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Milí přátelé,
     

            je za námi neobvyklý a nelehký rok 2020. I v naší organizaci jsme se museli přizpůsobit neočekávaným změnám. V důsledku vlád-

ních opatření jsme změnili způsob poskytování našich služeb a realizaci projektů. Protože jsme tady pro rodiny s dětmi, děti a mládež, 
byli jsme si vědomi toho, že nelze s aktivitami vyčkávat na lepší časy. Ve všech službách jsme vždy s novými opatřeními vyhodnocovali 
naše možnosti, aby se naše podpora dostala těm, kdo s ní počítají. Zároveň jsme přemýšleli o situaci rodin, dětí a mládeže a vytvářeli 
nabídku pro ty, kdo by naše služby mohli začít potřebovat. Tak vznikly nové formy poskytování a nové aktivity. Semináře pro rodiny 
i pěstouny jsme přesunuli do virtuálního prostředí. Komunikaci s jednotlivci i celými skupinami jsme zahájili on-line. Pro využívání 
prostor ambulantních sociálních služeb jsme nastavili bezpečná pravidla. Do terénu jsme se důkladně vybavili ochrannými prostředky. 
Vytvořili jsme telefonickou nabídku poradenství pro ty, kteří potřebují psychickou podporu. Rozšířili jsme spolupráci s potravinovou 
bankou a pravidelně zásobovali rodiny s dětmi, které se ocitly v nouzi. Prostřednictvím nadací a donátorů jsme pomohli zajistit dětem 
počítače pro distanční výuku. Pomoc při doučování s dětmi se stala intenzivní náplní Sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
i Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice. Tyto nové výzvy bychom těžko zvládli bez našich podporovatelů, kteří nám 
přispívají finančně, materiálně nebo dobrovolnickou pomocí. 
      

O tom všem se dočtete v naší výroční zprávě, kterou Vám předkládáme. Všem Vám, kteří nás podporujete, které zajímá naše činnost, 
kteří máte nápady a připomínky, moc děkujeme. 
     

Přeji Vám, našim klientům, našemu spolku a nám všem hodně zdraví, síly a brzký návrat lepších časů.
                      Jana Kratochvílová, předsedkyně a manažerka

Pomoc a podpora pro děti, mládež a rodiny v Českém Brodě a okolí.

Poskytujeme a rozvíjíme v Českém Brodě, Poděbradsku, Kolínsku 
a Říčansku 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 Kostič-

ka, programy Sanace rodiny a Sociálně-aktivizační služby pro rodiny  
s dětmi. Věnujeme se pěstounským rodinám a pořádáme akce, bese-

dy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.

Poslání
LECCOS, z. s.  
dle novely Občanského zákoníku z 1. 1. 2014 je zapsaným 
spolkem: číslo a datum registrace MUCB 27143/2014, IČO 
70855811. 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, Sociál-
ně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou registrované so-

ciální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Sídlo: Nám. A. z Pardubic 31, 282 01 Český Brod
Kontakt: tel. 733 118 796, e-mail: jana@leccos.cz



PRO RODINY
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD) 
 

Registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

AMBULANTNÍ SLUŽBY 

PORADNA PRO RODINY - základní sociální poradenství při řešení obtížných životních situací. V poradně jsme rodinám poskytli základní 
sociální poradenství, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a pod-

poru při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Reagovali jsme vždy na konkrétní požadavky jednotlivce, služba byla 
poskytována především anonymně na základě ústní smlouvy.
V období od 16. 3. do 20. 5. 2020 bylo na základě nařízení vlády poskytování služby pozastaveno. Zahájili jsme poskytování telefonického 
poradenství. Poté byl provoz poradny obnoven a za dodržování nutných opatření byl zachován po celý zbytek roku 2020. 

KRÁTKODOBÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ a sociální poradenství v prostorách RC Kostička
Ambulantní služba pro děti od 3 do 7mi let a jejich rodiče byla zajišťována v prostorách RC Kostička pravidelně 2x týdně v dopoledních 
hodinách. Konaly zde volnočasové aktivity výtvarné, sportovní, komunikační, které slouží zejména k nácviku motorických dovedností, 
rozvoji slovní zásoby, rozvoji znalostí nutných pro předškolní výchovu, sebepoznávání, schopností navazovat kontakty s dospělými i vrs-

tevníky, sebeobsluhy. Zároveň jsme poskytovali krátkodobé hlídání dětí, s cílem umožnit rodičům vyřizování osobních záležitostí, spoje-

ných s fungováním domácnosti a rodiny nebo při hledání a udržení zaměstnání. 
                                                                                                                                            

Poskytování této služby bylo přerušeno na základě vládních nařízení v souvislosti s pandemií COVID 19 v období 
16. 3. – 20. 5. 020 a od 16. 10. 2020.

