, mu
začínaly být těsné a naše sdružení společně s ČCE získaly v grantových řízeních finance na
rekonstrukci budovy a také prostředky na činnost v dalším roce. Dva roky po otevření klubu
bylo možné otevřít zrekonstruované prostory.
Začátkem roku 2003 zde začalo fungovat mateřské centrum Kostička, nejprve jako klub
pro maminky s dětmi. Koncem roku se MC Kostička stalo členem celorepublikové Sítě mateřských center.
Činnost v Klubu Márnice se mezitím rozvinula na pravidelných pět odpolední v týdnu
a nabízela aktivity v tanečním, hudebním, výtvarném, sportovním, gastronomickém nebo
doučovacím klubu. Z větší části byl provoz klubu dílem dobrovolníků, kteří se podíleli i na
pořádání mnoha akcí pro veřejnost. Od září roku 2003 jsme získali finance na koordinátora,
zaměstnance sdružení, který byl v klubu přítomen každé odpoledne a tým klubu se začal profesionalizovat. Na podzim téhož roku došlo k přejmenování klubu Márnice na klub Zvonice.
Děti se s původním názvem velmi rychle ztotožnily, avšak pro starší generaci ve městě i ve
sboru ČCE byl nepřijatelný.
V roce 2003 se našemu sdružení, zejména maminkám z MC Kostička, podařilo získat
potřebné finance na vybudování dětského hřiště v parku. V roce 2004 bylo hřiště dokončeno
a předáno do správy města. V této době se ustálil jednotný organizační tým, který pracoval na
plánu rozvoje sdružení s cílem lépe se prosadit při žádání o dotace a dlouhodobé granty. Díky
této soustavné činnosti se dostavil i úspěch v podobě získaných grantů a dotací. Začali jsme
více pracovat na organizační struktuře a právním zakotvení sdružení.
Omezené prostory věže začaly díky velké návštěvnosti limitovat činnost mateřského
centra a klubu pro mládež. Myšlence vlastních prostor pro mateřské centrum byli otevřeni
i zástupci města Český Brod. V průběhu let 2006 – 2007 se díky MěÚ Český Brod, dalším
sponzorům a dobrovolníkům především z řad rodičů podařilo zrekonstruovat dům č.p. 12 na
náměstí Arnošta z Pardubic. Díky naší finanční i realizační spoluúčasti na rekonstrukci nám
byl dům zapůjčen na dobu deseti let k užívání. V nevelkých prostorách domu č. p. 12 jsme
zřídili hernu, učebnu pro výukové a tvořivé kurzy a dvorek s pískovištěm a hracími prvky. Otevřením nových prostor v září 2006 jsme program mateřského centra rozšířili na pět dní
v týdnu a přivítali více návštěvníků.
V témže roce získalo naše sdružení kancelář pro administrativu, která nám umožnila také
rozvoj v oblasti public relations a fundraisingu. Stále jsme vyhledávali možnosti jak se více
zapojit do rozvoje města a našeho regionu, proto jsme se stali jedním ze zakládajících členů
o. p. s. Region Pošembeří a začali jsme se podílet na tvorbě strategického plánu města i na
komunitním plánu sociálních služeb.
S týmem pracujícím v Klubu Zvonice jsme zahájili systematickou supervizi, která
pomáhá profesionalizovat naši práci a přijali jsme první dobrovolnici v rámci Evropské dobrovolnické služby. Významným krokem v roce 2007 byl přerod Klubu Zvonice na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dle zákona o sociálních službách a jeho registrace. Získali
jsme statut oficiálního provozovatele sociální služby a tato skutečnost má zásadní vliv na kvalitu služby, což je velkým přínosem pro její uživatele.
V současné době se činnost MC Kostička i NZDM Klubu Zvonice stále rozšiřuje a na
rozvoji a nových projektech intenzivně pracujeme.

V NZDM Klub Zvonice nabízíme volnočasové aktivity a poskytujeme sociální služby dětem
a mládeži ve věku od 6 do 20 let.

