
Občanské sdružení LECCOS
VÝROČNÍ ZPRÁVA  2012
Poslání

Poskytujeme a rozvíjíme v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeže.

Vytváříme programy pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let a pro rodiny s dětmi. Tyto programy zamezují vzniku společensky nežádoucích jevů, pomáhají inte-
grovat znevýhodněné skupiny obyvatelstva do společnosti a nabízejí smysluplné využití volného času. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub 
Zvonice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Rodinné centrum Kostička. Pořádáme akce pro širokou veřejnost, přednášky, semináře a besedy pro rodiny, 
pro podnikatele i pro neziskové organizace.



Milí přátelé, 
v úvodu naší výroční zprávy za uplynulý rok bych ráda krátce shrnula naši celoroční práci.

Naše poslání naplňujeme prostřednictvím projektů, které jsou zaměřeny na rodiny s dětmi, děti  a mládež. Rodinám jsme v minulém roce nabídli díky programům 
Rodinného centra Kosti čka prostor pro trávení volného času, vzdělávací akti vity, oblíbené akce pro veřejnost. Novým projektem, podporujícím a doprovázejícím 
rodiny, které se ocitly v obtí žné životní situaci, byl  projekt Sanace rodin a registrovaná sociální služba Akti vizační služby pro rodiny s dětmi. 

Pro děti  a mládež již šestým rokem provozujeme sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti  a mládež Klub Zvonice, na kterou navázaly v uplynulém roce terénní 
služby volnočasových akti vit a realizace programů primární prevence, šitých na míru třídním kolekti vům základních škol.

LECCOSní centrum spolupráce pořádalo i v roce 2012 řadu zajímavých rozvojových a networkingových akcí, kterých se zúčastnily desítky podnikatelů z Českého 
Brodu i okolních měst.

V oblasti  získávání peněz na naši činnost se nám, doufáme,  podařilo založit tradici letní benefi ční večeře a předvánoční benefi ční ti ché aukce. Tyto nové formy 
získávání podpory pro naši práci a navazování dobrých vztahů s našimi příznivci, se hned napoprvé setkaly s pěkným ohlasem.

Velice si vážíme vás, kteří podporujete naši činnost a ztotožňujete se s tí m, že služby, které poskytujeme, jsou potřebné pro obyvatele našeho města.

Přeji vám i našemu sdružení hezký a dobrý rok. 
        

                                                                    Jana Kratochvílová
                                                                    ředitelka sdružení

Úvodní slovo

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 , dle zákona 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí .

Nízkoprahové zařízení pro děti  a mládež Klub 
Zvonice a Sociálně akti vizační služby pro rodiny 
s dětmi jsou registrované sociální služby 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



NZDM Klub Zvonice
Nízkoprahové zařízení pro děti  a mládež Klub Zvonice je registrovaná sociální služba. Nabízí 
dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let z Českého Brodu a okolí, kteří nemohou nechtějí nebo 
neumí využívat jiné akti vity, program služeb, zaměřený na volný čas, vzdělávání a poradenství 
ve vztazích a jiných osobních záležitostech. 
NZDM Klub Zvonice poskytuje služby v souladu se Zák. 108/2006 Sb., tzn. provádí činnos-
ti  v zákoně vymezené (výchovné, vzdělávací a akti vizační činnosti ; zprostředkování kontak-
tu se společenským prostředím; sociálně terapeuti cké činnosti ; pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ). Pracovníci se řídí Eti ckým kodexem 
NZDM Klub Zvonice, jehož základem je Eti cký kodex sociálních pracovníků ČR.   
V Klubu Zvonice bylo v roce 2012 otevřeno celkem 143 dní a navštěvovalo jej celkem 117 dětí .