TERÉNNÍ SLUŽBY 
Terénní služby pro rodiny, které se ocitly v nepříznivé situaci a potřebují podporu při jejím řešení.
- pomoc při řešení obtížné bytové nebo finanční situace
- pomoc při hospodaření a péči o domácnost
- příprava nebo doprovod k jednání a při vyřizování osobních záležitostí
- vyhledání volnočasových aktivit pro děti a případně jejich doprovod
- pomoc při školní přípravě a doučování dětí 



Sanace rodiny 
Terénní služby pro rodiny s dětmi nabízí pomoc a podporu rodinám s dětmi při řešení obtížných životních situací ve spolupráci  
s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Pracovali jsme s rodinami na Českobrodsku, Kolínsku a Říčansku, ve kterých 
je ohrožen vývoj a výchova dětí. Rodinám jsme nabídli sociální i právní poradenství, podporovali jsme je v oblasti péče a výchovy dětí. 
Intervence směřovala ke zlepšení prostředí v rodinách. V rámci sanace jsme rovněž poskytli psychoterapeutické služby. Aktivity projektu 

se uskutečnily v terénu, tedy přímo v domácnostech rodin. Od března 2020 byly konzultace v rodinách v souladu s nařízeními vlády 

částečně omezovány na telefonický nebo on-line kontakt. Přesto bylo třeba se s rodinami, za dodržení hygienických opatření, potkávat 
osobně. 

PRO RODINY
Sociální pracovníci docházeli přímo do rodin. Rozvíjeli jejich kompetence na základě zakázky, například vedení hospodaření a udržování 
domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních.                                                                                       
V době omezení z titulu nařízení vlády jsme byli s klienty v kontaktu telefonicky. Nabízeli jsme poradenství, pomoc a podporu při zvládání 
situací v souvislosti s COVID 19, ve větší míře jsme nabízeli a poskytovali potravinovou pomoc, díky spolupráci s Potravinovou bankou, 
rodinám, které se začaly ocitat v tíživé ekonomické situaci. Po zavedení on-line výuky jsme potřebným rodinám zprostředkovali počítače, 
internetové připojení a konzultační pomoc při zvládání školních povinností. Konzultace v rodinách probíhaly dle aktuálních možností  
a situace, telefonicky, po Skype, ve venkovních prostorách i v domácnostech za dodržování potřebných hygienických a protiepidemic-

kých opatření.
V  roce 2020 jsme službu poskytli 45 klientům. 
Realizovali jsme celkem 530 intervencí a kontaktů - jednání s klienty.

KÚ Středočeského kraje prostřednictvím  
Evropského sociálního fondu   
Operačního programu Zaměstnanost               85,64%
Město Český Brod                                                4,26%
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   2,71%
Nadace ČEPS     2,17%
Vlastní zdroje      2,04%
Dárci       1,44%
Nadace ČEZ     1,16%
Město Kolín                                                              0,43%
NROS Charitativní sbírka Pomozte dětem 
- Kuře s aktovkou                                                              0,16%
Celkové náklady                                            2 300 912,72 Kč

Financování SASRD
Služby SASRD byly financovány z projektu Podpora vybraných druhů 
sociálních služeb ve Středočeském kraji, který financuje Evropská unie 
v rámci Evropského sociálního fondu Operační program Zaměstnanost, 
realizátorem je Středočeský kraj

Další finanční partneři projektu:  Město Český Brod, Ministerstvo prá-

ce a sociálních věcí, Nadace ČEPS, Nadace ČEZ, Město Kolín, Pomozte 
dětem – Kuře s aktovkou



Sanace rodin byla financována ze státního rozpočtu v rámci 
Dotačního programu rodina
Donátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Finanční partneři a podporovatelé: Nadace Terezy Maxové 
dětem, Moneta Money Bank, Město Český Brod, Město Kolín, 
Nadace ČEZ, KÚ Středočeského kraje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  67,35%
Nadace Terezy Maxové dětem              14,92% 

Nadace ČEZ       5,47%
Moneta Money Bank       3,73%
Město Český Brod         2,98%
Vlastní zdroje       2,63%
Dárci        1,49%
Město Kolín                                                                    0,75%
KÚ Středočeského kraje, Humanitární fond     0,68% 
Celkové náklady    1 340 719, 07 Kč

Financování Sanace rodin

Služby pro pěstounské rodiny
V rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí doprovázíme od roku 2014 pěstounské rodiny, uzavíráme Dohody o výkonu 
pěstounské péče. Pro pěstouny pořádáme jednodenní a pobytové vzdělávací akce, neformální setkání a pro jejich svěřené děti pobyty 
se zajištěním celodenní péče. Vzdělávací jednodenní, ale i pobytové akce, kde si pěstouni mohou splnit 6 až 24 hodin povinného vzdě-