Na‰ím cílem je:
- podporovat dovednosti, znalosti, schopnosti a návyky, které povedou k rozvoji osobnosti

Poslání:
„Poskytujeme a rozvíjíme v âeském Brodû a jeho okolí sociální
sluÏby a aktivity ve prospûch rodiny, dûtí a mládeÏe.“
Vytváﬁíme programy pro dûti a mládeÏ ve vûku od 6 do 20 let a pro
rodiãe s dûtmi na rodiãovské dovolené. Tyto programy zamezují
vzniku spoleãensky neÏádoucích jevÛ, pomáhají integrovat znev˘hodnûné skupiny obyvatelstva do spoleãnosti a nabízejí smysluplné
vyuÏití volného ãasu. Provozujeme Nízkoprahové zaﬁízení pro dûti a
mládeÏ Klub Zvonice a Mateﬁské centrum Kostiãka. Poﬁádáme akce
pro veﬁejnost, díky kter˘m jsme v âeském Brodû pomohli zaloÏit
nejednu tradici.
a aktivnímu přístupu při řešení různých životních situací
- umožnit neorganizovaným dětem a mládeži trávit smysluplně volný čas
- nabídnout prostor pro zábavu, vlastní i organizované aktivity
- motivovat ke vzdělávání
- působit v oblasti prevence sociálně - patologických jevů
- zmírnit diskriminaci ve společnosti na základě etnické
příslušnosti či života v sociálním vyloučení.

Provoz NZDM byl zaji‰tûn díky tûmto projektÛm:
NZDM KLUB ZVONICE
ROK VE ZVONICI
AKCE A REAKCE
TANEC NÁS BAVÍ
POBYTOVÝ PROGRAM PRO ZVONICI
ZVONICE NA SÍTI
Kdo přispěl:
MPSV
51,29%
MŠMT
2,57%
KÚ Středočeského.kraje
3,33%
Město Český Brod
7,70%
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
14,98%
Nadace O2
2,49%
Nadace OF
2,56%
NF Internet mládeži
0,03%
ČAS ve spolupráci s Vodafone
1,02%
ČNA Mládež
6,79%
Dary
4,92%
Ostatní
2,32%
Celkové náklady
1 950 000,00
Hlavním cílem všech těchto projektů bylo nabídnout dětem a mládeži ve městě bezpečný prostor pro setkávání, vlastní aktivity i pro řešení otázek a osobních záležitostí.

V˘stupem projektÛ jsou tyto aktivity:
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, které zahrnují programy klubů: výtvarného
a rukodělného, tanečního, hudebního, počítačového, klubu komunikace a klubu sportu a her.
Tyto činnosti doplňuje půjčovna sportovního náčiní, stolních her, výtvarných pomůcek a počítačů. V rámci výtvarného a rukodělného klubu děti rozvíjí svoji zručnost i fantazii, malují,
vyrábí, používají nové výtvarné techniky, pracují s různými materiály nebo se učí vzájemnému
respektu při vytváření kolektivních děl. V hudebním klubu se snažíme rozvíjet talent dětí
a jejich zájem o hudbu. V klubu sportu a her se děti učí zdravé soutěživosti a rozvíjí své
dovednosti. Oblíbené jsou míčové hry, frisbee, stolní tenis, ale také turistické vycházky.
V klubu tance se vytvořila taneční skupina „A tak dále…“, ve které měly mladé tanečnice
možnost dále rozvíjet svůj talent a učily se systematicky pracovat se svým pohybovým nadáním. V průběhu roku 2008 vystoupily na několika veřejných akcích v rámci středočeského
kraje. Klub komunikace v roce 2008 nastudoval dramatické vystoupení, pohádku „O Malíčkovi“, kterou představil českobrodské veřejnosti na Dni dětí.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, které probíhá především
prostřednictvím akcí pro veřejnost. Starší děti zde působí jako spoluorganizátoři akcí, mladší
se zapojují do připraveného programu. Díky pobytovému programu jsme mohli v roce
2008 zrealizovat dva výlety na vodu a letní i zimní pobyt na horách. V rámci společných
pobytů je pro děti vždy připraveno konkrétní téma výletu a program, který má za cíl učit děti
zodpovědnosti, samostatnosti, ohleduplnosti, sounáležitosti s ostatními, ale také rozvíjet
jejich schopnosti, fantazii a dovednosti při různých hrách a soutěžích.
Sociálně terapeutické činnosti probíhají v rámci kontaktní práce, při individuální práci
s uživateli služeb a též při situační intervenci – práci v situacích výchovným obsahem. Jedná
se o pomoc při zvládání konfliktních společenských situací a negativních zkušeností, o podporu při vzniklé obtížné životní situaci či při omezení životních podmínek.
Těmto činnostem předchází nebo na ně navazuje pomoc při uplatňování práv, osobních
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Odehrává se především v rovině preventivních programů - poskytování informací, informačních letáčků, vyhledávání informací na
internetu, formou besed (na téma sexualita, šikana, drogy, záškoláctví, kriminalita apod.)
a vzdělávacíh programů (doučování a výukové programy), ale také jako pomoc při kontaktu
s institucemi ve prospěch klienta
Tým Klubu Zvonice se v současné době se skládá z koordinátora, 2 kontaktních pracov-

