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LEDOVEC
Ledovec v roce 2007 připomínal úřad víc než v letech jiných.
Nejen, že jsme realizovali a tím pádem i administrovali čtyři
evropské projekty, ale navíc jsme registrovali naše služby
podle zákona o sociálních službách a institucionalizovali
řadu postupů tak, jak se na stabilizující se středně velkou
firmu sluší.
Myslím, že úřadováním lidská duše dost trpí. Ale zdaleka
netrpí tolik jako při duševním onemocnění.
Takže jsme to úřadování rádi přetrpěli, abychom v Plzni
a okolí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním
handicapem pokud možno dobře a efektivně poskytovali
potřebné služby. Rozšířili jsme nabídku chráněného bydlení,
rozvinuli jsme program podporovaného vzdělávání, víc se
napojili na partnerské a spřátelené organizace.
A ještě nám zbyla síla na společné blbnutí! Pán Bůh zaplať!
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Sdružení Ledovec mělo k 31. 12. 2007 celkem 12 členů.

2

Ve správní radě zasedali pánové:
Mgr. Petr Hubínek (předseda)
Ing. Marek Novotný
MUDr. Igor Průša

Vkusné, ručně
ledoveckých terapetkané výrobky
utických
obléká i sám pan dílen
ředitel

LEDOVEC

informuje

V dozorčí radě zasedali:
Ing. Václava Říhová
Zdeněk Kopecký
Milan Sobota
Ředitelem Sdružení Ledovec byl Mgr. Mgr. Martin Fojtíček.
Na konci roku 2007 Ledovec zaměstnával sedmnáct pracovníků
v hlavním pracovním poměru. Další pracovníci byli během
roku zaměstnáni na dohodu o provedení práce.
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Veřejný závazek Sdružení Ledovec
Ledovec poskytoval tyto registrované sociální služby:
pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby
s mentální postižením:
Odborné sociální poradenství
Denní stacionář
pro osoby s chronickým duševním onemocněním:
Chráněné bydlení
Sociální rehabilitace
Rozhodnutí o registraci bylo vydáno 23. 7. 2007.
Ledovec poskytoval služby většinu roku 2007 ve čtyřech
střediscích:
Poradenské centrum Ledovec v Plzni
Agentura podporovaného zaměstnávání v Plzni
Agentura podporovaného zaměstnávání v Rokycanech
Terapeutické centrum v Ledcích u Plzně

Čl. I
Poslání Sdružení Ledovec
Sdružení Ledovec nabízí lidem s duševním onemocněním
a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu a pomoc při udržování a zlepšování kvality jejich života
ve společnosti.
Čl. II
Cíl Sdružení Ledovec
Cílem Sdružení Ledovec je, aby osoby z cílové skupiny měly
takové dovednosti a schopnosti, které potřebují k samostatnému životu v jejich přirozeném prostředí.
Čl. III
Aktivity vedoucí k naplnění cíle
(1) Sociální služby
— odborné sociální poradenství
— chráněné bydlení
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— denní stacionář
— sociální rehabilitace
(2) Další
— podpora svépomocné aktivity
— poskytování služby podporovaného zaměstnávání
a vzdělávání
Čl. IV
Cílová skupina
Sdružení Ledovec poskytuje služby dospělým a dospívajícím
(od 15 let) lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem a jejich blízkým z plzeňského regionu.
Čl. V
Principy poskytování služeb
(1) Komunitní péče
Podporujeme uživatele v získání co nejvyšší míry soběstačnosti v přirozených podmínkách s využitím běžných zdrojů
společnosti a jeho vlastních možností.

(2) Oboustranná sociální rehabilitace
Jako se snažíme lidem z naší cílové skupiny pomoci v začleňování do společnosti, tak se zároveň snažíme působit na společnost a posilovat v ní potenciál otevřenosti „k těm druhým“.
(3) Individuální přístup
Své služby přizpůsobujeme v maximální možné míře konkrétním možnostem a potřebám uživatele.
(4) Profesionalita
Pečujeme o to, abychom nabízeli kvalitní a odborné služby při
zachování kontextu lidské vzájemnosti.
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Agentury podporovaného zaměstnávání (APZ)
v Plzni a Rokycanech
V Plzni zahájila agentura provoz v roce 2004, v Rokycanech
v roce 2005. Agentury poskytovaly službu podporovaného
zaměstnávání (PZ) lidem se zdravotním nebo sociálním
handicapem, kteří hledali placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí a potřebovali dlouhodobou individuální
podporu před i po nástupu do zaměstnání.
Činnost agentur byla k 30. září 2007 ukončena z důvodů nedostatku finančních zdrojů na službu (skončily projekty ESF, ze
kterých byly agentury financovány, a služba podporovaného
zaměstnávání nebyla zákonem č. 108/2006 Sb. zahrnuta mezi
sociální služby).
V rámci agentur byly realizovány projekty Zvýšení účinnosti
aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím služby podporovaného zaměstnávání v Plzni a Rokycanech podpořený
Operačním programem pro Rozvoj lidských zdrojů a Podporované zaměstnávání pro sociálně odpovědné firmy podpořený
společenstvím EQUAL.