lávání, nabízíme pěstounům z celé republiky. Jako v minulých letech, tak i v roce 2020 jsme naplánovali jednodenní semináře a třídenní 
vzdělávací pobyty. Dvakrát vyhlášený nouzový stav nám umožnil zrealizovat jen jeden šestihodinový seminář z plánovaných čtyř a dva 
pobytové semináře v září a říjnu. Díky dlouhodobě špatné epidemiologické situaci jsme místo jednodenních seminářů uspořádali dva 
3hodinové webináře. Tato nová forma vzdělávání se osvědčila jako vhodná alternativa prezenčních seminářů.
V roce 2020 jsme doprovázeli  36 rodin, z toho 4 nové dohody byly uzavřeny právě v roce 2020.
Jednodenního, šestihodinového semináře se účastnilo 19 pěstounů, 46 pěstounů si splnilo povinné vzdělávání formou pobytu, webinářů 
se zúčastnilo 20 pěstounů. Pobytů pro svěřené děti pěstounů se zúčastnilo 17 dětí, z toho 7 dětí zimního lyžařského tábora v Krkonoších, 
letního tábora na Sázavě dětí 10.
Organizujeme také vzdělávací akce na zakázku pro pěstouny z jiných doprovázejících organizací. Akce pro rok 2020 jsme kvůli pandemii 
koronaviru museli odložit na následující rok. Jsme členem Asociace Dítě a Rodina a zapojujeme se do jejích dlouhodobých aktivit na 
podporu pěstounství.

PRO RODINY

Financování programů pro pěstouny 
 
Služby pro pěstouny jsou financovány ze Státního příspěvku 
na výkon pěstounské péče.

Úřad práce       100%
Celkové náklady    1 461 126, 76 Kč



Rodinné centrum 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 
vztahů v rodině a podporuje zapojení rodin do společenského života v našem městě.

Projekt realizovaný v RC Kostička: LECCOS pro rodiny VI.
Donátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Finanční partner: Město Český Brod
Tento projekt financoval preventivní aktivity, které jsme realizovali na podporu zdravé, fungující rodiny a k posílení rodičovských kom-

petencí. Prostřednictvím interaktivních seminářů a jednorázových akcí jsme se zaměřili na vzdělávání manželských párů, rodin s dětmi 
a rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené.  Tématy byly vztahy v rodině, funkčnost zdravé rodiny a podpora aktivního otcovství.
Hlavním cílem byla podpora aktivního přístupu k rodičovství, rozšiřování rodičovských zkušeností, vědomostí a dovedností, podpora 
mezigeneračního soužití a aktivního otcovství.
Těchto akcí se v roce 2020 zúčastnilo celkem 73 rodin s dětmi.

PRO RODINY

Nedotované programy v RC Kostička: 
VOLNÁ HERNA – prostor pro společné trávení času rodičů na rodičovské dovolené s dětmi
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
VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ – tvoření pro rodiče s dětmi od 2 let
ŠKOLKA NA ZKOUŠKU – program zaměřený na rozvoj sociálních návyků a dovedností, jemné a hrubé motoriky, 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 
TANEČKY PRO NEJMENŠÍ - taneční kroužek pro děti od 3 do 8 let
HRA NA KYTARU – výuka hry na kytaru pro začátečníky i pokročilé pro děti od 9 do 16 let
Tyto programy navštěvovalo v průběhu roku 93 dětí.

TÁBORY pro děti – lyžařský a letní tábor.
Zúčastnilo se jich celkem 51 dětí.



 

Všechny programy rodinného centra byly ovlivněny pandemií koronaviru. V době nouzových stavů bylo v rodinném centru zavřeno. 
Řada seminářů, preventivních aktivit i některé kurzy pro děti probíhaly online. Tradiční Drakiáda proběhla zvláštní online formou a pro-

střednictvím Instagramu. Na konci roku jsme uspořádali 2 terénní hry pro rodiny.
V roce 2020 jsme spolupracovali se spolky, sdruženími a neziskovými organizacemi z našeho regionu. RC Kostička je dlouholetým členem 
Sítě pro rodinu, z. s.

Uživatelé služeb    25,30%
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 51,01%
Město Český Brod     10,53%
Dárci       6,97%
NET4GAS, s. r. o.                                                      6,19%
Celkové náklady                                      646 050, 20 Kč

            

Financování provozu RC Kostička

Podpora rodin v Regionu Pošembeří 
Tento dlouhodobý projekt, který poběží až do roku 2022, přispívá k prevenci sociálního vyloučení a sociálnímu začlenění rodin s dět-
mi, žijícími v regionu Pošembeří. V projektu je plánována realizace motivačních aktivit „Setkání pro rodiny s dětmi v Českém Brodě  
a ve Škvorci“ a  motivačních programů pro návrat rodičů na trh práce. Aktivity jsou směřovány k rodinám s dětmi útlého věku. Aktivita  
“Sanace rodiny“ se zaměřuje na terénní práci v rodinách s dětmi ohroženými ve smyslu zák. č. 359/1999 Sb. Cílem projektu je posílení 
rodičovských a osobních kompetencí, upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, návrat rodičů na trh práce. Cílem terénní 
sociální práce v rodinách je obnova narušených funkcí rodiny.

