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Milí přátelé,
     

           jsme rádi, že se zajímáte o naši činnost, tedy že se pouštíte do čtení výroční 
zprávy naší organizace. Rok 2021, stejně jako dva předchozí, byl velmi ovlivněn dopa-

dem celosvětové pandemie. Naučili jsme se všichni situaci akceptovat a některé věci  
se pro nás staly běžnými. Zvykli jsme si na virtuální prostředí, roušky a další opatření při 
osobním kontaktu s ostatními. Nástroji naší práce jsou konzultace, setkávání s klienty 
v našich prostorách i v terénu, aktivní programy, přednášky, semináře. Komunikovat 
v nutném odstupu jsme zvládli my i naši klienti. Naučili jsme se nové věci a můžeme 
se jen těšit, že se vrátíme k důvěrnějšímu, osobnějšímu stylu komunikace.  Děkujeme 
všem, kdo našli prostor a prostředky podpořit naši práci. Rodinám s dětmi, dětem  
a mládeži, ale i dalším lidem jste tak pomohli ke zlepšení životní situace, obohacení 
ducha a rozvoji znalostí a dovedností. Přeji všem zdraví, hodně sil a mír. 
       

          Jana Kratochvíllová, 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 Kostička, 
programy Sanace rodiny a Sociálně-aktivizační služby pro rodiny  
s dětmi. Věnujeme se pěstounským rodinám a pořádáme akce, 
besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro nezis-

kovky.

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, 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou registro-

vané sociální 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



Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD) 
 

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

Služba nabízí rodinám s dětmi z Českého Brodu a okolí, Kolínska a Říčanska podporu a pomoc při řešení problémů spojených s péčí o děti, 
jejich výchovou, vzděláváním a se zdravým fungováním rodinných a společenských vztahů.

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.

KRÁTKODOBÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ a sociální poradenství v prostorách RC Kostička
Ambulantní služba pro děti od 3 do 7 let a jejich rodiče byla zajišťována v prostorách RC Kostička pravidelně 2x týdně v dopoledních hodi-
nách. Konaly se zde volnočasové aktivity výtvarné, sportovní, komunikační, které slouží zejména k nácviku motorických dovedností, roz-

voji slovní zásoby, rozvoji znalostí nutných pro předškolní výchovu, sebepoznávání, schopností navazovat kontakty s dospělými i vrstevní-
ky, sebeobsluhy. Zároveň jsme poskytovali krátkodobé hlídání dětí, s cílem umožnit rodičům vyřizování osobních záležitostí, spojených s 
fungováním domácnosti a rodiny nebo při hledání a udržení zaměstnání.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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 

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.

PRO RODINY



PRO RODINY

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 uskuteč-

nily v terénu, tedy přímo v domácnostech rodin. 
V roce 2021 jsme dlouhodobě pracovali v 9 rodinách s 25 dětmi. Psychoterapeutické služby využilo 5 dospělých a 7 dětí.

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 konzul-
tační 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 protiepidemických opatření. V souvislosti s online 
výukou v době nouzového stavu jsme díky projektu Učíme on line a Římskokatolické farnosti, NF Nadělení získali pro děti z ohrožených 
rodin počítače. 
V  roce 2021 jsme službu poskytli 53 klientům. Realizovali jsme celkem 661 intervencí a kontaktů - jednání s klienty.

KÚ Středočeského kraje prostřednictvím 
Evropského sociálního fondu  
Operačního programu Zaměstnanost  88,98 %
Město Český Brod      4,30 %
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   3,45 %
Nadace ČEPS      2,15 %
Dárci       0.13 %
Město Kolín      0,77 %
NROS Charitativní sbírka Pomozte dětem 
– Kuře s aktovkou     0,22 %
 

Celkové náklady   2 325 978,70 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 práce 
a sociálních věcí, Nadace ČEPS, Město Kolín, NROS Charitativní sbírka 
Pomozte dětem – Kuře s aktovkou



Sanace rodin byla financována ze státního rozpočtu v rámci 
Dotačního programu Rodina
Donátoři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Finanční partneři a podporovatelé: Nadace Terezy Maxové 
dětem, Město Český Brod

Ministerstvo práce a sociální věcí ČR   81,95%
Nadace Terezy Maxové dětem   14,31%
Město Český Brod       2,74%
Dárci        1,00%
 

Celkové náklady    1 460 067,25 Kč

            