Využití služeb plzeňské agentury v roce 2007:
— agenturu kontaktovalo 39 osob,
— APZ uzavřela 8 dohod o poskytování služby, službu dále
poskytovala dalším 13 osobám, z toho 9 z roku 2006
a 4 z roku 2005,
— 4 osoby uzavřely pracovní smlouvu a 1 osoba dohodu
o provedení práce.
Využití služeb rokycanské agentury v roce 2007:
— agenturu kontaktovalo 26 osob,
— APZ uzavřela 4 dohody o poskytování služby, službu
poskytovala dalším 15 osobám z roku 2006,
— 8 osob uzavřelo pracovní smlouvu a 2 osoby dohodu
o provedení práce.
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Poradenské centrum Ledovec (PC)
Poradenské centrum Ledovec zahájilo svůj provoz v roce 2005.
Do září 2007 PC realizovalo projekt Integrace osob s psychiatrickými poruchami a/nebo mentálním handicapem v plzeňském regionu podpořený společným regionálním operačním
programem. V rámci tohoto projektu poskytovalo PC služby
poradenství (krátkodobá, anonymní služba, v rámci které jsou
zájemcům poskytovány požadované informace, sociálněprávní poradenství apod.) a dlouhodobé doprovázení (dlouhodobá, komplexní služba osobám, které potřebují podporu
ve více oblastech života – práce, vzdělání, bydlení atd.).
PC během celého roku dále realizovalo projekt Podporované
vzdělávání pro studenty s duševním onemocněním – zavedení
a pilotní ověření služby v plzeňském regionu podpořený
Evropským sociálním fondem.
V červenci proběhla registrace sociálních služeb poskytovaných Sdružením Ledovec a na základě rozhodnutí jsou v PC
poskytovány tyto 3 sociální služby:
— odborné sociální poradenství (krátkodobá služba, při

které je uživateli poskytnuta základní podpora a informace
umožňující řešení jeho situace, je anonymní, uživatel
nemusí sdělovat žádné informace o své osobě),
— sociální rehabilitace (dlouhodobá služba, která má za cíl
pomoc lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro samostatný
život)
— chráněné bydlení (pobytová služba poskytovaná lidem,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu duševního
onemocnění a jsou v situaci, kdy potřebují podporu jiné
osoby v tom, aby svou situaci zvládli s co nejvyšší mírou
samostatnosti a v běžných podmínkách).
Využití služeb PC v roce 2007
— službu poradenství využilo 347 osob, v rámci služby bylo
poskytnuto 494 intervencí,
— pracovníci PC navštěvovali odd. C Psychiatrické kliniky

—
—
—
—
—
—
—

—
—

FN Lochotín a Psychiatrickou léčebnu Dobřany, kde
poskytovali informace o službách PC, celkem proběhlo
32 návštěv, kterých se zúčastnilo 311 pacientů,
službu dlouhodobého doprovázení využilo 26 osob,
službu sociální rehabilitace využilo 24 osob,
službu chráněné bydlení využilo 9 osob (byt pro muže
v Dýšiné a byt pro ženy v Plzni),
13 × se sešli uživatelé v rámci Podpůrné skupiny, 11 × pak
v rámci Ledovcového klubu, 14 × se konal Rodičovský klub,
13 osob se účastnilo Denního programu,
celkem proběhlo 16 výletů s uživateli,
6 osob absolvovalo Základní počítačový kurz, 7 osob
Počítačový kurz pro pokročilé, 2 osoby Sociálně profesní
kurz zahradník,
v rámci podporovaného vzdělávání využilo dlouhodobou
podporu 5 osob,
dále proběhlo 40 seminářů „Jak se pozná, že už jsem se
zbláznil“ pro studenty na středních školách a učilištích
a 3 semináře pro pedagogy,
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— byl spuštěn web www.normalnestuduju.cz,
— na dětském odd. Psychiatrické kliniky ve FN Lochotín
pracovníci organizovali pravidelnou skupinu pro procvičení kognitivních funkcí pacientů,
— pracovníci služby podporované vzdělávání byli na stáži
v Nizozemí a Velké Británii.