EU, Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost                                        100% 
Celkové náklady                         596 522, 91 Kč

Financování projektu
Poskytovatel dotace: Evropská unie, Evropský sociální fond - 
Operační program Zaměstnanost - Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí ČR prostřednictvím MAS Pošembeří

V rodinném centru probíhaly programy v rámci služby SASRD, které byly 
financovány z projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Stře-

dočeském kraji. 

Nabídli jsme preventivní aktivity na podporu rodičů pečujících o děti útlé-

ho a předškolního věku, kteří by se mohli ocitnout v sociálním vyloučení.  
V programu Hlídání dětí a poradenství jsme rodinám 2x týdně poskytli so-

ciální poradenství i hlídání dětí, pomohli jsme jim snadněji se začlenit do 
místní komunity, zprostředkovali prostor pro setkávání, budování nových 
kontaktů a vytváření sociálních vazeb. 
Tyto programy využilo celkem 12 rodin.

PRO RODINY



Sociálně - právní ochrana dětí v roce 2020

V sociálně-právní ochraně máme pověření pro následující činnosti:
 

- vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana 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 
- 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

V rámci tohoto pověření jsme pracovali ve službě Sanace rodin, realizovali jsme projekt LECCOS pro rodiny VI., doprovázeli jsme pěstoun-
ské rodiny a vzdělávali pěstouny.

V projektu Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD jsme pracovali s 13 rodinami 31 dětmi.

V průběhu projektu LECCOS pro rodiny VI. jsme zrealizovali 4 interaktivní semináře s diskuzí a 2 besedy na téma rodičovství a výchova  
a obtížné situace v rodině. Seminářů se zúčastnilo celkem 53 osob.

V roce 2020 jsme doprovázeli  36 rodin, z toho 4 nové dohody byly uzavřeny právě v roce 2020. Jednodenního, šestihodinového semináře 
se účastnilo 19 pěstounů. 46 pěstounů si splnilo povinné vzdělávání formou pobytu.

Webinářů se zúčastnilo 20 pěstounů. Pobytů pro svěřené děti pěstounů se zúčastnilo 17 dětí, z toho 7 dětí zimního lyžařského tábora 
v Krkonoších, letního tábora na Sázavě dětí 10. 

PRO RODINY



PRO DĚTI A MLÁDEŽ

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, která nemůže, nechce nebo neumí využívat jiné aktivity, nabízí program služeb zaměřený na volný čas, vzdělávání a poradenství ve 
vztazích a jiných osobních záležitostech. Klub navštěvují neorganizované děti a mládež, jejichž vývoj by mohly ohrozit nebo ohrožují 
komplikované životní události, školní problémy, konfliktní společenské situace, negativní zkušenosti či problémy spojené s dospíváním.

NZDM Klub Zvonice v Českém Brodě a v Poděbradech 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež bylo v Českém Brodě otevřeno čtyřikrát v týdnu, v pondělí, úterý, středu a pátek. V Poděbra-

dech bylo otevřeno od pondělí do čtvrtka. Od 11. března do 7. května byla služba uzavřena z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Dětem  
a mládeži jsme poskytovali své služby telefonicky i prostřednictvím Messengeru a Instagramu. Během konzultací jsme s nimi řešili témata 
pandemie, nouzového stavu a uzavření škol, možnosti trávení volného času, situace v rodině, ve vztazích apod. V polovině května jsme 
začali své služby poskytovat v terénu a na konci května jsme otevřeli i ambulantní službu. Děti mohly do klubů docházet za přísných bez-

pečnostních opatření, byla omezena kapacita klubů. Kladli jsme důraz na individuální konzultace, sociální poradenství. Informovali jsme 
o tom, jak se bezpečně chovat v době nouzového stavu a pravidelně jsme pro klienty aktualizovali nová vládní opatření.
Za nezbytných bezpečnostních opatření jsme dětem a mládeži nabízeli hudební, výtvarné a sportovní aktivity, doučování a poradenství 
- pomoc s hledáním brigád, podporu ve vztazích, při složitých situacích  v rodině  apod. Klienti s naší podporou uspořádali klubové tur-
naje ve fotbálku nebo v šipkách. Pořádání i menších akcí bylo v roce 2020 velmi omezené, přesto jsme jich několik zrealizovali v době, 
kdy nebyl nouzový stav. V únoru jsme uspořádali příměstský tábor, sportovní, výtvarné i preventivní aktivity. Další příměstský tábor 
proběhl v srpnu 2020 na klubu v Poděbradech i v Českém Brodě. Během něj jsme uspořádali řadu jednodenních výletů, proběhlo také 
přespání na klubu s večerním promítáním filmů. Podařilo se nám uspořádat několik akcí pro veřejnost – Den otevřených dveří v rámci 
Týdne nízkoprahových klubů, Back to school, StreetArt workshop, akce v rámci DIGI-TECH-VĚDY a Zvonicové rallye. Před Vánoci jsme  
s dětmi naplánovali vánoční klub a na Halloween se vyráběly strašidelné svíčky. V průběhu celého roku probíhala dollarová hra. Děti  
se prostřednictvím dollarové hry vzdělávaly ve finanční gramotnosti.