Financování Sanace rodin
PRO RODINY

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 vzdělá-

vání, nabízíme pěstounům z celé republiky. 
Jako v minulých letech, tak i v roce 2021 jsme naplánovali čtyři jednodenní semináře a dva víkendové vzdělávací pobyty. Epidemiolo-

gická situace nám umožnila zrealizovat jen dva šestihodinové semináře a jeden pobytový seminář v září. Již v loňském roce se osvědčily 
webináře jako vhodná alternativa prezenčních seminářů a tak i v roce 2021 proběhlo šest webinářů (jeden v rozsahu 24 hodin, čtyři  
v rozsahu 3 hodin a jeden v rozsahu 2 hodin). 

V roce 2021 jsme uzavřeli 4 nové dohody o výkonu pěstounské péče, celkem jsme v tomto roce doprovázeli 33 rodin.
Jednodenních seminářů se účastnilo v průměru 9 pěstounů. 
33 pěstounů si splnilo povinné vzdělávání formou vzdělávacího pobytu.
Webinářů se zúčastnilo v průměru 12 pěstounů.
Pobytů pro svěřené děti pěstounů se zúčastnilo 6 dětí.
Na zakázku organizujeme také vzdělávací akce pro pěstouny jiných doprovázejících organizací. V roce 2021 byly zorganizovány dvě  
takovéto zakázky (pro MÚ Mělník a MÚ Poděbrady). 
Jsme členem Asociace Dítě a Rodina a zapojujeme se do jejích dlouhodobých aktivit na podporu pěstounství.

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

Úřad práce       100%
Celkové náklady    1 092 213,00 Kč

 



PRO RODINY
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.

Projekty  realizované v RC Kostička: 

LECCOS pro rodiny VII.
Donátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Finanční partner: Město Český Brod

Tento projekt financoval preventivní aktivity, které jsme realizo-

vali na podporu zdravé, fungující rodiny a k posílení rodičovských 
kompetencí. Zaměřili jsme se prostřednictvím interaktivních se-

minářů a jednorázových akcí na vzdělávání manželských párů, 
rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené a rodin s dětmi  
v oblasti vztahů v rodině a funkčnosti zdravé rodiny i na podporu 
aktivního otcovství. Hlavním cílem byla podpora aktivního přístu-

pu k rodičovství, rozšiřování rodičovských zkušeností, vědomostí 
a dovedností, podpora mezigeneračního soužití.
Těchto akcí se v roce 2021 zúčastnilo celkem 105 rodin s dětmi.

Podpora rodin v Regionu Pošembeří 
Donátor: Evropská unie v rámci Evropského sociálního fondu Ope-

rační program Zaměstnanost – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR prostřednictvím MAS Pošembeří. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0 .0/16_047/0015585
Tento dlouhodobý projekt, který běží od roku 2020  až do roku 2022, 
přispívá k prevenci sociálního vyloučení a sociálnímu začlenění rodin 
s dětmi, žijícími v regionu Pošembeří.  V projektu jsme realizovali  
v rámci aktivit RC Kostička pravidelná motivační Setkání pro rodiny  
s dětmi v Českém Brodě a ve Škvorci a  programy na podporu rodičů 
při návratu na trh práce.   Aktivity jsou směřovány k rodinám s dět-
mi útlého věku.  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.
Těchto akcí se v roce 2021 zúčastnilo celkem 16 rodin s dětmi.

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

EU, Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost                                        100% 
Celkové náklady                         830 381,51 Kč



V rodinném centru probíhaly programy v rámci služby SASRD, které byly financovány z projektu: Podpora vybraných druhů sociálních 
služeb ve Středočeském kraji. 
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji. 
Nabídli jsme preventivní aktivity na podporu rodičů pečujících o děti útlého a předškolního věku, kteří by se mohli ocitnout v sociálním 
vyloučení. V programu Hlídání dětí a poradenství jsme rodinám 2x týdně poskytli sociální 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 14 rodin.

PRO RODINY

Dotované programy v RC Kostička: 

SETKÁNÍ PRO RODINY S DĚTMI – otevřený program pro rodiny s dětmi, pod vedením lektorky a odborné poradkyně pro zá-

kladní individuální poradenství. Program byl určen rodičům, popřípadě prarodičům s dětmi, kteří chtějí podpořit dovednosti 
svých dětí. Dospělým jsme nabídli podporu a nácvik rodičovských kompetencí, podporu sebevědomí a sebeprosazení, vlast-
ního samostatného rozhodování, určování priorit, vedení hospodaření a udržování domácnosti, pomoc při nácviku sociálních 
kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních. 
Program byl podpořen v rámci projektů: LECCOS pro rodiny VII. a Podpora rodin v Regionu Pošembeří.

