VÝROČNÍ LEDOVEC ZPRÁVA

Rok 2003 byl pro nás na Ledovci rokem bouřlivého rozvoje zejména našeho terapeutického projetu, rokem intenzivního hledání toho, co chceme a můžeme my, toho, co
potřebuje naše okolí a toho, jak tyhle dvě věci skloubit dohromady.
Na jeho konci cítíme vděčnost, že naše „terapeutické centrum rodinného
typu“, jak jsme Ledovec v různých textech označovali, funguje a že je místem, kde je
dobře nám i těm, kteří k nám přicházejí. Růst počtu lidí, kteří se na Ledovci scházejí,
lepší vybavení centra, nové terapeutické i jiné aktivity, kvalifikovanější práce - to všechno
lze při přehlédnutí našeho snažení v roce 2003 spatřit. To je ta špička ledovce, kterou
nad hladinou dobře uvidíte. Pod hladinou je zbývajících devadesát procent - naše každodenní práce, naše každodenní spolubytí. Většina Ledovce není vidět.
Myslíme, že právě to, co se děje někde pod hladinou, je to, oč nám jde.
Možná to ani neumíme přesně pojmenovat, ale zažíváme to a žijeme z toho. Výroční
zpráva bude zase spíš o té špičce, pod hladinu se přijete s námi ponořit přímo
na Ledovec.
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Sdružení Ledovec mělo na konci roku 2003 jedenáct členů.
Ve správní radě zasedali pánové:

Mgr. Petr Hubínek (předseda)
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Mgr. Paschal Petr Novák OFM
MUDr. Jiří Podlipný (který v průběhu roku rezignoval na svoji funkci a stal se
pracovníkem sdružení)
V dozorčí radě zasedali:
Ing. Václava Říhová
PaedDr. Vladimír Blažek
Jaroslav Hrubý
Ředitelem Sdružení Ledovec je nadále Mgr. Mgr. Martin Fojtíček
Na počátku roku 2003 pracovali na Ledovci tři zaměstnanci na hlavní pracovní poměr.
Na konci roku jsme zaměstnávali pět zaměstnanců na hlavní pracovní poměr
a jednoho na dohodu o pracovní činnosti. Počet pracovníků na dohodu o provedení
práce přesáhl deset (supervizor, výtvarník, koordinátoři, asistenti, šičky, …).

Cílem aktivit Sdružení Ledovec je působit v duchu
oboustranné sociální rehabilitace - pomáhat lidem
se specifickou potřebou v integraci do společnosti
a v této společnosti posilovat potenciál otevřenosti
a tolerance k „těm jiným“.
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Tento cíl lze konkretizovat aktivitami uvedenými v našich stanovách:
✖

organizovat kulturní a společenské akce nekomerčního charakteru,

✖

vybudovat zázemí pro volnočasové aktivity mládeže plzeňského regionu
a využívat je k pořádání akcí v křesanském duchu,

✖

zřídit a provozovat terapeutické středisko pro osoby se zdravotním či sociálním handicapem a realizovat v tomto středisku terapeutické programy,
založené na asistované seberealizaci zejména v oblasti uměleckých řemesel, zahradnictví a chovu domácích zvířat.

V roce 2003 jsme svůj cíl naplňovali aktivitami, které lze pro přehlednost rozdělit
do dvou oblastí:
✖

terapeutický projekt,

✖

komunitní projekt

- byl jednoznačně osou našeho snažení na Ledovci.
Činnost Terapeutického centra Ledovec se během roku podstatně rozvíjela jak z hlediska kvantity, tak kvalitativně.
Terapeutický projekt