V NZDM Klub Zvonice v Poděbradech bylo v roce 2020 otevřeno celkem 147 dní a navštěvovalo jej v terénní i ambulantní službě 40 dětí. 
V NZDM Klub Zvonice v Českém Brodě bylo otevřeno 162 dní a navštěvovalo jej celkem 92 uživatelů z řad dětí a mládeže.



PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Prevence v NZDM
Prevence sociálně patologických jevů je jedna z klíčových aktivit NZDM. Probíhá průběžně na klubu i v rámci návazných akcí. Pracovníci  
s dětmi a mládeží pravidelně hovoří o tématech, které je mohou negativně ovlivňovat (prevence užívání návykových látek, šikana, 
kyberšikana, rasismus, násilí, pravidla slušného chování). Zároveň se realizují aktivity na prevenci těchto negativních jevů, na podporu 
zdravého vývoje a životního stylu.

Terénní programy NZDM
Terénní služby probíhaly v Českém Brodě a také v Poděbradech. Hlavní náplní byly sportovní a dovednostní aktivity a sociální poradenství 
určené neorganizovaným dětem a mládeži.

Projekty realizované v NZDM Klub Zvonice

Projekt: NZDM Klub Zvonice
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj 
Finanční partneři: Město Český Brod, Město Poděbrady
Z tohoto projektu jsme financovali provoz NZDM Klub Zvonice 
jako poskytovatele sociální služby pro věkovou kategorii 
od 6 do 20 let, ambulantní i terénní služby.

KÚ Středočeského kraje                            85,89%
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR                          6,17%
Město Český Brod                                            3,50%
Město Poděbrady                            3,22%
Dárci                             1,22%
Celkové náklady                                        4 657 841, 00 Kč

Financování služeb NZDM

EU, Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost                                        100% 
Celkové náklady                         426 576, 28 Kč

Financování projektu
Poskytovatel dotace: Evropská unie, Evropský sociální fond - 
Operační program Zaměstnanost - Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí ČR prostřednictvím MAS Mezilesí

Projekt: Podpora rozvoje klientů NZDM Klub Zvonice Poděbrady
Poskytovatel dotace: MPSV prostřednictvím Evropského sociálního 
fondu Operačního programu Zaměstnanost - MAS Mezilesí
Cílem tohoto projektu je podpořit klienty v jejich všestranném  
a harmonickém rozvoji, nenásilnou a zábavnou formou. Zapojení 
klientů do širokého spektra aktivit zaměřených na kulturu, umě-

ní, sport a na přípravu a budoucí povolání – Peer program, který 
se věnuje prevenci sociálně-patologických jevů, Příměstský tábor  
s cílem zvýšit sociální, sebeobslužné a adaptační dovednosti klien-

tů. Součástí projektu je také vzdělávání pracovníků v přímé péči.



PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE sociálně patologických jevů (dále jen 
PPP)
Vzhledem k pandemii COVID 19 proběhly programy primární prevence 
pouze v prvním pololetí roku v době, kdy nebyla nařízena distanční výuka. 
Programy proběhly dle zadaných témat, ale jejich pokračování nemohlo 
být zajištěno. Zrealizovali jsme programy primární prevence v šestých a 
sedmých ročnících v ZŠ Žitomířská a ZŠ Tyršova. 
Témata programů vztahy ve třídě, sexualita  a rizikové chování byla připra-

vena na základě požadavků třídních učitelů a školních metodiků primární 
prevence. 

Financování PPP

Základní školy             24,48%
Město Český Brod            60,61%
Vlastní zdroje                                                 14,91%
Celkové náklady                      40 441, 95 Kč

Součástí našeho dlouhodobého strategického plánu jsou také služby pro seniory. Již několik let nabízíme v RC i v NZDM nepravidelné 
aktivity podporující mezigenerační soužití, např. dopolední program společného trávení času seniorů se svými vnoučaty v rodinném 
centru, tradiční vánoční či velikonoční besídky v Penzionu ANNA či setkávání dětí z NZDM se seniory přímo v prostorách penzionu.  

V roce 2020 jsme poskytli několik konzultací neziskovým organizacím, se kterými jsme sdíleli naše zkušenosti a znalosti o sociálních služ-

bách, o ekonomice a účetnictví NNO, o konkrétních fundraisingových metodách. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR                  62,50%
Vlastní zdroje                                                       32,63%
KÚ Středočeského kraje      4,25%
Úřad práce ČR                                     0,62%
Celkové náklady                                    161 254, 00 Kč

Financování projektu

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Projekt: Když sport je zábava
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Finanční partneři: KÚ Středočeského kraje, Úřad práce ČR
Díky tomuto projektu jsme vytvořili nabídku volnočasových aktivit pro 
neorganizované děti a mládež. Jedná se o pravidelné sportovní aktivity 
a pobyt v přírodě se sportovním zaměřením. Dětem a mládeži z Českého 
Brodu a z Poděbrad jsme nabídli možnost pravidelně navštěvovat sportov-

ní kroužek, v dobrém počasí venku, v zimě v prostorách tělocvičny.
Do aktivit se zapojilo 45 účastníků.