Sociálně právní ochrana dětí  v roce 2012
Dosavadní pověření k sociálně - právní ochraně dětí  v rozsahu těchto činností :
• vyhledávání dětí , na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje 
• pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a  jiných pro-

blémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou v rámci poradenské činnosti 
• činnost zaměřená na ochranu dětí  před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
Pověření bylo rozhodnutí m KÚ ze dne 2. 5. 2012 rozšířeno o další činnosti :
• pomoc rodičům při řešení výchovných nebo  jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
• poskytování  nebo zprostředkovávání  rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dí-

těte a při péči o dítě zdravotně posti žené 

Výstupy realizace SPOD: 
• v rámci realizace projektu Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD Města Český Brod práce 

s osmi  rodinami
• vyhodnocování potřeb a životní situace dětí , s nimiž dlouhodobě pracuje NZDM Klub 

Zvonice, otevřeno 143 dní pro 117 dětí , průměrně 13 denně
• poradenství a pomoc 12 klientům SASRD při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě
• zahájení a realizace terénního volnočasového programu pro děti  a mládež ve 2 obcích 

v okolí ČB (1x14 dní – 14 dětí )
• realizace primárně preventi vních programů na třech ZŠ, celkem 12 tříd (54 bloků pro cca 

280 žáků); nejčastějšími oblastmi témat byly násilí, komunikační strategie, multi média
• realizace sportovních akcí na ZŠ a PrŠ pro stávající i potenciální klienty NZDM (1x týdně)
• realizace 3 vícedenních výjezdních akcí zaměřených na ochranu dětí  před škodlivými vli-

vy, účast 38 dětí 
• realizace 3 přednášek s diskusí, účast  29 rodičů a Kurzu efekti vního rodičovství, účast 

17 rodičů
• účast v odborných pracovních skupinách a komisích MěÚ, spolupráce s dalšími relevant-

ními insti tucemi 
• distribuce letáčků s nabídkou soc. služeb NZDM Klub Zvonice, SASRD, akti vit RC Kosti čka 

a Terénních služeb v celkovém počtu cca 800 kusů 

LECCOS pro děti  a mládež

Cílová skupina
neorganizované děti  a mládež ve věku 6 až 20 let, které se 
pohybují v lokalitě města Český Brod a okolí, jejichž vývoj by 
mohly ohrozit nebo ohrožují: 

• komplikované životní události : rozpad rodiny, nové part-
nerské vztahy rodičů, časté stěhování

• školní problémy
• konfl iktní společenské situace: delikventní činnost, gene-

rační konfl ikty, konfl ikty v lokalitě 
• negati vní zkušenosti : konfl ikty ve vrstevnických skupi-

nách, zneužívání, experimentování s návykovými látkami 
• problémy spojené s dospíváním

„Individuální projekt“ 
„ZÁKLADNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 
- CZ.1.04/03.1.00/05.00021“
Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Realizátor projektu: Středočeský kraj

Individuální projekt je fi nancován z Evropského sociálního 
fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

Z tohoto projektu fi nancujeme sociální službu NZDM Klub 
Zvonice pro věkovou kategorii 15 až 20 let. 

 „NZDM Klub Zvonice“
Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Z tohoto projektu jsme částečně fi nancovali provoz NZDM Klub 
Zvonice jako poskytovatele sociální služby pro věkovou kategorii 
od 6 do 15 let.

„Najdi co tě baví“
Poskytovatel dotace: Nadační fond Albert v rámci grantového 
programu Nadační fond Albert dětem – od srpna 2012

V rámci tohoto projektu jsme fi nancovali:
• terénní programy pro děti  a mládež ve věku od 6 do 20 let 

v nedalekých obcích – Chrášťany a Poříčany –  volnočasové 
akti vity a sociální služby

• další volnočasové akti vity NZDM Klub Zvonice 

Projekty NZDM:

Kompletní fi nancování provozu NZDM:
MPSV    25,64%
MĚSTO ČESKÝ BROD     9,37%
ESF PROSTŘEDNICTVÍM IP STČ KRAJE 59,09%
EDS,PROGRAM MLÁDEŽ,SERVITUS    1,82%
NADAČNÍ FOND ALBERT    1,47%
DARY      1,49%
OSTATNÍ      1,12%

Celkové náklady   1 680 901 Kč

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA A ANONYMNĚ.



RC Kosti čka
Rodinné centrum Kosti čka poskytuje sociální služby a poradenství rodinám s dětmi. Nabí-
zí 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 
mezilidských vztahů, vztahů v rodině a podporuje zapojení rodin do společenského života 
v našem městě.