Co se počtů týče: na konci roku využívalo naše služby šestnáct klientů,
z toho pět nových. Obrátilo se na nás přes čtyřicet zájemců o služby. Od dubna jsme
vedle středy a pátku na Ledovci přidali pondělí jako další terapeutický den během týdne
a od září běží čtvrteční odpolední angličtina. Naše služba byla v roce 2003 využita
po 640 „člověkodní“. Počet zaměstnanců se vyšplhal na pět.
Co se týče kvality poskytovaných služeb, dá se říct, že po hledání lidské
polohy naší služby v roce 2002 jsme k ní v roce 2003 významně přidávali profesionální
rozměr. Vodítkem nám byly návrh Standardů kvality sociálních služeb, diplomová práce
naší sociální pracovnice Drahušky Analýza potřeb klientů Terapeutického centra Ledovec a metodika psychosociální rehabilitace, do které nás uváděli především lektoři
z Fokusu Praha. Podařilo se nám podpořit vzdělávání pracovníků, zavedli jsme pravidelné
intervize a supervize. Úroveň služby pozitivně zhodnotili pracovníci sociálního odboru
Krajského úřadu Plzeňského kraje v rámci dozoru, který vykonali v prosinci 2003.
Významnými kroky jsme pokročili ve vybavení centra: získali jsme profesionální zařízení svíčkařské dílny, přibylo několik přístrojů v tkalcovně. Dovybavili jsme

nábytkem hlavní místnost centra a další společné prostory. S plzeňským Rotary Clubem
se podařilo dojednat zajištění nového mikrobusu pro svoz do centra. Od Nadace Duhová
energie jsme získali příspěvek na novou střechu. Získali jsme Adélu - terapeutického
bernského salašnického psa.
Aktivity centra probíhaly v tkalcovně a v zahradě a hospodářství, od září
jsme navíc nabídli výtvarné aktivity, angličtinu a počítače, od října běží svíčkařská dílna.
Produkce svíčkárny je dobře prodejná a výrobky tkalcovny je třeba dokonce objednat
předem. Kromě pravidelných aktivit jsme nabídli několik tématických dnů (táborák, exkurse, adventní věnce, …), společných prezentací centra na historických trzích (Úterý,
Spálené Poříčí, …) a samozřejmě všechny naše veřejné akce jsou otevřené i pro ledovcovou komunitu. Omezeně jsme v roce 2003 nabízeli respitní péči (7 „člověkodní“).

- většina našich projektů v roce 2003 měla v názvu či
v podtitulu obrat „prolínání světů“. Prolínání světů lidí se specifickými potřebami a lidí
„normálních“, světů ledeckých usedlíků a světů nás - naplavených ledovčanů, světů
sousedsky, občansky, spolkově či jinak angažovaných a světů spíše konzumnějších
a pasivnějších. Aktivity komunitního projektu tak byly těsně provázány s aktivitami
terapeutického centra i s každodenním životem trvalých obyvatel Ledovce.

Komunitní projekt

Páteří viditelných aktivit byly jistě veřejné akce na Ledovci, a kulturní, řemeslné či společenské. Ve spektru oslovených skupin jsou sousedé, obecní zastupitelstvo, místní
komunita, farnost, další neziskovky, naši přátelé, návštěvníci centra a jejich okolí. Vydání
dvou pohledů obce, zahájení spolupráce na obecní webové prezentaci a zahájení
rekonstrukce křížku u hřiště jsou další aktivity směrem k místní komunitě. Mezinárodní
dobrovolnický tábor, putovní tábor vozíčkářů a seminář fundraiserů neziskovek jsou
příklady šířeji zaměřených komunitních aktivit. Připravili jsme také řadu komunitních
aktivit pro rok příští.
Podařilo se nám získat statut hostitelské organizace Evropské dobrovolnické služby, od roku 2004 můžeme tedy přijímat zahraniční dobrovolníky. Dobrovolníci
čeští jsou nyní přijímáni v souladu se zákonem o dobrovolnících.
Činnost sdružení se podařilo několikrát v roce představit v televizi (regionální vysílání), v rozhlase (Radiožurnál, ČRo Plzeň, Karolína, FM Plus, Kiss) a v novinách
a časopisech. Webové stránky Ledovce www.ledovec.cz navštěvuje průměrně
50 návštěvníků týdně.