PRO ŠKOLY

PRO SENIORY

PRO NEZISKOVKY



Jana Kratochvílová – předsedkyně a manažerka, vedoucí programů pro rodi-
ny,  sociální pracovnice
Jaroslav Nouza – vedoucí NZDM,  pracovník v sociálních službách, lektor pro-

gramů primární prevence a vzděl. pěstounů
Andrea Hradecká – vedoucí programů RC Kostička, sociální pracovnice
Petr Bydžovský – zástupce vedoucí programů pro rodiny, sociální pracovník, 
psychoterapeut 
Lia Blatná – vedoucí NZDM Poděbrady, pracovnice v sociálních službách
Dana Zahradníčková – vedoucí agendy pěstounské péče,  sociální pracovnice
Eliška Moldanová – zást. vedoucího NZDM, sociální pracovnice
Renáta Neufusová – účetní, ekonomka, personalistka
Jana Popovičová – fundraising, služby pro pěstouny – vzdělávání a pobyty 
Dita Nekolná –  Public Relations, IT
Petra Čurgaliová – pracovnice v sociálních službách, lektorka RC

Dana Matoušková – sociální pracovnice v programech pro rodiny
Klára Peřinová - sociální pracovnice v NZDM
Filip Tomíček - sociální pracovník v NZDM
Gítha Kuncová Ruthová - sociální pracovnice v NZDM
Hana Holzerová – sociální pracovnice v programech pro rodiny, na MD
Kateřina Valášková – sociální pracovnice – doprovázení pěstounů
Kristýna Zvoníčková - sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách  
v programech pro rodiny
Tereza Fejtková - sociální pracovnice v programech pro rodiny
Lucie Neumannová - sociální pracovnice v programech pro rodiny
Nataša Kokešová - sociální pracovnice v NZDM
Stanislava Tkáčiková – sociální pracovnice v NZDM
Jan Nosek – pracovník v sociálních službách v NZDM
Marcela Papai – pracovnice v sociálních službách v NZDM

Martina Mihálová, Josef Zvoníček, Eva Mrázková, Iva Bašusová, Lukáš Saňa, Lucie Čurgaliová, Jan Čurgali, Jan Šabatka mladší, Jan Šabatka starší, 
Michaela Kleinová, Hana Kleinová, Václav Moulis, Štěpánka Nimsová, Zuzana Majerová, Lenka Hoffmannová, Luděk Saňa, Petr Čurgali, knihařství 
Sequensová, Blanka Sequensová, Anna Marie Blatná, Veronika Kratochvílová, David Nekolný, Jan Nekolný

Zaměstnanci a externí pracovníci

Supervizoři

Dobrovolníci

Supervize řízení:          Blanka Čepická, Vlastimil Sojka  
Supervize týmu NZDM a Programů primární prevence:     Adéla Michková   
Týmová supervize v rámci projektů Sanace rodin, SASRD a LECCOS pro rodiny:   Hana Slobodová
Supervize Služby pro pěstouny:       Zuzana Janotková  
Kontrolní komise organizace:       Věra Straková, Petra Ištvániková, Dana Pažoutová



LEDEN
17. narozeniny RC Kostička – oslava v RC 

ÚNOR
Jarňáky v Krkonoších s RC - lyžařský tábor
Jak mluvit s dětmi – seminář pro pěstouny

BŘEZEN
Děti a peníze – seminář pro pěstouny

ČERVEN
Fotbal pro rozvoj – turnaj v Poděbradech 

 s NZDM

ČERVENEC
Tábor na Sázavě – s RC

SRPEN
Příměstský tábor – v NZDM

ZÁŘÍ
Zvonicové Rallye a Den otevřených dveří – v NZDM Český Brod
Den otevřených dveří a StreetArt workshop – v NZDM Poděbrady
Vzdělávací seminář na Vysočině – pro pěstouny

ŘÍJEN
Vzdělávací seminář na Seči – pro pěstouny 

LISTOPAD
Nejčastější obtíže a úskalí ve výchově dětí v období koronaviru  
– online seminář pro pěstouny 

Drakiáda -  online s RC
Terénní hra Cestohrátky - online
Beseda Sladění zaměstnání a rodiny – online s RC
Seminář Jak dítěti naslouchat – online s RC
Beseda První pomoc a prevence úrazů – online s RC
Seminář Každé dítě by mělo mít své hranice – online s RC

PROSINEC
Adventní terénní hra – s RC
Seminář Co to je být dobrým rodičem – online s RC 
Seminář Finanční gramotnost dětí – online s RC