níků, lektorů pro volnočasové aktivity a dobrovolníků, v neposlední řadě také zahraničních
dobrovolníků v rámci programu EDS.
V tomto roce jsme nabízeli naše služby v rozsahu pěti dnů v týdnu. V programech jsme
zaznamenali 2863 kontaktů, v průměru klub navštěvovalo 15 dětí denně. Měli jsme otevřeno
190 dní a a 21 dní jsme strávili na pobytových akcích, kterých se zúčastnilo 43 dětí.

Mateřské centrum Kostička nabízí rodičům změnu v každodenním stereotypu a izolaci během
péče o dítě na mateřské dovolené, prostor pro hru dětí v inspirativním prostředí a pro první
sociální kontakty dětí v kolektivu. Vytváříme prostor pro seberealizaci rodičů a jejich aktivní
zapojení se do veřejného života ve městě. Vytváříme podmínky pro nové, přistěhovalé rodiny
při prvním kontaktu s městem.
Nedílnou součástí našeho mateřského centra jsou výukové a tvořivé programy pro děti, které
jsme v roce 2008 výrazně rozšířili dle potřeb a požadavků našich klientů.

Projekt KOSTIâKA MùSTU A DùTEM:
Doba trvání projektu: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
Kdo přispěl:
MPSV
28,3 %
KÚ Středočeského kraje
8,0 %
Úřad práce
6,0 %
Město Český Brod
4,8 %
Dárci
4,9 %
Uživatelé služeb
37,0 %
Příspěvky účastníků
11,0 %
Celkové náklady na projekt
1.058.000 Kč
Cílem projektu bylo zajištění provozu mateřského centra v Českém Brodě. Rodičům nejen na
mateřské dovolené a jejich dětem jsme nabídli provoz centra pět dní týdnu.