BABI, DĚDO, POJĎTE SI HRÁT! - Program pro prarodiče a jejich vnoučata – dopoledne společných aktivit. Prarodiče, společně 
s vnoučaty měli možnost si pohrát, posedět, popovídat nebo se zapojit do připraveného programu s lektorkou. 
Program byl podpořen v rámci projektu LECCOS pro rodiny VII.

ZPĚT DO PRÁCE - Bezplatné poradenství pro rodiče při návratu na trh práce. Pravidelné poradenství pro rodiče po rodičovské 
dovolené a dlouhodobě nezaměstnaných. Poradenství probíhá v RC Kostička, kam je možné vzít s sebou malé děti. Dále v 
rámci této aktivity nabízíme opakující se cyklus workshopů na téma: hledání práce a nástup do zaměstnání, možnost zahájení 
podnikání a skloubení pracovního a rodinného života.
Program byl podpořen v rámci projektu Podpora rodin v Regionu Pošembeří.



Uživatelé služeb    21,10%
Ministerstvo práce a sociální věcí ČR  64,25%
Město Český Brod      7,62%
Dárci       0,94%
NET4GAS, s. r. o.      6,09%
 

Celkové náklady       656 399,80 Kč

Financování provozu RC Kostička

PRO RODINY
Nedotované programy v RC Kostička:
 
ŠKOLKA NA ZKOUŠKU – program zaměřený na rozvoj sociálních návyků a dovedností, jemné a hrubé motoriky, s prvky muzi-
koterapie, 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
ŠITÍČKO - Tvořivý kurz šití pro děti od 10 let.
Tyto programy navštěvovalo v průběhu roku 56 dětí. 

TÁBORY pro děti – příměstský a letní pobytový tábor.
Zúčastnilo se jich celkem 45 dětí.

V roce 2021 jsme spolupracovali se spolky, sdruženími a neziskovými organizacemi v regionu a Městem Český Brod. 
RC Kostička je dlouholetým členem Sítě pro rodinu, z. s.
Naši pracovníci v sociálních službách pro rodiny se řídí kodexem sociálních pracovníků, který zaručuje diskrétnost a anonymitu služeb.



Sociálně - právní ochrana dětí v roce 2021

V sociálně-právní ochraně máme pověření pro následující činnosti:
 
V  sociálně-právní ochraně jsme měli v roce 2021 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, doprovázeli jsme pěstounské rodiny a vzdělávali pěstouny.
 

V projektu Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD jsme pracovali s 9 rodinami 25 dětmi. 

V roce 2021 jsme doprovázeli 33 rodin, z toho 4 nové dohody byly uzavřeny  v roce 2021.

Pro pěstouny jsme uspořádali 6 webinářů, kterých se zúčastnilo 17 osob, jeden pobytový seminář s účastí 33 osob a dva pre-
zenční semináře pro 19 účastníků.

Pro jiné doprovázející organizace jsme zrealizovali dva víkendové semináře, na kterých bylo 49 dospělých a 40 dětí.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ



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 Poděbradech 
bylo otevřeno od pondělí do čtvrtka. V době nuceného omezení služby na základě vyhlášených nařízení vlády, probíhaly pravidelné čtvr-
teční online schůzky. V běžném režimu ambulantní a terénní sociální služba NZDM Klubu Zvonice probíhala opět převážně v klubovnách 
a jejím nebližším okolí. Dle potřeby jsme poskytovali klientům ochranné a hygienické pomůcky proti COVID-19 a podávali vysvětlující 
informace o dodržování aktuálních vládních nařízení. Během setkání jsme s dětmi řešili možnosti smysluplného trávení volného času, 
situace v rodině, ve vztazích apod. Několik klientů přicházelo s již jasnou zakázkou pro výkon sociální služby (například aktuální rozpad 
rodiny, bydlení, zaměstnání, vztahy, sexuální zneužívání). S příchodem rozvolňování vládních opatření jsme navazovali na standartní fun-