Seznam veřejných akcí na Ledovci v roce 2003

5. 1.

Tříkrálový koncert v Plzni (kostel Všech Svatých) - pražský vokální soubor
Gontrassek - liturgická hra Herodes z 12. století a tříkrálové zpěvy z různých
historických epoch (30 lidí)

1. 2.

Hromnicové svíčkování (4. ročník veřejné akce na Ledovci) - tradiční výroba
svíček Hromniček, zahájení akce 30 dnů pro neziskový sektor (40 lidí)

13. 2.

schůzka fundraiserů z NNO na Ledovci - setkání zaměřené na výměnu
zkušeností a možnosti spolupráce (7 účastníků z 6 NNO)

14. - 16. 2.

brigáda a stěhování piana (8 lidí)

22. 2.

kurz Výroba svíček (10 účastníků)

1. 3.

Masopustní zabijačka (tradiční veřejná akce na Ledovci) - ve spolupráci
s ŘK farností Plzeň-Severní předměstí (70 lidí)

12. 4.

Velikonoční kraslicování (4. ročník veřejné akce na Ledovci) - tradiční výroba
kraslic a pomlázek na farní zahradě (70 lidí)

2. - 4. 5.

Víkendová škola irských tanců - společně s o. s. Domaslav - v ledeckém
kulturním sále, návštěva dětí a učitelů místní základní školy, klientů terapeutického centra (20 účastníků)
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9. 5.

kurz Základy tkaní (10 účastnic)

17. 5.

Ledecké velmi kulturní odpoledne (4. ročník veřejné akce na Ledovci)
- kulturní smrš na Ledovci, čtyři kapely, dvě divadla, čajovna, občerstvení,
výstava obrazů, bazar výrobků Ledovce, prohlídka (přes 100 účastníků)

2. 6.

závěr Dnů víry, Den dětí a Otevřené dveře na Ledovci - poutní mše sv.
a občerstvení pro poutníky, kapela, soutěž pro děti, prohlídka terapeutického centra a historických sklepů

16. 6., 23. 6. Ledecká škola na Ledovci - pět tříd si prohlédlo výrobu tkaných
výrobků („od ovce po výrobek“), s možností si některé techniky vyzkoušet
28. 6. - 5. 7. Festina Lente - 9. ročník putovního tábora vozíčkářů - společně s o. s.
Náruč - dvě skupiny po cca 20 lidech (z toho vždy 7 na vozíku) putovaly
pěšky z Karlštejna do Ledců (cca 100 km)
21. - 27. 7.

Letní tkací škola na Ledovci - tradiční postupy zpracování vlny a tkaní
(10 účastnic)

27. 7.

Svatojakubské pouové veselí na Ledovci (veřejná akce) - pouový trh
tradičních řemesel s hudbou, občerstvením, prohlídkami terapeutického
centra a prezentací nových pohledů Ledec (které vydalo Sdružení Ledovec)

20. 7. - 20. 9. Summer Work Camp at Ledovec - letní dobrovolnický tábor s mezinárodní
účastí (2. ročník - s podporou Plzeňského kraje)
5. 8.

koncert Michala Pustaye - v kostele sv. Jakuba (20 účastníků)

12. 9.

slavnostní uvítání klientů v novém školním roce

20. 9.

Na Ledovec! (tradiční veřejná akce) - 4. ročník malého hudebního festivalu,
tři kapely, čajovna, občerstvení, prohlídky centra (50 lidí)

17. a 18. 10. Záhrada - 5. ročník filozoficko-pracovní akce
22. - 24. 10. kurz Psychosociální rehabilitace na Ledovci - vedený lektory z Fokusu
Praha (15 účastníků ze 4 NNO)
28. 10.

kurz Tkaní a filcování - 6 účastníků

29. 11.

kurz Pečení a zdobení vánočních perníků (pro veřejnost) - 40 účastníků

14. 12.