Program sluÏeb v roce 2008:
Anglická školička – výukový program anglického jazyka s rodilým mluvčím pro děti
od 3 do 5 let.
Angličtina s Kostičkou – výukový program anglického jazyka s rodilým mluvčím
pro děti od 4 do 7 let.
Chytrolíni – výukový program pro děti převážně s poruchami DYS se specializovaným pedagogem.
Šikula – kurzy keramiky pro děti od 4 do 7 let
Škatulata hejbejte se – zdravotní cvičení pro vyrovnání pohybových disbalancí pro
rodiče s dětmi ve věku od 2,5 do 5 let a od 4 do 7 let (ve spolupráci se Zvonečkem
Bylany, poskytovatelem sociálních služeb).
Výtvarné čarování – výtvarné dopoledne pro rodiče s dětmi ve věku od 2 do 6 let.
Máme rádi zvířata – výukový program zaměřený na vztah k přírodě pro děti od 4 let.
Hrátky s batolátky a Hrátky s nezbedy – program her pro rozvoj řeči, pohybu a navazování kontaktů pro děti od 1,5 do 5 let.
Volná herna – prostor pro navazování kontaktů a setkávání rodičů s dětmi od 0 do 6 let.
V prvních měsících roku 2008 jsme uspořádali kampaň s názvem TÁTA A JÁ. Výsledkem
byla realizace výstavy fotografií „Aktivní otcovství aneb Když pečují tátové“, výstava dětských
výtvarných děl na téma „Táta a já“ a jejich následná dražba. Do akce se podařilo zapojit místní
MŠ, ZŠ, NZDM Klub Zvonice a ZUŠ Český Brod. Cílem kampaně byla podpora rodiny a zdůraznění role otců při výchově dětí a v rodině a také snaha přispět k odstranění genderových
stereotypů v naší společnosti.
V roce 2008 jsme uspořádali 3 výlety (do skanzenu v Kouřimi, Arboreta na Trubě, do
divadla na dětské představení), 3 přednášky, 2 besedy, 2 burzy dětského oblečení, den otevřených dveří. Proběhlo celkem 9 výtvarných dílen, z toho 4 ve spolupráci s NZDM Klub Zvonice
Rodiče s dětmi si společně užili letní i zimní dovolenou.
Díky Síti mateřských center v ČR, o. s. jsme měli možnost účastnit se několika regionálních setkání MC, kde jsme mohli čerpat nové poznatky a předat dál naše zkušenosti a znalosti.
V průběhu roku jsme prohloubili spolupráci se Zvonečkem Bylany, poskytovatelem sociálních služeb a pokračovali jsme ve spolupráci s MěÚ Český Brod, Sokolem Český Brod,
MKIC Český Brod, o. s. Magráta i skautským oddílem Psohlavci.
Po zkušenostech z roku 2007, kdy se začala vytrácet dobrovolnická práce rodičů, jsme
se snažili tuto nedílnou součást našeho centra obnovit a podporovat účast rodičů - dobrovolníků na akcích MC tak, aby nadále vyhovoval potřebám rodin
s malými dětmi ve městě. Uspořádali jsme besedu o posláni
našeho sdružení a dobrovolnické práci v něm. Situace se
mírně zlepšila, ale nadále vidíme malý zájem o tuto činnost
především u nově příchozích maminek - stále s námi spolupracují ty, kterým už děti pomalu odrůstají.
Díky sponzorům a s přispěním některých rodičů se nám
koncem roku 2008 podařilo zřídit půjčovnu her. K dispozici je
41 didaktických her a hraček, které rozvíjejí motoriku, logické
a prostorové myšlení, slovní zásobu, společenské a sociální
návyky a další dovednosti.
V tomto roce naši službu využilo zhruba 35 rodin, převážně s dětmi ve věku od 0 do 7 let. V připravených programech
jsme obsadili dětmi 94 míst a rodiči s dítětem 37 míst. Ve volných hernách jsme zaznamenali
průměrně 100 kontaktů dětí za měsíc. Akcí pro veřejnost se zúčastnilo v průměru 150 – 200
občanů. Akce menšího rozsahu, jako besedy a přednášky využilo průměrně 10 rodičů.

V roce 2008 jsme uspoﬁádali tyto akce:
11.1.
12.1.
4.2.-27.2.

Oslava 5. narozenin MC Kostička
Regionální setkání Sítě MC v ČR v Mělníku
Výstava fotografií a dětských výtvarných prací na téma TÁTA A JÁ - "Aktivní otcov
ství aneb Když pečují tátové" v galerii Šatlava, ve spolupráci s MKIC Český Brod
7.2.
Ukázková hodina II.kurzu zdravotního cvičení ve Zvonečku Bylany
8.2.
Prezentace Občanského sdružení LECCOS na výstavě Regiony České republiky
v Lysé nad Labem
19.2.
Soutěž sněhuláků - v městském parku a v prostorách NZDM Klub Zvonice
21.2.
Prezentace moderních látkových plen v MC Kostička
28.2.
Dražba dětských výtvarných prací a dílek na téma TÁTA A JÁ v divadle J.K.Tyla
29.2.
Beseda ve spolupráci s Hnutím za aktivní mateřství na témata: práva žen v těhoten
ství a při porodu, práva rodičů po porodu, práva rodičů a dětí při pobytu dítěte
v nemocnici v MC Kostička
1.3.
Výtvarná dílnička na téma Velikonoce v MC Kostička
7.3.
Beseda na téma "Rozšíření a rekonstrukce herních ploch v našem městě" v MC
Kostička
10.3.-16.3. Zimní rekreace MC Kostička v Jizerských horách
22.3.
Chození s Jidášem - výlet do skanzenu v Kouřimi
27.3.
Výtvarná dílna - malování na hrníčky v MC Kostička
30.3.-1.4. Víkendový pobyt NZDM Klub Zvonice v evangelickém středisku v Křížlicích
5.4.
4. ročník "Přijďte si hrát" - rodinné odpoledne her a soutěží pro děti od 2 do 8 let
ve spolupráci se Sokolem Český Brod
14.4.
Kuličkiáda v NZDM Klub Zvonice
17.4.
Šití chrastítek – kostiček v MC Kostička
24.4.
Orientační běh v NZDM Klub Zvonice
24.4.
Výtvarná dílna - ubrousková technika v MC Kostička
12.5.
Šití chrastítek - kostiček v MC Kostička
15.5.
"Přijďte pobejt!" aneb Den otevřených dveří v mateřských centrech
15.5.
Vystoupení taneční skupiny "A tak dále" z NZDM Klub Zvonice v Kolíně na akci
Den s deníkem
17.5.
Burza jarního a letního dětského oblečení v MC Kostička