gování klubu a zapojení klientů do programů jako byly například hudební, výtvarné a sportovní aktivity, doučování apod. V neposlední 
řadě jsme se zaměřili také na sociální poradenství s cílem být klientovi nablízku v jeho nesnadné životní situaci a pomoci mu. V NZDM 
Klub Zvonice v Poděbradech od října do prosince poskytovali službu, z důvodu rekonstrukce klubu, v náhradních pronajatých prostorách 
Českobratrské církve evangelické. V obou klubech během roku probíhala dollarová hra, kdy se jejím prostřednictvím děti vzdělávaly  
ve finanční gramotnosti. Pro naši cílovou skupinu, což jsou děti a mládež ve věku od 6 do 20 let, se nám podařilo zrealizovat také několik 
jednorázových akcí. Například turnaj v bowlingu na Xboxu, Zvonice rallye championship 2021, vyjížďky na kolech a koloběžkách, výlet 
do Prahy za historickými pamatákami, výtvarné workshopy, pobytový výjezd do Křížlic, pravidelné výlety na farmu s koňmi NaPoli, akce 
Ukliďme Pošembeří, Ukliďme Poděbrady, návštěvu hudebního festivalu Brod 95 apod. V době letních prázdnin jsme pořádali putovní 
tábor Otava, několik příměstských táborů a o podzimních prázdninách jsme vyrazili na pobytový výjezd do Křížlic. Zapojili jsme se také do 
kampaně Týden nízkoprahových klubů a pro veřejnost jsme připravili Drakiádu a fotbalový turnaj v bumperballu. Na jaře byla dle aktuál-
ní situace ambulantní služba omezená možným počtem uživatelů v prostotách klubu na 2, respektive 6 uživatelů služby v daný moment. 

Službu v NZDM Klub Zvonice Český Brod využilo 45 uživatelů z řad dětí a mládeže. Celkem bylo poskytnuto 1230 kontaktů. Otevřeno bylo 
251 dnů v roce. Službu NZDM Klub Zvonice v Poděbradech využilo 37 klientů. Celkem bylo poskytnuto 3267 kontaktů. Otevřeno bylo 204 
dnů v roce. Aktivity NZDM byly podpořeny také z výtěžku veřejné sbírky (č.j. 007124/2015/KUSK), která pokračuje i v roce 2022.



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. Pracov-

níci 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 poraden-

ství určené neorganizovaným dětem a mládeži. Původně jsme tyto aktivity plánovali realizovat od dubna do konce října každé druhé 
úterý v měsíci od 15:00 do 19:00 hodin. Z důvodu omezujících opatření vlády a s tím spojených personálních obtíží, probíhala terénní 
služba v omezeném rozsahu dle aktuálních možností. V září 2021 jsme v Českém Brodě nově odstartovali terénní služby na ZŠ Tyršova, 
kde se během velkých přestávek mohou jednou týdně děti potkat s pracovníky NZDM. V době rekonstrukce NZDM Klub Zvonice v Podě-

bradech (od října do prosince 2021), vyrážely sociální pracovnice do terénu častěji. Hlavní náplní bylo zmapování pohybu neorganizo-

vaných dětských a mládežnických skupin, prevence kriminality a propagace NZDM Klubu Zvonice v Poděbradech, nabídnutí sociálního 
poradenství a využití aktivit klubu k smysluplnému trávení volného času. V terénu bylo osloveno celkem 282 dětí.

KÚ Středočeského kraje         88,84%
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR         2,73%
Město Český Brod            4,29%
Město Poděbrady            3,76%
Dárci             0,38%
Celkové náklady         4 659 555,92 Kč

Financování NZDMProjekty realizované v NZDM Klub Zvonice

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.

Letní kempy 2021 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
V rámci tohoto projektu jsme uspořádali letní příměstský tábor s NZDM Klub Zvonice, v Českém Brodě i v Poděbradech,  prázdninový 
Tábor na Sázavě a příměstský tábor na koloběžkách v Rodinném centru Kostička. Díky spolupráci s JŠ Carpinus se mohly děti zúčastnit 
také  2 příměstských táborů s angličtinou pro žáky 2. stupně ZŠ.  Těchto táborů se zúčastnilo celkem 75 dětí.



PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE sociálně patologických jevů (dále jen 
PPP)
Vzhledem k pandemii COVID-19 proběhly programy primární prevence  
ve školách až od září 2021. Děti se vracely po online výuce opět do škol-
ních kolektivů, bylo důležité proces návratu a znovuobnovení komunikace 
ve třídách podpořit. 
Témata programů se zaměřovala především na vztahy ve třídě, vzájemnou 
komunikaci a bezpečnost na sociálních sítích, ale také na psychické obtíže 
po dlouhodobé distanční výuce či přechod na 2. stupeň ZŠ. Ve vyšších roč-

nících jsme pak řešili i vztahové a partnerské problémy či téma sexuality 
a rizikové chování s ní spojeným. Všechna témata byla připravena na zá-

kladě požadavků třídních učitelů a školních metodiků primární prevence.

Financování PPP

Základní školy            25,70%
Město Český Brod           49,42%
Vlastní zdroje            24,88%
Celkové náklady              121 400,00 Kč
 

Ministerstvo školní, mládeže a tělovýchovy ČR 100%
Celkové náklady     225 000,00 Kč

Financování projektu Letní kempy 2021

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

PRO ŠKOLY

Návazné aktivity služby NZDM v Poděbradech byly podpořeny v projektu: 
Podpora rozvoje klientů NZDM Klub Zvonice Poděbrady
Poskytovatel dotace: Evropská unie v rámci Evropského sociálního fondu Operační program Zaměstnanost – Ministerstvo práce a soci-
álních věcí ČR prostřednictvím MAS Mezilesí
Cílem tohoto projektu je podpořit klienty v jejich všestranném a harmonickém rozvoji, nenásilnou a zábavnou formou. Zapojení klien-

tů do širokého spektra aktivit zaměřených na kulturu, umění, 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 klientů. Součástí 
projektu je také vzdělávání pracovníků v přímé péči. Projekt pokračuje i v roce 2022.

EU Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost - 
MPSV 100%
Celkové náklady    418 038,04 Kč

Financování projektu Podpora rozvoje klientů 
NZDM Klub Zvonice Poděbrady

Zrealizovali jsme programy primární prevence pro čes-
kobrodské žáky ve věku 6 až 16 let v těchto školách: ZŠ 
Žitomířská, ZŠ Tyršova a Základní škola a Praktická škola. 

Celkem proběhlo 49 programů pro 29 tříd základních škol..
Celkem proběhlo 11 dvouhodinových bloků pro 269 dětí.



Součástí našeho dlouhodobého strategického plánu jsou také služby pro seniory. Již několik let nabízíme v RC nepravidelné aktivity pod-

porující mezigenerační soužití, např. dopolední program společného trávení času seniorů se svými vnoučaty v rodinném centru, tradiční 
vánoční či velikonoční besídky v Penzionu ANNA, setkávání dětí z NZDM se seniory.  Tyto aktivity jsme  s ohledem na situaci s Covid-19 
museli v roce 2021 velmi omezit.

V roce 2021 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.  

PRO SENIORY

PRO NEZISKOVKY

CHARITATIVNÍ AKCE A FUNDRAISING V ROCE 2021
Z důvodu pandemie Covid-19 jsme část našich fundraisingových aktivit uskutečnili v online prostředí.
Na darovacím portálu www.darujme.cz pokračovala naše kampaň VYRŮSTAT VE ZDRAVÉ RODINĚ. Svými ambasadorskými výzvami se k 
ní připojily ředitelka Jana Kratochvílová, fundraiserka Jana Popovičová a PR manažerka Dita Nekolná. Celkem jsme tak ve prospěch rodin 
s dětmi v těžkých životních situacích získali 36 180 Kč (k datu uzávěrky této zprávy). Kampaň je časově neomezená a stále probíhá.
Na darujme.cz jsme u příležitosti 18. narozenin RC Kostička vyhlásili také sbírku na podporu její činnosti s názvem BEZ ZTRÁTY KOSTIČKY, 
která přinesla celkem 19 400 Kč. Do přípravy a realizace kampaně včetně vzniku „narozeninové písničky s videoklipem“ se zapojila celá 
řada dobrovolníků včetně ambasadorek Lucie Čurgaliové a Lenky Hoffmannové. Ačkoliv jsme do poslední chvíle plánovali přivítat se s na-

šimi dárci a příznivci v českobrodském KD Svět, nakonec jsme konání tradiční Benefice pro LECCOS opět museli přesunout do virtuálního 
prostředí. Jubilejní 10. ročník proběhl od 7. do 11. 12. 2021 na portálu www.beneficeproleccos.cz. Výtěžek aukce dosáhl výše 52 519 Kč 
a podpořil naše sociální služby pro rodiny s dětmi, děti a mládež. 
Velice si vážíme opakované podpory společnosti ACTIVA, spol. s r.o. V roce 2021 nám v rámci projektu Aciváček dětem poskytla výtvarné, 
školní a kancelářské pomůcky za více než 20 000 Kč a také velkou spoustu věcných darů nad rámec této pomoci. 
Podporu pro konkrétní pomoc rodinám s dětmi jsme získali díky Římskokatolické farnosti z Tříkrálové sbírky, NROS – Pomozte dětem, 
Nadační fond AD Group srdcem a mnohým individuálním dárcům. 