V roce 2012 jsme v rodinném centru opět akti vně spolupracovali se Sítí  mateřských center 
o. s.  při zapojení centra do celorepublikových kampaní „Křídla a kořeny naší rodiny“ a „Táta 
dneska frčí.  Významně jsme spolupracovali také s MěÚ Český Brod a dalšími spolky, sdruženími 
a neziskovými organizacemi v regionu.

Nedotované programy v RC:
VOLNÉ HERNY – pro společné trávení času rodičů s dětmi ve věku 0 až 6 let
HRÁTKY S BATOLÁTKY – pravidelný program pro rodiče s dětmi od 1 roku – říkadla, hry, 
motorická cvičení 
HRÁTKY S NEZBEDY – pravidelný program pro rodiče s dětmi od 2 do 3 let – důraz na rozvoj 
prvních sociálních vazeb, rozvoj osobnosti  dítěte pomocí psychomotorických her
VŠEZNÁLEK – pro děti  ve věku od 3 do 6 let - program zaměřený na rozvoj jemné a hrubé 
motoriky, sociálních návyků a dovedností  s prvky muzikoterapie a montessori pedagogiky 
ŠIKULA – výukový program keramiky pro děti  od 4 do 7 let 
FLÉTNA – výuka hry na zobcovou fl étnu pro děti  od 5 let
HLÍDÁNÍ – celodenní krátkodobé hlídání dětí 
CHYTROLÍNI – procvičování předškolní výuky a upevňování zralosti  dítěte do 5 do 7 let
HRÁTKY S ANGLIČTINOU – angličti na hravou formou pro děti  od 2 let a jejich rodiče

Letní příměstský tábor LECCOS – červenec 2012
3 turnusy plné sportovních her, výtvarných akti vit a výletů pro děti  různých věkových kategorií
Pro děti  od 3 do 6 let – týden na téma POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
Pro děti  od 5 do 10 let – týden na téma CESTA KOLEM SVĚTA
Pro děti  od 5 do 10 let – týden na téma STRAŠIDELNÁ ŠKOLA

Sociálně akti vizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD) 
AMBULANTNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
PORADNA PRO RODINY základní sociální poradenství při řešení různých život-
ních situací
KRÁTKODOBÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ a sociální poradenství v prostorách RC Kosti čka
SETKÁVÁNÍ PRO RODINY S DĚTMI a sociální poradenství v prostorách RC Kos-
ti čka
TERÉNNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI, které se ocitly v nepříznivé životní si-
tuaci následkem jakéhokoli znevýhodnění – při komunikačních problémech, při 
začlenění do společnosti , při řešení životních situací.
• podpora a pomoc sociální pracovnice přímo v domácnosti 
• příprava nebo doprovod k jednání a při vyřizování osobních záležitostí 
• vyhledání volnočasových akti vit pro děti  a případně jejich doprovod
• doučování dětí 
BESEDY A SEMINÁŘE
Program seminářů a besed zaměřený na rodinné vztahy a fungování rodiny.
Zahájili jsme cyklus  seminářů s názvem KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ. Kurz 
vedený speciální pedagožkou a psychoterapeutkou o výchově dětí , o možnos-
tech, jak ovlivnit jejich chování, jak tomuto chování předcházet a tí m zlepšit 
atmosféru v rodinách. Cyklus pokračuje v roce 2013.
Akti vity SASRD jsou fi nancovány v rámci
INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU „ZÁKLADNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDO-
ČESKÉM KRAJI - CZ.1.04/3.1.00/05.00021“

Poskytovatel dotace:    Ministerstvo práce a sociálních věcí
Realizátor projektu:      Středočeský kraj
Individuální projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu, prostřed-
nictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního roz-
počtu ČR

Registrovaná sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.
Naši pracovníci se řídí kodexem sociálních pracovníků, který zaručuje diskrétnost 
a anonymitu služeb.

Sanace rodin
V rámci projektu „Spolupráce s OSPOD v oblasti  sanace rodiny“.
Donátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt běží od února 2012

TERÉNNÍ PRÁCE V RODINÁCH – podpora při řešení těžkých životních situací
• ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí  (dále jen OSPOD) v na-

šem městě jsme pracovali s rodinami nacházejícími se v nepříznivé sociální 
situaci

• rodinám,  jsme poskytli podporu a pomoc v situacích, ve kterých by mohlo 
dojít k ohrožení zdravého vývoje dětí . Sociální pracovnice provázely rodiče při 
posilování nebo obnovování dobrých rodinných vztahů a fungování rodiny.