19.5.
23.5.
30.5.

Výlet do Hradešína s NZDM Klub Zvonice
Prezentace MC Kostička na Bambiriádě v Poděbradech
Den dětí na zahradě Gymnázia Český Brod, ve spolupráci s MěÚ Český Brod
a MKIC Český Brod
30.5.
Účast MC Kostička na Vítání občánků na českobrodské radnici
31.5.
Vystoupení taneční skupiny „A tak dále“ z NZDM Klub Zvonice na akci Hopsa hejsa
do Brandejsa - a prezentace našeho sdružení
12.6.
Přednáška"Děti potřebují být nošeny v šátku" v MC Kostička
19.6.
Přednáška o reflexní masáži "Plošky naší nožky“ v MC Kostička
20.6.
Vystoupení taneční skupiny „A tak dále“ z NZDM Klub Zvonice na Refufestu v Praze
27.6.
Slavnostní zakončení školního roku aneb Den otevřených dveří - Pyžamová party
a diskotéka v NZDM Klub Zvoncie
20.7.-26.7. Operace "Rychlá pádla" - týden na vodě na řece Ohři s NZDM Klub Zvonice
10.8 -16.8. Rekreace MC Kostička v Kamenickém Šenově
18.8.-25.8. Týdenní pobyt v Křížlicích s NZDM Klub Zvonice
22.-28.9. Týden nízkoprahových klubů - turnaj ve stolním tenise v NZDM Klub Zvonice
26.-28.9. Víkendové raftování na řece Sázavě s NZDM Klub Zvonice
10.10.
Výlet s MC Kostička do Arboreta na Trubě
18.10.
5. Drakiáda ve spolupráci se skautským oddílem Psohlavci
25.10.
Burza dětského podzimního a zimního oblečení v MC Kostička
26.10.
Benefiční koncert pro LECCOS v kostele Nejsvětější Trojice v městském parku
30.10.
Výtvarná dílna - zdobení dýní v MC Kostička
7.11.
Dušičkový večírek v NZDM Klub Zvonice
8.11.
Divadlo s MC Kostička - představení „Kdyby prase mělo křídla“
11.11.
Prezentace a účast sdružení na 5. mezinárodní konferenci o společenské odpověd
nosti firem v Obecním domě v Praze
18.11.
Adventní dílna - výroba lampionů v NZDM Klub Zvonice
26.11.
Adventní dílna - výroba lampionů na 1.ZŠ Český Brod
28.11.
Adventní průvod světýlek v centru Českého Brodu, ve spolupráci s MěÚ Český
Brod, Magráta, o. s. a Vox Bohemica
29.11.
Výtvarná dílna - výroba adventních věnců s MC Kostička
5.12.
Mikulášská besídka v kostele Nejsvětější Trojice
10.12.
Prezentace sdružení a NZDM Klub Zvonice na Dni sociálních služeb Středočeského
kraje v Praze
11.12.
Výtvarná dílna - výroba PF v MC Kostička
12.12.
Den otevřených dveří v NZDM Klub Zvonice
18.12.
Pečení vánočního cukroví v MC Kostička
22.12.
Vánoční besídka v NZDM Klub Zvonice