I se syndromem
vyhoření lze úspěšn
ě
podojit kozu
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Terapeutické centrum Ledovec (TCL)
Provoz centra byl zahájen v roce 2001, služby byly poskytovány
v Ledcích a v Plzni.
V roce 2007:
— TCL poskytovalo do května 2007 služby sociální rehabilitace v rámci pilotního projektu Dům Ledovec, v červnu
tohoto roku na projekt navázala registrovaná sociální
služba Denní stacionář Ledovec.
— TCL poskytovalo výchovné, vzdělávací a socializační
aktivity pro uživatele služeb Poradenského centra (sociální rehabilitace a chráněného bydlení) v terapeutických dílnách (svíčkařská a tkalcovská dílna).
— TCL pokračovalo v pořádání kulturních a řemeslných akcí pro veřejnost, nabídku rozšířilo o řemeslné kurzy v tkalcovně.
— V prázdninovém režimu od 1. 7. do 10. 9. se uživatelé mohli
účastnit letního mezinárodního dobrovolnického tábora
(Summer Work Camp, 23. 7.—5. 8.), pravidelných výletů
a pětidenní „společné dovolené“ (27.—31. 8.).

— TCL v druhé polovině roku cíleně školilo jednu z pracovnic
pro vedení tkalcovské sociální firmy.
— TCL ukončilo nabídku pracovně sociální rehabilitace
v ZOO Plzeň z důvodu nedostatku finančních zdrojů.
— TCL se během roku výrazněji otevřelo veřejnosti (kulturněřemeslné akce, kurzy, komunikace s médii) s cílem více
propagovat a realizovat „oboustrannou sociální rehabilitaci“ a „návrat ke kořenům“ (aktivity související s životem
na venkově a trvale udržitelným rozvojem – výroba kozích
sýrů, pěstování plodin pro vlastní spotřebu apod.).
Denní stacionář
Denní stacionář Ledovec se v roce 2007 vyčlenil jako samostatná sociální služba ambulantního typu, určená pro lidi
s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem,
kteří chtějí získat a udržet si schopnosti a dovednosti potřebné k dosažení co největší míry samostatnosti v běžném
životě. Aktivity této služby probíhaly každý všední den, třikrát
týdně v Ledcích v Domě Ledovec (terapeutická domácnost

venkovského typu), jedenkrát týdně v Plzni ve výtvarném
a keramickém ateliéru, jedenkrát týdně v rámci výletů do
okolí Plzně.

Využití služby denní stacionář
— službu v Domě Ledovec (později denní stacionář) využilo
v roce 2007 celkem 24 osob, z toho bylo 7 uživatelů nových
(smlouvu o poskytování služby denní stacionář Ledovec
uzavřelo 12 osob),
— celkem poskytnul stacionář 992 „člověkodní“ podpory.
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Akce Sdružení Ledovec v roce 2007 pořádané TCL
3. 2.
Hromnicové svíčkování – řemeslná akce
v Ledcích
14. 2.
Dílna tkaní pro školy v městské knihovně
24. 2.
Kurz filcování
24. 3.
Kurz základů tkaní
31. 3.
Velikonoční kraslicování – řemeslná akce
v Ledcích
4. 4.
Prezentace výrobků dílen na trzích O2 v Praze
12. 5.
Účast na festivalu Mezi ploty v Dobřanech
19. 5.
Ledecké Velmi kulturní odpoledne
19. 5.
Účast na trzích v Mariánské Týnici
26. 5.
Kurz předtkalcovských technik
2. 6.
Dobrovolnická akce O2 v TCL
22. 6.
Závěr roku v Denním stacionáři – setkání
s výstavou prací uživatelů služby
26. 6.
Kurz zpracovávání vlny
16.—21. 7.
Letní tkací škola

22. 7.—5. 8.
29. 7.
8.—9. 9.
12. 9.
13. 9.—13. 10.
16. 9.