Partneři projektu: Město Český Brod a fi rma BEK s. r. o.

LECCOS pro rodiny
„Akti vity pro posílení rodičovských kompetencí II“ 
Donátoři: MPSV, Úřad práce, Město Český Brod

Navázali jsme na projekt z roku 2011 – Akti vity pro posílení rodi-
čovských kompetencí I. a pokračovali jsme v činnostech vedou-
cích k  podpoře zdravé, fungující rodiny a k posílení rodičovských 
kompetencí. Zrealizovali jsme 3 přednášky s diskuzí: Proč se děti  
nesprávně chovají, Strašák jménem Šikana a Strašák jménem zá-
školáctví. Uspořádali jsme 3 exkurze za tatí nky a jejich koníčky 
– knihař, včelař, koňák. V rámci podzimní Drakiády jsme připravili 
prostor pro trávení času otců s dětmi s názvem „Táto, jdeme na 
to!“. Dalšími akcemi pro tatí nky s dětmi jsme se zapojili  do ce-
lorepublikové kampaně „Táta dneska frčí“ – bojovka geocaching, 
3 výlety, sportovními závody a výtvarnými akti vitami jsme oslavili 
Den otců. V rámci podpory mezigeneračního soužití  docházelo 
ke společnému setkávání seniorů a rodin s dětmi při akti vitách 
v rodinném centru a při besedě na téma Vánoce dříve a dnes.

Projekt RC:

Kompletní fi nancování provozu RC Kosti čka:
MPSV    17,49%
MĚSTO ČESKÝ BROD      5,89%
ÚŘAD PRÁCE   15,74%
UŽIVATELÉ SLUŽEB   5,22%
DÁRCI    55,66%
 
Celkové náklady   457 294 Kč

Financování SASRD a Sanace rodin
MPSV    24,33%
ESF PROSTŘEDNICTVÍM IP STČ KRAJE 65,24%
MĚSTO ČESKÝ BROD     2,19%
DÁRCI      7,48%
OSTATNÍ      0,76%

Celkové náklady           1 166 279,80 Kč



Centrum spolupráce funguje v rámci našeho sdružení od roku 2010.  
Začínali jsme pravidelnými setkáváními podnikatelů s cílem nabídnout 
jim odborné poradenství, vzájemné sdílení zkušeností  i propagaci je-
jich činnosti . Na tyto akce jsme navázali odbornými semináři pro za-
čínající podnikatele. Podobné služby jsme nabídli neziskovým organi-
zacím z Českého Brodu i okolí. Koncem roku 2011 jsme také navázali 
užší spolupráci s místními základními školami, ve kterých jsme začali s 
programy primární prevence.

LECCOSní centrum spolupráce
Pro podnikatele
V roce 2012 jsme pokračovali v seminářích z projektu “CO SE U NÁS NAUČÍTE, 
V PODNIKÁNÍ JAKO KDYŽ NAJDETE“. Cílem seminářů bylo poskytnout začínají-
cím podnikatelům důležité základní informace potřebné k zahájení podnikatel-
ské činnosti .Existujícím podnikatelům přinést informace o možnostech rozvoje 
a udržitelnosti  podnikání a umožnit výměnu zkušeností  a navázání  kontaktů mezi 
podnikateli.

Realizovali jsme 2 cykly seminářů, kterých se zúčastnili začínající  podnikatelé, ale 
i maminky na rodičovské dovolené, studenti  posledních ročníků středních škol, 
dočasně nezaměstnaní občané, lidé z dalších neziskových organizací, učitelé škol, 
zaměstnanci, kteří touží založit si vlastní podnikání a další lidé, kteří chtějí, spolu 
s ostatními, sdílet své touhy, přání, sny a plány ve svých profesních životech.