Trh chráněných dílen v PL v Praze Bohnicích - prezentace terapeutického
centra

Příjmy:

Dary

653 842,20 Kč

Dotace

1 034 070,00 Kč

Členské příspěvky
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5 500,00 Kč

Nájem a zálohy na energie

30 749,00 Kč

Tržby z prodeje výrobků

15 790,00 Kč

Vstupné a kurzovné

25 850,00 Kč

Úroky

1 118,39 Kč

Celkem

1 766 919,59 Kč

Výdaje:

Materiální náklady
Kancelářské potřeby

11 999,10 Kč

Pohonné hmoty

27 405,80 Kč

Materiál do dílen

26 817,40 Kč

Vybavení střediska

281 729,70 Kč

Vybavení dílen

109 873,63 Kč

Ostatní

71 838,40 Kč

Nemateriálové náklady
Nájemné

204 998,50 Kč

Energie

62 931,80 Kč

Opravy ve středisku

33 149,50 Kč

Doprava

108 573,20 Kč

Poštovné a telefony

24 233,10 Kč

Ostatní služby

97 958,40 Kč

Vzdělávání

24 050,00 Kč

Bankovní poplatky a kursové ztráty

7 521,45 Kč

Osobní náklady
Mzdové náklady a odvody
Celkem

632 053,20 Kč
1 725 133,18 Kč

Sdružení Ledovec děkuje všem, kteří naše snažení jakýmkoli způsobem podpořili, a doufáme v další spolupráci.
Náš dík mají:
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo kultury ČR
Plzeňský kraj
Městská část Plzeň 3 a Plzeň 4
dále:

Nadace Via
Nadace Eurotel
Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje
Nadace Divoké Husy
Nadace Duhová Energie
Rotary Club Plzeň

firmy:

Koželuha - český truhlář Plzeň
Berham spol. s r. o.
Copy General
Silnice Nepomuk a. s.
SILBA - Silniční údržba a. s.
Daně Hrabětová s. r. o.
Sbor Církve Bratrské v Praze 1
DataLine Technology PPD, s. r. o.
dárci:

Helena Pokorná, Marek Novotný, Roman Petr, JUDr. Jan Blažek, JUDr. Josef Zellner,
Robert Trnka, Mgr. Petr Mlnařík, Ing. Pavel Mossoczy, Jan Příhoda, Ing. Václav Peš,
Ing. Jiří Hřebíček
a zahraniční subjekty:

GILDEWERK Harlem, Nizozemí
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Ledovec se zdá být jediným zařízením v regionu, které poskytuje denní služby lidem
s psychiatrickými problémy. Propojení přirozeného rytmu venkovského života v rodinném prostředí s kvalitní a kvalifikovanou sociální prací dělá náš terapeutický projekt
výjimečný i v rámci celé republiky.
Přesto není existence terapeutického centra do dalších let zajištěna, každý
rok znovu žádáme státní orgány, nadace, firemní i soukromé dárce o příspěvek na naši
činnost. Jsme proto vděční za jakoukoliv věcnou, finanční i slovní podporu.
V budoucnosti bychom rádi odpověděli na potřebu našich klientů i zájemců o naši službu jak rozšířením stávajících aktivit (keramické a jiné terapeutické
aktivity přímo v Plzni, rekonstrukce podkroví centra pro terapeutickou tkalcovnu, kvalifikovanější poradenství), tak nabídkou návazných služeb (chráněné a podporované
zaměstnávání a terénní sociální práce). V tom všem se neobejdeme bez Vaší podpory.
Díky

Ledovec Vás zve k návštěvě! Přijete na jakoukoli z našich veřejných akcí nebo se
ozvěte předem a přijete „jen tak“.

Sdružení Ledovec / Ledce 1 / 330 14
tel.: 377 958 256
GSM: 777 019 834
E-mail: ledovec@ledovec.cz
URL: http://www.ledovec.cz
Bankovní spojení: KB Plzeň 78 - 1584620207/0100
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