Festival Brod 1995 – s NZDM
Národní potravinová sbírka
Gothardské posvícení v Českém Brodě

Vítání občánků – MěÚ Český Brod
Ukliďme Pošembeří
Ukliďme Poděbrady

AKCE PRO VEŘEJNOST, KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI



LEDEN 
Workshop Hledám práci v RC
Terénní hra Cesta za prameny s NZDM Poděbrady
Webinář Mladiství delikventi – výchova a prevence – pro pěstouny
ÚNOR
Seminář Vychovávám dítě svého dítěte – seminář pro pěstouny
BŘEZEN
Workshop Hledám práci v RC
Seminář Máme doma puberťáka v RC
Velikonoční stopovačka – terénní hra s RC
DUBEN
Zvonice rallye championship na motokárách s NZDM Český Brod
Seminář Poruchy příjmu potravy – pro pěstouny
Jarní setkání pěstounů a dětí
Vzdělávací seminář na Vysočině – víkend pro pěstouny
Turnaj v bowlingu v NZDM Český Brod
KVĚTEN
Workshop Práce, děti, rodina v RC
Beseda První pomoc a prevence úrazů v RC
Seminář Bude nás víc, čekáme dvojčata v RC
Workshop Hledám práci v RC
ČERVEN
Seminář Dvojčata v předškolním a mladším školním věku v RC
Víkend v Křížlicích s NZDM Český Brod
Workshop Chci podnikat v RC
Weminář Porod bez obav v RC
ČERVENEC
Tábor na Sázavě s RC
Den se záchranářem v NZDM Poděbrady
Zvonicový příměsťák v NZDM Český Brod
Otava 2021 – vodácký tábor s NZDM Český Brod

SRPEN
Příměstský tábor na koloběžkách v RC
Příměstský tábor v NZDM Poděbrady
Příměstský tábor s angličtinou v JŠ Carpinus
ZÁŘÍ
Workshop Práce, děti, rodina v RC
Týden nízkoprahů v NZDM Poděbrady i Český Brod
Vzdělávací seminář v Posázaví – víkend pro pěstouny
Beseda Jak se efektivně učit nejen s prvňáčky v RC
Prázdninový výjezd do Horažďovic s NZDM Český Brod
Přijďte pobejt! aneb Den otevřených dveří v RC Kostička
ŘÍJEN
Fotbalový turnaj v bumperballu s NZDM Poděbrady
Výlet na Halloween v Botanicu s NZDM Poděbrady
Drakiáda
Víkendový pobyt v Křížlicích s NZDM Český Brod
Workshop Chci podnikat v RC
LISTOPAD
Vánoční focení v RC
Seminář Děti a peníze – pro pěstouny
Výlet na Zámek Loučeň s NZDM Poděbrady
Workshop Práce, děti, rodina v RC
PROSINEC
Benefice pro LECCOS 2021 - online 
Vánoční tvoření v NZDM Český Brod
Seminář Návykové látky u dětí a mladistvých v RC
Seminář Drogy a závislosti – pro pěstouny
Workshop Hledám práci v RC
Vánoční besídka v NZDM Poděbrady
Vánoční besídka v NZDM Český Brod