V roce 2012 doběhly semináře 2. cyklu na téma Finance v podnikání, Rozvoj pod-
nikání a Workshop Výměna zkušeností  v podnikání, který jsme ukončili v březnu. 
Na projekt jsme volně navázali pravidelným setkáváním podnikatelů 1x za měsíc 
v období od dubna do června.  Od září 2012 realizujeme tato setkání čtvrtletně 
a snažíme se přinášet nová témata pro vzájemnou diskuzi podnikatelů, jejich vzdě-
lávaní či propagaci jejich služeb nebo výrobků.
 
Projekt byl spolufi nancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR, který 
v našem regionu administruje O.p.s. Region Pošembeří.

Pro podnikatele v roce 2012 opět zdarma fungovala elektronická poradna: 
poradna - podnikatele@leccos.cz. Na dotazy odpovídali fi remní poradci sdružení 
na portálu: www.ica-poradci.cz.

Garantem kvality poradny a všech akti vit pro podnikatele byl Ing. Tomáš Havrda. 

Pro neziskovky
Pro neziskové organizace jsme v roce 2012 uspořádali  workshop na téma  
ZÁKLADY FUNDRAISINGU, na kterém jsme účastníkům nabídli zkušenosti  
fundraiserky našeho sdružení Jany Popovičové. Pokračovat  dalšími semináři 
i setkáními pracovníků neziskových organizací nad tématy důležitými pro roz-
voj neziskových organizací  chceme  v roce 2013. 

Pro školy
PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE
V roce 2012 jsme pokračovali v preventi vním programu na ZŠ a PrŠ Český 
Brod. V průběhu roku jsme začali spolupracovat s dalšími základními škola-
mi – ZŠ Žitomířská a ZŠ Tyršova. Programy byly „ušity na míru“ jednotlivým 
třídním kolekti vům 1. i 2. vzdělávacího stupně.

Klíčovými tématy jednotlivých setkání byly oblasti , se kterými jsou spojena 
určitá rizika, jimž se snažíme předcházet - problemati ka závislostí , násilí, ši-
kana a kriminalita obecně, vztahy vrstevnické, partnerské, ale i k autoritám. 
Zakomponována byla i méně tradiční témata jako je internetová bezpečnost, 
nebo fi nanční gramotnost.

Financování  projektu „Co se u nás naučíte…

SZIF   100%

Celkové náklady  146 797,00 Kč

Financování PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO ŠKOLY

MĚSTO ČESKÝ BROD  41,94%
ZÁKLADNÍ ŠKOLY  53,87%
Dárce - ARNOŠT s.r.o.  4,19%

Celkové náklady  119 230,00 Kč

S kým jsme v roce 2012 spolupracovali:
Česká asociace streetwork o.s., Cidlina Tomáš, Farní sbor ČCE Český Brod, 
Gymnázium Český Brod, ICA – komunita nezávislých fi remních poradců, Klub 
rodičů a přátel MŠ Sokolská, Komorní orchestr a pěvecký sbor VOX BOHE-
MICA, KUKLENY, s.r.o.,  Magráta o.s., Mateřská škola Liblice, Mezera o.s., 
Město Český Brod, Městská garda Český Brod, Městské kulturní a informační 
centrum Český Brod, Informační centrum pro mládež Český Brod, Občanské 
sdružení ProČBrod, Občanské sdružení Prostor, občanské sdružení Vox Bo-
hemicalis, Poradna Artemis – Alena Weberová, Poskytovatel sociálních slu-
žeb Zvoneček Bylany, Region Pošembeří o.p.s., Servitus o.s. , Síť mateřských 
center o.s., Skautský oddíl Psohlavci, Sokol Český Brod, Technické služby 
města Český Brod, Úřad práce Český Brod,  Základní škola Žitomířská, Čes-
ký Brod, Základní škola a prakti cká škola Český Brod, Základní škola Tyršova 
Český Brod, Základní umělecká škola Český Brod



LECCOSní akce 

Leden
Oslava 9. narozenin RC Kosti čka
Seminář FINANCE V PODNIKÁNÍ
Rodičovské setkání v RC Kosti čka

Únor
Všeználkův rej masek  v RC Kosti čka 
Seminář ROZVOJ PODNIKÁNÍ – Propagace produktů a služeb

Březen
Workshop VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V PODNIKÁNÍ
Víkendový pobyt na horách KŘÍŽLICE 2012 s NZDM Klub Zvonice
*Vítání občánků
*Ukliďme Pošembeří

