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Českobrodské Rodinné centrum Kostička slaví 20 let 

23 let působí v Českém Brodě nezisková organizace LECCOS. Dnes zapsaný spolek poskytuje širokou škálu 
sociálních služeb, které pomáhají především rodinám s dětmi, dětem a mládeži a pěstounským rodinám. 
LECCOS z. s. provozuje Rodinné centrum Kostička, které v letošním roce slaví krásné kulaté výročí. 20 let od 
doby, kdy se v klubovně pro děti a mládež ve zvonici evangelické farnosti začaly scházet maminky s dětmi a 
využívaly tento prostor pro společné trávení času. 
 

Původně mateřské centrum v roce 2006 přesídlilo do zrekonstruovaných prostor na Náměstí Arnošta 
z Pardubic. Prostory, které zapůjčilo Město Český Brod za symbolické nájemné, na vlastní náklady 
zrekonstruovali a sídlí v nich dodnes. S rostoucí poptávkou po nových službách se postupně rozšířila 
nabídka služeb a z mateřského centra se stalo centrum rodinné. Kromě širokého výběru kurzů pro děti i pro 
dospělé pořádá akce pro rodiny s dětmi, besedy, semináře, příměstské i letní tábory. Probíhají tam také 
sociálně-aktivizační služby pro děti z potřebných rodin.  
V úterý 17. ledna uspořádali první oslavu 20. narozenin pro rodiče s dětmi. Do slavnostně vyzdobených 
prostor dorazilo téměř 50 návštěvníků, pravidelní i noví hosté. Pro příchozí maminky i tatínky s dětmi, 
připravili zábavné sportovní aktivity, diskotéku i malé občerstvení. Nechyběl dort a společný přípitek. 
Gratulace obsahovaly drobné dárky, přání velké účasti na aktivitách a v kurzech a samozřejmě stále 
spokojené návštěvníky. Jedno z přání pracovnic týmu rodinného centra byl šikovný tatínek na drobné 
opravy. Kostičce také přišla popřát bývalá koordinátorka Petra Ištvániková. Sfouknutí svíček na dortu 
zvládly skvěle děti, ti nejmenší návštěvníci. Po rozkrojení dortu pokračovala pohodová atmosféra a živá 
debata o budoucnosti Kostičky, i o tom co rodičům s dětmi v centru chybí a co by si přáli, kterým bedlivě 
naslouchaly koordinátorka centra Andrea Hradecká a dlouholetá členka týmu Kostičky, lektorka a 
pracovnice v sociálních službách Petra Čurgaliová. 
Oslava se uskutečnila v prostorách, o které se v loňském roce rodinné centrum, díky podpoře Města Český 
Brod, rozšířilo. V odpolední části oslav proběhlo požehnání prostor duchovním správcem Římskokatolické 
farnosti v Českém Brodě Martinem Sklenářem za účasti věrných spolupracovníků a dobrovolníků. Oslavy 
20. narozenin budou v LECCOSu v Českém Brodě připomínat celý rok, v jejich dalších službách a akcích pro 
širokou veřejnost. Podrobnější informace o činnosti a aktivitách LECCOS, z. s. naleznete na www.leccos.cz 
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LECCOS, z. s. Pomoc a podpora pro děti, mládež a rodiny.  
Poskytujeme a rozvíjíme sociální služby a aktivity pro rodiny s dětmi a pro děti a mládež. 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 

v Českém Brodě a v Poděbradech, 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 i 
pro neziskovky. Působíme na Českobrodsku, Kolínsku, Říčansku a v Poděbradech. 
 



 