Summer Work Camp at Ledovec
Svatojakubské pouťové veselí na Ledovci
Folklórní festival v Dýšině – účast na trzích
Kurz filcování
Účast na Týdnech pro duševní zdraví
Účast na Dnech evropského dědictví ve
Spáleném Poříčí
22. 9.
Na Ledovec! – odpolední festival v TCL
28. 9.
Účast na Svatováclavských trzích na Budči
5.—6. 10.
Pilsnerfest – účast na trzích
8.—9. 11.
Účast na Martinských trzích v Plzni na náměstí
20. 11.
Dobrovolnická akce O2 v Ledcích
31. 11.—1. 12. Předvánoční vlněná dílna
8. 12.
Rozsvěcování vánočního stromku v Chrástu
– účast na trzích
13.—15. 12. Účast na Vánočních trzích v Plzni na Náměstí
Republiky
10
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Strategický plán 2007—9
V květnu proběhlo v Ledovci strategické plánování. Bylo
stanoveno celkem pět hlavních cílů, po jejichž dosažení by
v Ledovci mělo být toto:
1. Zaveden způsob personální práce, který odpovídá
standardům – je zaměřen na pracovníky i dobrovolníky.
2. Zaveden vícestupňový systém fungování a řízení organizace, který zajišťuje stabilitu a bezpečí při respektování
specifik organizace.
3. Zaveden funkční systém ekonomické práce, který
zahrnuje vnitřní tok peněz i jejich shánění.
4. a) Stávající služby budou jasně vymezené, pro jasně
definovanou cílovou skupinu, poskytované jasně definovanými subjekty.
b) Budou stanovena pravidla pro zavádění nových služeb
(kritéria pro výběr a pravidla pro fungování).
5. Je popsán a funguje všestranně akceptovatelný vztah
jádrové rodiny a služeb TCL v Ledcích.

Strategická inovac
e
pana ředitele – zv
ířata
na nožní ovládání

Finanční zpráva Sdružení Ledovec 2007

účtuje

VÝNOSY
Členské příspěvky
Přijaté dotace
Přijaté dary
Přijaté úroky
Tržby z prodeje výrobků
Nájem a energie
Kurzovné, konzultace
Tržby za ostatní služby
Změna stavu zásob výrobků
Změna stavu zásob
Ostatní

7 000,00 Kč
4 969 337,14 Kč
1 704 154,93 Kč
429,97 Kč
252 595,50 Kč
88 709,69 Kč
57 960,00 Kč
242 797,96 Kč
8 050,00 Kč
2 300,00 Kč
59 770,40 Kč

12

LEDOVEC

VÝNOSY CELKEM

7 393 105,59 Kč

NÁKLADY
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY
Výrobní materiál, nářadí dílen
116 186,88 Kč
Vybavení centra, kanceláří, dílen
231 779,64 Kč
Kancelářské potřeby
54 900,40 Kč
Odborná literatura, manuály
19 377,00 Kč
Pracovní pomůcky, čistící a hygien. potřeby 7 989,00 Kč
Krmivo
12 876,10 Kč
Pohonné hmoty, oleje
87 823,87 Kč
Ostatní (drobný materiál atd.)
47 486,80 Kč
Materiálové náklady celkem
578 419,69 Kč
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SLUŽBY
Poštovné
9 041,50 Kč
Cestovné, kapesné
152 306,13 Kč
Kopírování, fotopráce, výroba letáků
47 872,49 Kč
Fax, telefon
148 449,88 Kč
Nájemné
226 648,00 Kč
Správa VT, software, internet, web
35 938,00 Kč
Školení, poradenství, kurzovné, analýzy
230 540,00 Kč
Právní, účetní, auditorské služby
78 300,00 Kč
Energie, plyn, otop, voda, odpad, úklid
219 941,96 Kč
Tiskové konference
3 500,00 Kč
Opravy a údržba
19 077,00 Kč
Ostatní služby (doprava, inzeráty apod.)
45 021,80 Kč
Služby celkem
1 216 636,76 Kč
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OSOBNÍ NÁKLADY
Mzdové náklady
3 200 121,00 Kč
Sociální pojištění
746 574,00 Kč
Zdravotní pojištění
259 485,00 Kč
Zák. pojištění zaměstnanců Kooperativa
12 356,00 Kč
Osobní náklady celkem
4 218 536,00 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY
Bankovní poplatky
Povinné pojištění aut
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Úroky z půjčky
Poskytnuté příspěvky
Odpisy DHM
Ostatní
Ostatní náklady celkem
NÁKLADY CELKEM