Duben
Setkání podnikatelů 
LECCOSní pracovní výjezd 
Pěší výlet ZA ZVÍŘATY DO ŠTOLMÍŘE s RC Kosti čka
Rybářské závody pro žáky místních ZŠ – Zš a PrŠ s NZDM Klub Zvonice
Seminář ZÁKLADY FUNDRAISINGU
Pálení čarodějnic a spaní ve škole s NZDM Klub Zvonice
*Den Země na Klepci

Květen
Přijďte pobejt 2012  - den otevřených dveří v RC Kosti čka
Setkání podnikatelů 
Cyklovýlet s Kosti čkou – z Českého Brodu do Kounic  a zpět
*Královské Brodění
*Bambiriáda

Červen
Setkání podnikatelů
Táta dneska frčí:
• Výtvarná dílna HRNÍČEK PRO TÁTU
• Cyklovýlet s Kosti čkou
• Bojovka Geocaching (s Mezera o.s.)
Rodičovské setkání v RC Kosti čka
Poznáváme kořeny s farářem Markem Lukáškem v NZDM Klub Zvonice
Benefi ční večeře v Pizzeria Malechov

Červenec
Příměstský tábor LECCOS v RC Kosti čka – 3 turnusy
Vodácký výlet na řeku Otavu s NZDM Klub Zvonice

Srpen
Společná rodinná dovolená RC Kosti čka v Krkonoších

Září
Den otevřených dveří v NZDM Klub Zvonice
*Jičín – město pohádky – výlet RC Kosti čka

Říjen
Týden draků v NZDM Klub Zvonice
Drakiáda 2012 – se 14. oddílem Junáka Psohlavci
Kurz efekti vního rodičovství – Co to je být dobrým rodičem
*Vítání občánků

Listopad
Exkurze TÁTA KNIHAŘ/TISKAŘ s RC Kosti čka
Strašidelný večer ve Zvonici v NZDM Klub Zvonice
Setkání podnikatelů 
Exkurze TÁTA VČELAŘ s RC Kosti čka
Návštěva divadla s rodinami z RC Kosti čka – Pohádka Koucourek 
Modroočko
Kurz efekti vního rodičovství – Proč se děti  nesprávně chovají
Seminář STRAŠÁK JMÉNEM ŠIKANA na ZŠ Žitomířská
BENEFICE pro LECCOS aneb SPOLEČENSKÝ VEČER s TICHOU AUKCÍ
*Andělské zvonění
*IV. Kongres Sítě MC

Prosinec
Mikuláš v RC Kosti čka
Adventní průvod světýlek s o.s. Magráta, městkou gardou 
a orchestrem Vox Bohemicalis
Exkurze TÁTA KOŇÁK s RC Kosti čka
Beseda STRAŠÁK JMÉNEM ZÁŠKOLÁCTVÍ na ZŠ Žitomířská
Rodičovské setkání v RC Kosti čka

*Akce, které jsme nepořádali, ale zúčastnili jsme se. 



Tým LECCOS 2012

Hospodaření v roce 2012

Jana Kratochvílová – předsedkyně sdružení, ředitelka, vedoucí programů pro rodiny
Lia Valková – místopředsedkyně sdružení, ekonomická poradkyně
Tomáš Havrda – jednatel, garant poradny a akcí pro podnikatele
Denisa Průšová – vedoucí programů pro děti  a mládež, koordinátorka NZDM  
             Klub Zvonice, sociální pracovnice, lektorka 
Petra Ištvániková  - koordinárka RC Kosti čka
Andrea Hradecká – koordinátorka RC Kosti čka, sociální pracovnice, pečovatelka
Renáta Neufusová – účetní, ekonomka
Jana Popovičová – fundraiserka
Dita Nekolná – pracovnice PR
Jaroslav Nouza – kontaktní a terénní pracovník, lektor sportovních her 
            a programů primární prevence
Václav Prokůpek – sociální pracovník

