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Občanské sdružení LECCOS nabízí sociální služby občanům Českého Brodu 
a blízkého okolí: registrovanou sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Klub Zvonice a služby Mateřského centra Kostička. 
Dnes bych Vám ráda přiblížila jaké služby můžete očekávat od Nízkoprahových 
zařízení pro děti a mládež a co nabízí konkrétně klub Zvonice. 
Nízkoprahové kluby pro děti mládež – dále NZDM – vznikaly jako reakce na 
potřebu dětí a mládeže řešit své problémy spojené s dospíváním a trávit volný 
čas v bezpečném,  podnětném a zajímavém prostředí. Nabídka volnočasových 
aktivit  a zázemí  slouží zejména k navazování kontaktů příchozích s odbornými 
pracovníky. Děti a mládež docházející do volnočasových klubů řeší problémy 
týkající se školy, vztahů, zábavy, sexu, dostávají se do konfrontace s drogami, 
alkoholem, kouřením. V NZDM jsou jim poskytnuty informace prostřednictvím 
letáčků, besed, mohou své otázky konzultovat přímo s pracovníky klubů – 
kontaktními a sociálními pracovníky. Ti se zájemci o službu dále pracují, 
pomáhají jim při vyřizování běžných záležitostí, mohou jim doporučit další 
návaznou službu. Program klubů je zaměřen též na zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, probíhají zde aktivity které pomáhají dětem a 
mládeži navazovat vztahy s okolím, například díky účasti na různých akcích na 
veřejnosti. 
NZDM Klub Zvonice  je otevřen od pondělí do pátku v odpoledních hodinách. 
V průměru ho navštíví 15 dětí denně, během roku se zde vystřídá 70 různých 
tváří. Kontaktů – krátkých či delších rozhovorů s dětmi a mládeží – jsme 
zaznamenali v uplynulém roce 2666. Klub je určen pro děti a mládež ve věku od 
6 do 20ti let. 
Děti v klubu vyhledávají zprvu volnočasové aktivity a bezpečné prostředí pro 
setkávání. V Klubu Zvonice nabízíme možnost zapojit se do konkrétních 
aktivit , které probíhají vždy 2 hodiny: klub výtvarný, rukodělný, taneční, 
hudební, sportu a her a komunikace. Individuálně se lze dohodnout na 
doučování. Dále si mohou zájemci zapůjčit r ůzné hry a pomůcky: in-line 
brusle, kulečník, ping-pong, stolní hry, míče, počítač s připojením na internet, 
knížky a časopisy.  Je zde možné i jen tak strávit volný čas, popovídat si mezi 
sebou. Při první návštěvě klubu jsou příchozí osloveni kontaktním pracovníkem, 
který jim vysvětlí, co lze všechno v klubu najít, co zde lze očekávat a také jaká 
zde fungují pravidla.  Po navázání vztahu s kontaktními a sociálním 
pracovníkem může zájemce konzultovat a očekávat pomoc pracovníků při 



řešení problémových situací ve škole, v rodině, ve vztazích.  Návštěvníci mají 
k dispozici informace o následcích drogových a jiných závislostí, o bezpečném 
sexu. Mohou se zapojit do spontánní či plánovaných tematických rozhovorů: 
o kamarádství, o šikaně, o drogách, o důvěře. 
Děti a mládež z Klubu Zvonice se podílí na pořádání akcí pro veřejnost ve 
městě, jako je Den dětí, Drakiáda, Adventní průvod světýlek a dalších. 
V současné době pracuje v NZDM Klub Zvonice na zkrácený úvazek 
koordinátor, kontaktní a sociální pracovník, pět lektorů volnočasových aktivit a 
dva dobrovolníci. (Dobrovolnice z EU zde pomáhají v rámci projektu Evropské 
dobrovolné služby již třetím rokem). 
NZDM Klub Zvonice najdete v budově bývalé zvonice, v parku v Jungmannově 
ulici v Českém Brodě. 
Využití  sociální služby NZDM je bezplatné. 
Kontakt:  Klub Zvonice, koordinátor Jaroslav Nouza,  602 405 527, 
nouza.jaroslav@tiscali.cz 
 
 

Program NZDM Klub Zvonice 
  15.30 - 19 h 
  16 - 18 h   

Volný klub 
Pond ělí 

Sport a hry   
Volný klub 

Úterý 
Výtvarka   

Volný klub 
Středa 

Ruční práce   
Volný klub 

Čtvrtek 
Komunikace   

Pátek Klub pro děti starší 12-ti let "Nuď se jak 
umíš" 

 
V příštím čísle Českobrodského zpravodaje se dozvíte o službách, které 
poskytuje Mateřské centrum Kostička. 
 
Jana Kratochvílová 
ředitelka sdružení 
 
 
Město Český Brod rozvíjí úkoly ze Strategického plánu a komunitně plánuje 
sociální služby. Pokud máte zájem ovlivnit sociální politiku města nebo získat 
více informací obraťte se na Veroniku Svěcenou, DiS. koordinátorku plánování 
sociálních služeb, svecena@cesbrod.cz nebo telefon 321 612 124. Více 
informací naleznete na webových stránkách www.cesbrod.cz    
 
 