Jana Kratochvílová – předsedkyně sdružení, ředitelka
Lia Valková – místopředsedkyně sdružení, ekonomka
Mgr. Martina Benáková – jednatelka, realizátorka programů
angličtiny v MC Kostička
Martina Haklová – fundraiserka
Renáta Neufusová - účetní
Radka Musilová - public relation (03-06/08)
Zora Mašatová – kronikářka, mentorka dobrovolníků

MC Kostiãka
Petra Ištvániková – koordinátorka
Eliška Jíchova – služba v mateřském centru (01-08/08)
Petra Čurgaliová – služba v mateřském centru (09-12/08)
James Scott Byrnside – lektor angličtiny
Leigh Newton – lektor angličtiny
Michaela Zahrádková - asistentka lektora angličtiny
Bc. Simona Čabanová – lektorka, rehabilitační cvičení Škatulata hejbejte se
Mgr. Jaroslava Volná – lektorka, keramický kroužek Šikula
Mgr. Martina Křížová – lektorka, kroužek DYS Chytrolíni
Jarmila Čurgaliová - pomocnice služby
Zuzana Majerová – dobrovolnice, Hrátky s batolátky
Valerie Bulířová – dobrovolnice, Výtvarné čarování
Hana Vrbovcová – dobrovolnice, Hrátky s nezbedy
Katka Sasková – dobrovolnice, Máme rádi zvířata, Burzy dětského oblečení
Blanka Váňová – dobrovolnice, Hrátky s batolátky
Gabriela Záhrobská – dobrovolnice, Hrátky s batolátky
Jana Tůmová – dobrovolnice

NZDM Klub Zvonice
Jaroslav Nouza – koordinátor, kontaktní pracovník
Mgr. Vlasta Dubinová – kontaktní pracovnice, lektorka klubu
sportu a her (01-08/08)
Kateřina Achak. DiS - kontaktní pracovnice
Mgr. Šárka Fantová – lektorka, klub sportu a her (09-12/2008)
Lisa Schneider – dobrovolnice z Německa v rámci Evropské
dobrovolné služby (01-08/2008)
Theresa Brosge – dobrovolnice z Německa v rámci Evropské
dobrovolné služby (09-12/2008)
Abdelhamid Achak – dobrovolník z Maroka, hudební klub
Bc. Alena Holá – lektorka, klub komunikace
Klára Kolmanová – lektorka, výtvarný klub
Monika Russmannová – lektorka, taneční klub
Nikola Bartková – lektorka, taneční klub

Petr Zwikirsch - lektor tance
Lia Valková – lektorka, klub rukodělných činností
Mgr. Jarmila Wimmerová – učitelka češtiny pro dobrovolnice
(01-08/08)
Mgr. Miroslava Patrovská – učitelka češtiny pro dobrovolnice
(09-12/08)

Dal‰í spolupracovníci, pomocníci a dobrovolníci:
Mgr. Veronika Palátová, Dana Pažoutová, Ing. Zdeněk Černovský PhD., Ing. Tomáš Havrda, Martina Stárková, Jaroslav
Eichler, Jana Eichlerová, Ing. Kamil Trgala, Soňa Bolomská,
Eliška Jíchová, Šárka Pučálková, Martina Mihálová,
Ing. Radovan Klíma, Ing. Radek Skřivánek, Taťána Šmejkalová,
Petra Kadeřábková, Jan Vrbovec, Roman Ištvánik, Renata
Moravcová, Šárka Andrlíková, Radka Hladíková, Naďa Pehalová, Katka Lambertová, Michaela Lambertová, Edita Buriánová, Petra Šandová, Lenka Neckářová, Denisa Nováková,
Irena Slavíková, Simona Kudláčková, Miloš Olexa, Jana Ernigrová.