Akce, kterých jsme se zúčastnili:
Festival Brod 1995 – s NZDM
7. národní potravinová sbírka

Akce LECCOS



Charitativní akce a fundraising v roce 2020
Pandemie Covidu 19 v uplynulém roce významný způsobem ovlivnila naše fundrasingové aktivity. Velkou roli sehrálo on-line prostředí. 
V květnu 2020 jsme na www.darujme.cz poprvé spustili online dárcovskou kampaň „Vyrůstat ve zdravé rodině“. Následně se k ní svými 
výzvami připojily fundraiserka Jana Popovičová, ředitelka Jana Kratochvílová a PR manažerka Dita Nekolná. Celkem jsme prostřednictvím 
této kampaně ve prospěch rodin s dětmi v těžkých životních situacích získali 31 680 Kč. Kampaň je časově neomezená a stále probíhá.

Dalším novým počinem bylo konání naší tradiční Benefice pro LECCOS virtuálně prostřednictvím portálu www.benficeproleccos.cz. Vý-

těžek aukce dosáhl výše 78.069 Kč a podpořil naše sociální služby pro rodiny s dětmi, děti a mládež. Děkujeme všem podporovatelům, 
dárcům a účastníkům aukce. Velké poděkování patří zejména firmě PERTLIK SOFTWARE za poskytnutí aukčního online systému a Foto-

ateliéru Evy Šaškové za krásné fotografie dražených předmětů.

Večery u kapucínů jsou cyklem benefičních akcí, které se konají každý měsíc v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. 
Bratři kapucíni se rozhodli výtěžek jednoho z koncertů, téměř 10 tisíc Kč, věnovat ve prospěch našeho NZDM Klub Zvonice. Soubor staré 
hudby Alla breve hrál program z duchovních i světských skladeb 13. až 18. století. 

Pro rodiny s dětmi jsme získali počítače díky Nadaci Terezy Maxové dětem a Česko Digital z. ú z projektu Učíme online, nákup školních 
pomůcek díky Pomozte dětem, finanční podporu rodiny díky Římskokatolické farnosti z Tříkrálové sbírky.



KÚ Středočeského kraje 4 009 828,00
EU ESF OP Zaměstnanost (SASRD) 1 970 400,00
Úřad práce 1 592 000,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1 582 115,00
EU ESF OP Zaměstnanost  - MAS Pošembeří 830 955,75
Úhrady uživatelů 611 030,00
Město Český Brod 393 511,00
EU ESF OP Zaměstnanost  - MAS Mezilesí 315 645,12
Nadace Terezy Maxové dětem 200 000,00
Dary finanční 162 008,00
Město Poděbrady 150 000,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 100 783,00
Nadace ČEZ 100 000,00
Nadace ČEPS 50 000,00
MONETA Money Bank, a. s. 50 000,00
Dary věcné 47 169,77
NET4GAS, s. r. o. 40 000,00
Ostatní 39 058,42
Město Kolín 20 000,00
Základní školy 9 900,00
NROS – Charitativní sbírka Pomozte dětem 4893,00
CELKEM 12 279 297,06 Kč

Náklady
Materiálové náklady 333 322,87
DHM 457 580,10
Energie 154 018,47
Opravy a udržování 14 077,14
Cestovné 62 936,00
Spoje 175 394,85
Školení a vzdělávání 81 098,00
Nájemné 214 052,00
Ostatní služby 747 014,99
Mzdy včetně zák. odvodů 9 832 453,00
Jiné ostatní náklady 28 665,72
CELKEM 12 100 613,14 Kč
  
ZISK  178 683,92 Kč

Výnosy Hospodaření v roce 2020

Spotřebované nákupy 944 921,44
Služby 1 294 572,98
Osobní náklady 9 832 453,00
Daně a poplatky 2 496,72
Ostatní náklady 26 169,00
NÁKLADY CELKEM 12 100 613,14
 
Tržby a služby 619 044,00
Ostatní výnosy 289 822,19
Přijaté příspěvky 300,00
Dotace a nadační fondy 11 370 130,87
VÝNOSY CELKEM 12 279 297,06 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 178 683,92 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 178 683,92 Kč

Výkaz zisků a ztráty

AKTIVA
Pozemky 1 151 853,31
Peněžní prostředky v pokladně 249,00
Peněžní prostředky v bankách 1 572 555,91
Odběratelé 37 900,00
Jiné pohledávky 2 030,00

AKTIVA CELKEM 2 764 588,22 Kč

PASIVA
Dodavatelé 22 993,58
Ostatní závazky 12 748,00
Nároky na dotace 51 474,00
Nároky na granty -40 000,00
Výnosy příštích období 407 194,40
Vlastní jmění 1 151 853,31
Nerozdělený zisk minulých let 979 641,01

PASIVA CELKEM 2 585 904,30 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  178 683,92 Kč