AKCE LECCOS



Jana Kratochvílová – předsedkyně a manažerka, vedoucí programů pro  
rodiny, sociální pracovnice
Jaroslav Nouza – vedoucí NZDM, vedoucí programů pro děti a mládež,  
pracovník v sociálních službách, lektor programů primární prevence
Andrea Hradecká – vedoucí programů RC Kostička, sociální pracovnice
Petr Bydžovský – zástupce vedoucí programů pro rodiny, sociální  
pracovník, psychoterapeut
Lia Blatná – vedoucí NZDM Klub Zvonice Poděbrady, pracovnice v sociálních 
službách 
Dana Zahradníčková – vedoucí služeb pro pěstouny, 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 – pedagogický pracovník v NZDM 
Gítha Kuncová Ruthová – sociální pracovnice v NZDM, lektorka programů 
primární prevence, psychoterapeutka
Petra Ištvániková – pracovnice v sociálních službách v NZDM 
Kateřina Valášková – sociální pracovnice – služby pro pěstouny
Kristýna Zvoníčková  - sociální a aktivizační pracovnice v programech  
pro rodiny
Tereza Fejtková – sociální pracovnice v programech pro rodiny
Lucie Neumanová - sociální pracovnice v programech pro rodiny
Simona Mjalovská – sociální pracovnice v NZDM
Martina Szikorová – sociální pracovnice v NZDM
Lenka Tutunaru – sociální pracovnice v programech pro rodiny
Veronika Horáková – sociální pracovnice v NZDM
Soňa Sršňová – sociální pracovnice v NZDM
Hana Holzerová – sociální pracovnice v programech pro rodiny  
– v současné době na MD

Martina Mihálová, Eva Mrázková, Iva Bašusová, Lukáš Saňa, Lucie Čurgaliová, Jan Čurgali, Petr Čurgali, Jan Šabatka mladší, Jan Šabatka starší, Vero-

nika Šabatková, Michaela Kleinová, Hana Kleinová, rodina Majerova, Lenka a Barbora Hoffmannovy, Lucie a Luděk Saňovi, knihařství Sequensová, 
Blanka Sequensová, Tocháčkovi, Michal Borovička, Ivo a Martina Kobosovi – restaurace Na Vršku, Pavlína Vašutová a Viktorie Rezková, Vojtěch a Aleš 
Hradečtí, rodina Hendrychova, Martin Vejtruba, Lenka Nemazalová

Zaměstnanci a externí pracovníci

Supervizoři

Dobrovolníci

Supervize řízení:          Vlastimil Sojka  
Supervize týmu NZDM a Programů primární prevence:     Lena Tomšů  
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



KÚ Středočeského kraje 4 139 336,00
EU ESF OP Zaměstnanost (SASRD) 2 069 700,00
Úřad práce 1 092 213,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1 825 614,00
EU ESF OP Zaměstnanost  - MAS Pošembeří 830 381,51
Úhrady uživatelů 939 817,13
Město Český Brod 502 000,00
EU ESF OP Zaměstnanost  - MAS Mezilesí 418 038,04
EU ESF OP  - MAS Podlipansko 386 395,00
Nadace Terezy Maxové dětem 176 000,00
Město Poděbrady 175 000,00
Nadace Open Society Fund Praha 70 388,59
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 225 000,00
Nadace ČEPS 50 000,00
Dary finanční a věcné 256 315,71
NET4GAS, s. r. o. 40 000,00
Město Kolín 18 000,00
Základní školy 31 200,00
NROS – Charitativní sbírka Pomozte dětem 5 107,00

CELKEM 13 250 506,38

Náklady
Opravy a udržování 6 057,50
Jiné ostatní náklady 43 717,00
Cestovné 60 872,00
Školení a vzdělávání 93 340,00
Spoje 194 122,22
Energie (el.,voda,plyn) 195 922,28
Nájemné 220 839,00
Dhm 245 404,80
Materiálové náklady 616 100,26
Ostatní služby 960 421,71
Mzdy včetně zákonných odvodů 10 605 172,00

CELKEM                                                                       13 241 968,77 
 
ZISK  8 537,61 Kč

Výnosy Hospodaření v roce 2021

Spotřebované nákupy  1 057 427,34
Služby 1 535 652,43
Osobní náklady 10 605 172,00
Daně a poplatky 2 988,00
Ostatní náklady 40 729,00
NÁKLADY CELKEM 13 241 968,77
 

Tržby za služby 907 019,00
Ostatní výnosy 184 286,72
Přijaté příspěvky 256 315,71
Dotace a nadační fondy 11 902 884,95
VÝNOSY CELKEM 13 250 506,38

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 8 537,61 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 8 537,61 Kč

Výkaz zisků a ztráty

AKTIVA
Pozemky 1 151 853,31
Peněžní prostředky v pokladně 5 904,00
Peněžní prostředky v bankách 1 667 847,86
Odběratelé 7 270,00
Jiné pohledávky 3 631,00