Hana Houšková – sociální a terénní pracovnice
Petra Čurgaliová – administrati vní pracovnice, služba RC, pečovatelka, lektorka
Dana Zahradníčková – sociální pracovnice SASRD
Michal Šefc – sociální pracovník, terapeut
Kristi na Vachudová – lektor programů primární prevence
Anna Vojtí šková – lektor programů primární prevence
Vladimír Jarošík – lektor programů primární prevence
Marti na Pačesová – lektorka - keramický kroužek Šikula
Marti na Křížová – lektorka - kroužek Chytrolíni 
Jarmila Čurgaliová – úklid a pomocné práce v RC 
Jarmila Horová – učitelka češti ny pro dobrovolnice z Německa
Dana Pažoutová – revizorka účetnictví

Jana Kratochvílová, Lia Valková, Tomáš Havrda, Petra Ištvániková, Zora 
Mašatová, Dita Nekolná, Kateřina Achak, Marti na Benáková, Dana Pa-
žoutová, Veronika Palátová, Blanka Stříbrná

Johanna Wolff  – dobrovolnice v rámci EVS 
Zora Mašatová – mentorka dobrovolníků EVS
Lucie Rajniaková, Radka Kurková, Hana Adámková, Helena Jakschová, 
Marcela Jahodová, Marti na Mihálová  Dana Pažoutová, Tomáš Havrda, 
Jaroslav Eichler, Petra Ištvániková, Jana Tůmová, Petr Čurgali, Lucie Čur-
galiová, Jan Čurgali, Jaroslav Rezek, Jiří Svoboda, Marti na Křížová, Aleš 
Hradecký, Lucie Ligenzová, Eliška Strnadová, Marti na Mihálová, Iva Ba-
šusová, Darina Podlipná, Jiří Svoboda, Filip Kratochvíl, Veronika Krato-
chvílová, Barbora Strnadová,  Zuzana Neufusová, Frati šek Neufus, Zde-
něk Zahradníčkek, Lukáš Olejarčík, Václav Moulis, Blanka Sequensová, 
Věra Svobodová, Andrea Hradecká, Josef Bílek, Mario Mihál, Marti na 
Richtrová, Pavel Strnad, Jana Váňová, Radek Vavrek

Supervize řízení:                        Milan Kinkor
Supervize týmu NZDM:         Marti n Rataj, Milan Černý
Týmová supervize v rámci 
projektu Sanace rodin a SASRD:        Tereza Hartošová
Konzultantka strategie:                  Marti na Wolfová

Příjmy v Kč Výdaje v Kč

Zaměstnanci:

Členové sdružení:

Supervizoři a konzultanti :

Dobrovolníci:

MPSV        794 797,00
MĚSTO ČESKÝ BROD       260 000,00
ESF PROSTŘEDNICTVÍM IP STČ KRAJE  1 251 529,40
SZIF        146 797,00
ÚŘAD PRÁCE         75 900,00
EDS,PROGRAM MLÁDEŽ,SERVITUS        37 988,00
NADAČNÍ FOND  ALBERT        45 000,00
ÚHRADY UŽIVATELŮ       229 419,00
DARY FINANČNÍ       122 430,00
DARY VĚCNÉ         57 235,00
DAROVANÉ SLUŽBY         49 556,00
OSTATNÍ        114 105,05

CELKEM     3 184 756,45

MZDY VČETNĚ ZÁKONNÝCH ODVODŮ  2 624 616,00
OSTATNÍ SLUŽBY       430 856,00
MATERIÁL        176 296,40
ENERGIE (EL.,VODA,PLYN)      116 143,52
NÁJEMNÉ        101 129,00
SPOJE          74 978,26
ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ        64 286,00
DHM          61 933,60
CESTOVÁNÍ          41 976,00
EXTERNÍ LEKTOŘI         38 610,00
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ         16 213,00
PROPAGACE         14 102,00
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY           2 670,00

CELKEM    3 763 809,78

Skutečná ztráta v roce 
2012 je 194 880 Kč

Rozdíl mezi příjmy a vý-
daji  387 057 Kč, vznikl 
tí m, že náklady ve 2 pro-
jektech roku 2012 bu-
dou vyrovnány až v roce 
2013.