Hlavní donátoﬁi na‰ich projektÛ:
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Ministerstvo práce a sociálních věci
Krajský úřad Středočeského kraje
Česká národní agentura Mládež
Úřad práce Kolín
Město Český Brod
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nadace O2
Nadace OF
Nadační fond Internet mládeži

Spolupracujeme
a organizacemi:

Na na‰e projekty pﬁispûli a podpoﬁili
nás:
Studio K.O.H.
Kubečkovi
P. S. Computers – ing. Stanislav Svítok
Vlasta Dubinová
Eichler Jaroslav
UNILEVER
Václav Novák
EL – PROM, s. r. o.
KARTONIE, s. r. o.
LEGO TRADING, s. r. o.
Goldinvest, s. r. o.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2008
ZDROJE PŘÍJMŮ
MPSV
Město Český Brod
MŠMT
KÚ
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Nadace O2
Servitus
Nadace OF
NF Internet mládeži
Pracovní úřad
Asociace streetwork
Finanční dary
Věcné dary
Dary - služby
Úhrady uživatelů
Tržby z prodeje služeb
Pojistné plnění
Ostatní
CELKEM

KČ
1 300 000,00
200 000,00
50 000,00
150 000,00
321 000,00
46 200,00
132 480,00
50 000,00
1 000,00
63 000,00
20 000,00
105 593,00
19 108,00
56 922,00
124 943,00
413 229,00
24 587,00
23 508,00
3 101 570,00

VÝDAJE
Materiál
DHM
Energie (el.,voda,plyn)
Opravy a udržování
Cestovné
Spoje
Školení a vzdělávání
Nájemné
Propagace
Ostatní služby
Externí lektoři
Mzdy včetně zák.odvodů
Jiné ostatní náklady

BEK, s. r. o.
Josef Pechlát
Nouza Jaroslav
Zákládní škola a praktická škola, Český Brod
Poskytovatel sociálních služeb Zvoneček Bylany
Baladrán Zbyněk
Bolomská Soňa
Büttner, s. r. o.
Cukrárna M. Kašová
Dostálek Jakub
Dus Milan
Chaloupka Miroslav, MUDr.
J a H Decor - Helena Vyskočilová
Kaiferová Petra
Lékárna Rosa
Merhautovo pekařství, s. r. o.
M-POWER
Nekolní
STUDIO NATÁLIE
Veberová Jana
Vostřezová Alena, MUDr.
ZELENINA KOKEŠ, s. r. o.

s

institucemi

1. Základní škola, Český Brod
Česká asociace streetwork
Farní sbor ČCE Český Brod
Gymnázium Český Brod
Komorní orchestr a pěvecký sbor VOX BOHEMICA
Magráta o.s.
Město Český Brod
Městská garda, Český Brod
Městské kulturní a informační centrum Český Brod
Občanské sdružení Berkat, Praha
Občanské sdružení Cesta integrace, Říčany
Občanské sdružení Prostor, Kolín
Poskytovatel sociální služeb Zvoneček Bylany
Region Pošembeří o.p.s.
Servitus, o.s. Praha
Síť mateřských center, o.s.
Skautský oddíl Psohlavci
Sokol Český Brod
Technické služby města Český Brod
Úřad práce Český Brod
Základní škola a praktická škola, Český Brod.
Pojistné
plnění
1%
Tržby z
Ostatní1%
prodeje služeb
13%

PŘÍJMY:
KČ
159 327,00
47 395,00
126 344,00
90 139,00
43 858,00
52 508,00
83 885,00
138 300,00
65 092,00
314 074,00
211 383,00
1 637 074,00
63 487,00

tûmito

Úhrady
uživatelů
4%
Dary - služby 2%

MPSV
42%

Věcné dary 0,97%
Finanční dary 3%
Asociace streetwork 1%
Pracovní úřad 2%
NF Internet mládeži 0,03%
Nadace OF 2%
Servitus 4%
Nadace O2
1%
NROS
ze sbírky
Pomozte
dětem!
10%

VÝDAJE:

KÚ
5%

MŠMT
2%

Město Český Brod
6%

Externí lektoři
7%

CELKEM

3 032 866,00

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, kterou v roce
2007 realizovalo zejména v programech NZDM Klub Zvonice.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice je registrovanou sociální službou dle zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách.
Sídlo: nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod, telefon: 321 621 712, 733 118 796,
www.leccos.cz, e-mail: info@leccos.cz
Bankovní spojení: 192729532/0300 Poštovní spořitelna ČSOB

Ostatní služby
10%
Propagace 2%
Nájemné 5%
Školení a vzdělávání 3%
Spoje 2%
Cestovné 1%
Opravy a udržování 3%
Energie el.,voda,plyn 4%
DHM 2%
Materiál 5%

Jiné ostatní
náklady 2%

Mzdy včetně
zák. odvodů
54%