AKTIVA CELKEM 2 836 506,17  Kč

PASIVA
Dodavatelé 21 947,32
Ostatní závazky 122 000,00
Nároky na dotace 9 264,00
Výnosy příštích období 364 615,00
Vlastní jmění 1 151 853,31
Nerozdělený zisk minulých let 1 158 288,93

PASIVA CELKEM 2 827 968,56
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  8 537,61  Kč

Rozvaha



V roce 2021 nás podpořili
Activa, s.r.o. – Projekt Activně dětem
AKROS nábytek, Šárka Baladránová
Amáres Coffee – Káva Poděbrady
AutoMotoVelo, J. a V. Pažoutovi
Blažková Magdalena, MUDr. – praktická 
lékařka pro dospělé
Büttner  s.r.o. 
ČEPS, a.s.
Dimlová Blanka
Domino, obchod s hračkami, Poděbrady, 
Tomáš Pazdera
Domov Hačka se sídlem v Olešce
Drogerie Vondrysová
Dzmitryiev Aliaksandr
Fotoateliér Eva Šašková
Galerie V Poděbrady, Jana Vaníčková
Givt.cz
Holičství, kadeřnictví, Renáta Mašková, 
Kouřim
Hrdinová Renáta
Ingotvision, s.r.o.
Kinnaree masáž s.r.o. , Jiří Křížek
Knihařství Jarmila Sequensová
Krajský úřad Středočeského kraje
LMC, s. r. o.
Macková Růžena
MAS Mezilesí

MAS Pošembeří
Matoušková Dana
Maximus Resort, a.s.
Město Český Brod
Město Kolín
Město Poděbrady 
Miklínová Galina
Ministerstvo práce a sociálních věcí  ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělový-

chovy ČR
Muzeum Lega Poděbrady
Nadace OSF - program Active Citizens Fund
Nadace Terezy Maxové
Nadace Vinci
Nadační fond Nadělení
Národní potravinová banka
Národní potravinová sbírka
Nekolná Václava
Nekolný Bohumil
NET4GAS, s.r.o.
NROS – Projekt Pomozte dětem, Kuře s Ak-

tovkou
Obuv a textil, Josef Jedelský
Palírna Drahota a syn, Církvice
Pejsek a kočička, potřeby pro zvířata, Čes-

ký Brod
Pekárkovi Jana a Zdeněk

Pekařství Fetter
PERTLÍK SOFTWARE, s.r.o.
Petr Bubun Sádlo
Pivovar Poděbradský Zdroj  
– Gebauer Poděbrady s.r.o.
Popovičová Jana
Rupík Tibor
Rývová Anna
Římskokatolická církev v Českém Brodě
Springy.cz, Jana Pilmaierová
Stáj Na Poli, z. s.
Stříbrnictví Poděbrady, Radka Šárová
Švecová Naďa
Tilšarová Marie, Šťastná lenoška
Truhlářství Pekárek
Ulíková Lucie
Valenta Rudolf
Vinařství Klučov
Yurts N´ Beer, s. r. o.
Zdravý krámek – SACHL servis, s. r. o.
Zemanová Veronika
Zlatnická dílna O. + J. Bucharovi
Zrníčko – rodinná pražírna Český Brod

DĚKUJEME 
našim donátorům, dárcům a dárkyním, firmám i jednotlivcům, dobrovolnicím a dobrovolníkům, 

ambasadorkám a všem našim příznivcům za pomoc a podporu!



DĚKUJEME

Asociace Dítě a Rodina, Česká asociace streetwork z. s., Informační centrum pro mládež Český Brod, M’AM’ALOCA o. p. s.,   
Město Český Brod, Město Poděbrady, 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, TJ Sokol Český Brod, Technické služby Český Brod,  
Úřad práce Český Brod, Základní škola a Praktická škola Český Brod, Základní škola Žitomířská Český Brod, Základní škola Tyr-

šova Český Brod, Základní umělecká škola Český Brod, Gymnázium Český Brod, OSPOD Český Brod, Kolín, Říčany, Poděbrady, 
Římskokatolická farnost Český Brod, Českobratrská církev evangelická v Poděbradech

V roce 2021 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

Nadace ČEPS
Úřad práce

NET4GAS, s. r. o. 
Město Kolín

Nadace Open Society Fund Praha



V roce 2014 nás také podpořili 

LECCOS, z. s. © 2021

Děkujeme za podporu našich projektů

www.leccos.cz

Město Český Brod

Město Kolín

Děkujeme za dlouhodobou podporu v projektu Activně dětem 