V roce 2012 nás podpořili
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ACS TRANS, s.r.o.
Achak Kateřina
All Service telel s.r.o.
Ameba Producti on, s.r.o.
Anti kvariát Bělehradská
ARNOŠT, s.r.o.
ARTESIA vše pro kancelář – Regina Poppová
ATELIÉR KRUPKA Úvaly
Auto Moto Velo – Jaroslav a Vladimíra Pažoutovi
Autodoprava Zdeněk Zahradníček
AVON Cosmeti cs, s.r.o.
AXXA Group, s.r.o.
BEK, s.r.o.
Betonárka Český Brod, s.r.o.
Bohemia Ticket, s.r.o.
Brychtová Kateřina
Bubun Petr Sádlo 
Bütt ner, s.r.o.
Cukrárna M a Z Kašovi
ČAJOVNA M – Králová Vlasta
Českobrodská CK, s.r.o.
Čurgaliová Petra
Divadlo na Fidlovačce
Divadlo Na Jezerce, s.r.o.
DŮM TEXTILU – Václav Kec
Eichler Jaroslav
ESSENS REGIONAL CZECH, s.r.o.
Farní sbor ČCE Český Brod
Halová Helena – Vitráže Original Tiff any
Haklová Marti na
Hamták Václav
Hradecká Andrea
Hykšová Julie
HÜGLI FOOD, s.r.o.
Ištvánikovi Petra a Roman
JH Decor – Helena Vyskočilová
Jakubcová Růžena
Janík Pavel
JATKY Český Brod, a.s.
Jazyková škola CARPINUS – Marti na Benáková
Kartonie, s.r.o.
Kašpar Aleš
Keramos s.r.o.
Knihařství Sequensová – Jarmila Sequensová
Kocian Matúš
Kominictví PECHLÁT, s.r.o.
Kounický pivovar s.r.o. -  Karel Klusáček

Kratochvílovi Jana a Marti n
Kulhánková Jana – Daňový a účetní servis
Kurkovi Radka a Oldřich
Květi ny BELA – Milada Bečvaříková
Křížová Marti na
KUKLENY, s.r.o. – Tomáš Havrda
Lacinová Jitka
LAKKIS TONER SERVIS
Lékárna Rosa – Hana Vopařilová
Lékárna U Věže – Libor Řezníček
Litt mannová Zdena
LMC, s.r.o.
Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem
Lonská Hana – Autokemp Český Brod
Lukáš Petr
LUMIRMI s.r.o., Solná jeskyně Český Brod
M.A.S.H. – hudební skupina
Matějka Jan
MSC – NET, s.r.o.
Nadace Charty 77 - „Konto bariéry“
Nekolná Dita
Nekolní Václava a Bohumil
Neufusová Renáta
Němeček Josef
Nouzová Věra
Novákovi Magda a Jiří
Oliva Miloslav
Palová Jaroslava
Pekárková Dagmar
Petrová Helena
Pilný Milan
PITRO HODINÁŘSTVÍ f.o.
Pizzeria Malechov – Jan Chaloupka
PLK, s.r.o.
Popovičová Jana
Potravinová banka Praha, o.s.
Prokůpkovi Jana a Ota
Průšová Denisa
Přibylovi Marti na a Jan
RINA, s.r.o
Římskokatolická farnost Český Brod
Sdružení IT – Josef Bílek a Jaroslav Chmela
Sedací soupravy – MEEUWSEN - Boháč Jaroslav
Skála Radek – velkoobchod s potravinami
Sklenář Marti n
Skybrand s.r.o.
Studio K.O.H.
Studio Santé – Barbora Kuruczová
Šamanovi Dana a Jiří
Trnková Ivana

United-bakeries, a.s.
Valková Lia
VIA REKLAMA, s. r. o.
Vom Fass
Vostruha Milan
Vrbovcová Hana
Weberovi Alena a Marti n
Yeti  Studio – Jaroslav Hor
Zahradníčková Dana
Zahradníček Zdeněk jr.
Zemanová Barbara
ZIPR, s.r.o.
ZOO ŠMAK – krmiva – Petra Brzáková
ŽELEZÁŘSTVÍ – DOMÁCÍ POTŘEBY – Marti n Hlávka

ESF – Evropský sociální Fond 
(Program lidské zdroje a zaměstnanost)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Český Brod
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond
(Program rozvoje venkova)
Úřad práce Kolín
Nadační fond Albert
Česká národní agentura Mládež

Donátoři našich projektů

Úřad práce Kolín