14 567,42 Kč
70 004,88 Kč
3 250,00 Kč
2 247,00 Kč
31 500,00 Kč
8 700,00 Kč
531 098,00 Kč
78 136,62 Kč
739 503,92 Kč
6 753 096,37 Kč

Hospodářský výsledek

640 009,22 Kč

e se upřímně
Osazenstvo Ledovc
raduje z příznivého edku
sl
hospodářského vý

Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2007
Dlouhodobý hmotný majetek
1 962 893,72 Kč
Stavby
2 742 706,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
35 345,50 Kč
Materiál na skladě
11 300,00 Kč
Nedokončená výroba
4 700,00 Kč
Výrobky
11 400,00 Kč
Stav účtu
1 400 347,24 Kč
Stav pokladny
142 640,50 Kč
Celkem
6 311 332,96 Kč
Pohledávky z obchodních vztahů
Ostatní pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Celkem

10 750,00 Kč
15 853,50 Kč
122 220,00 Kč
148 823,50 Kč

Závazky z obchodních vztahů
71 111,00 Kč
Krátkodobé přijaté zálohy
14 400,00 Kč
Závazky k zaměstnancům
217 054,00 Kč
Závazky ze soc. a zdravotního pojištění
112 401,00 Kč
Daňové závazky vůči státu
22 821,00 Kč
Celkem
437 787,00 Kč
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Státní, krajské a obecní instituce:
MPSV ČR
MZ ČR
MK ČR
MŠMT ČR
Plzeňský kraj
Magistrát města Plzně
Městská část Plzeň 1, Plzeň 3
Město Horní Bříza
a operační programy SFEU
Nadace, sdružení a fondy:
Nadace O2
Nadace Bona
Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY
Naděje

prosí

LEDOVEC
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Firmy:
Copy General, s. r. o.
Eurovia Silba a. s.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
ACI – Auto components international, s. r. o.
Daně Hrabětová, s. r. o.
Soukromí dárci a podporovatelé:
Jaroslava Bílková, JUDr. Jan Blažek, Marie Čechurová,
Ing. Petr Kryl, Anežka Kynclová, Dana Liblová, Ing. Václava
Říhová, Mgr. Helena Štamberová, Mgr. Ondřej Wendler

LEDOVEC

děkuje

Ledovec je v Plzeňském regionu jedinou organizací, která
poskytuje komplexní sociální služby osobám s duševním onemocněním. Poradenské a Terapeutické centrum jsou ojedinělými zařízeními tohoto druhu v Plzni a v několika ohledech
(podporované vzdělávání, oboustranná sociální rehabilitace)
i v celé ČR. Ve snaze každoročně zajistit provoz našich služeb
(z nichž některé musíme ze zákona provozovat zdarma), jsme
odkázáni především na nejistou výši dotací od státních

orgánů. Proto nám velmi pomáhají firemní a soukromí dárci,
kteří podpoří naši činnost. Nechceme naše služby jen udržet,
ale také je rozvíjet a přinášet nové možnosti lidem s duševním
onemocněním. Budeme Vám velice vděční, pokud naše úsilí
podpoříte věcným či finančním darem nebo třeba vlídným
slovem i vy. Většina totiž není vidět.
Díky!
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každý rok
Ledovčané žádají o příspěvek
kapitány průmyslu nisace
na chod jejich orga

zve

LEDOVEC
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Ledovec Vás zve k návštěvě!
Kontaktujte libovolnou z našich služeb nebo
přijeďte na jakoukoliv z našich veřejných akcí.

Kontaktní adresy:
Poradenské centrum Ledovec
Mozartova 1, Plzeň, 323 00
tel.: 377 429 616
mobil: 776 100 101
e-mail: pcledovec@volny.cz
Terapeutické centrum Ledovec
Ledce 1, 330 14
tel.: 377 958 256
e-mail: tcledovec@volny.cz
Identifikace sdružení:
Sdružení Ledovec (od 1. 1. 2008 Ledovec, o. s.), Ledce 1, 330 14
IČ: 26517051
Bankovní spojení: KB Plzeň 78-1584620207/0100
Podrobné informace o službách i akcích na
www.ledovec.cz
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