Rozvaha



V roce 2020 nás podpořili
ACTIVA spol. s r. o.  
– projekt Activně dětem 
Büttner s.r.o. 
Národní potravinová banka 
Národní potravinová sbírka
AA Keramika Jiří Andrle 
Activa, spol s r. o.
Arnoštová Martina
AutoMotoVelo, J. a V. Pažoutovi
Baladránová Šárka - Akros nábytek Český 
Brod 
Berryservis, s.r.o. 
Blatný Libor
Congress & Leisure Hotel
ČEPS, a. s.
ČEZ, a. s.
Dimlová Blanka 
Drahotová Jitka 
Dzmitryiev Aliaksandr 
EU, ESF – Operační program Zaměstnanost
Flídr Aleš
Fotoateliér Eva Šašková, Český Brod
Givt.cz 
Haklová Martina
Hnízdo Tomáš
Hoffmannová Lenka
Hošková Karolína
Hotel Maximus Resort Hotel Sen,
Hradecká Andrea 
Hrdinová Renáta

Ištvániková Petra
JŠ Carpinus, z. s. 
Kaiferová Petra
Kavárna – Vinotéka SeViJa 
Klepáčová Lenka
Knihařství Sequensová
Kratochvílová Jana
Kronek Jakub
KÚ Středočeského kraje
Kuruczová Barbora, Studio Santé
Lambertová Michaela
Líbalová Markéta
LMC, s. r. o.
LZ elektro spol. s. r. o., Zdeněk Pučálka
Macková Růžena
MAS Mezilesí
MAS Pošembeří
Matoušková Dana
Město Český Brod
Město Kolín
Město Poděbrady
Miklínová Galina 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělový-

chovy

Moneta Money Bank, a. s.
MPM, s.r.o., Fitness Fanatic 
Nadace Terezy Maxové dětem
Najman Lukáš
Nekolná Dita

Nekolná Václava
Nekolný Bohumil
Nekolný Jakub
NET4GAS, s. r. o.
Nouzová Věra
NZDM Klub Zvonice 
Oční optika Aleš Novák 
Palírna Drahota a syn, Církvice 
PEJSEK A KOČIČKA - potřeby pro zvířata, 
Český Brod 
Pekárek Jiří 
Pekárkovi Jana a Zdeněk 
Pekárna Fetter 
PERTLIK SOFTWARE
Petr Brunner - Wing Chun Kuen 1995 
Pilmaierová Jana
Pilmaierová Jana, Springy 
Pizza – Drive  Kostelec nad Č. Lesy
Pneu-Center TOMIC
Popovičová Jana
Reitmayer Ivo 
Restaurace KUP, Robert Procházka
Rupík Tibor 
Růžičková Lucia
Sádlo Bubun Petr 
Svatoš Marek
Škopková Andrea
Talacko Tomáš
Tělocvičná jednota Sokol Český Brod 
Tesaříkové Eva, OPTIK JAS s. r. o



 

Tilšarovi Marie a Pavel, Uhuru boty 
Tóth Jan Cyril 
Tučková Lenka
Ulíková Lucie 
Urbanová Bohumila
Urbanová Hana
Valenta Rudolf
Valková Lia
Vinařství Klučov 
Zahradníček Zdeněk
Zdravý krámek, Monika Sachlová 
Zrníčko, rodinná pražírna
Zvoníčková Kristýna

DĚKUJEME

Asociace Dítě a Rodina
Česká asociace streetwork z. s.
Centrum vzdělávání, informací a kultury Český Brod 

M’AM’ALOCA o. p. s.
Město Český Brod
Město Poděbrady
MUDr. Magdalena Blažková
Domov ANNA – sociální služby pro seniory
Region Pošembeří o. p. s.
Síť pro rodinu, z. s.
SK Český Brod
14. středisko Junáka Psohlavci
TJ Slavoj Český Brod, 
Technické služby Český Brod
Úřad práce Český Brod
Základní škola a Praktická škola Český Brod
Základní škola Žitomířská Český Brod
Základní škola Tyršova Český Brod
Základní umělecká škola Český Brod
Gymnázium Český Brod
OSPOD Český Brod, Kolín, Říčany, Poděbrady
Římskokatolická farnost Český Brod
EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních 
studií Poděbrady

V roce 2020 jsme spolupracovali s těmito organizacemi

Donátoři našich projektů
 

Evropská unie – Evropský sociální fond z Operačního 
programu Zaměstnanost
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
KÚ Středočeského kraje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Město Český Brod
Město Poděbrady
Nadace Terezy Maxové dětem
NROS – Charitativní sbírka Pomozte dětem
MONETA Money Bank, a. s.
Nadace ČEZ
Nadace ČEPS
Úřad práce
NET4GAS, s. r. o. 
Město Kolín



V roce 2014 nás také podpořili 

LECCOS, z. s. © 2020

Děkujeme za podporu našich projektů

www.leccos.cz

Město Český Brod

Město Kolín

Děkujeme za dlouhodobou podporu v projektu Activně dětem 


