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Ledovci je deset
tisková zpráva
Ledovec, občanské sdružení poskytující podporu lidem s duševním onemocněním, slaví v těchto dnech deset
let své existence.
Nezisková organizace Ledovec byla registrována 22. ledna 2001. Na počátku byly aktivity Ledovce soustředěny
do prostor bývalé fary v Ledcích u Plzně, kam do „tréninkové domácnosti venkovského typu“ přijížděli první lidé
s duševním onemocněním nebo mentálním handicapem, aby zde našli podporu a zázemí.
Dnes poskytuje Ledovec služby především lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým. V Ledcích
v Terapeutickém centru sídlí denní stacionář a dvě terapeutické dílny s nezaměnitelnými specifiky (tradiční
tkalcovna s výrobou ručně předených a ručně tkaných oděvů a šperků z ovčí vlny a recyklačně kreativní
terapeutická dílna Horusarium - www.horusarium.com – vyrábějící autorský nábytek). V Poradenském centru
Ledovec jsou k dispozici terapeuti psychosociální rehabilitace pro krátkodobé poradenství i dlouhodobější
individuální spolupráci. Pracuje zde terapeutická svíčkárna a pravidelně se zde schází několik terapeutických
skupin a probíhá zde řada vzdělávacích kurzů a volnočasových aktivit. Sídlí zde také tým chráněného bydlení,
který podporuje obyvatele čtyř chráněných bytů, a tým podporovaného vzdělávání, který podporuje studenty
s duševním onemocněním i jejich rodiny a jejich učitele. Zvláštní péči věnuje Ledovec sociálním firmám, v nichž
nacházejí lidé s postižením pracovní uplatnění (Pracovní Sobota – www.pracovnisobota.cz, Truhlice –
www.truhlice.cz). Specialitou Ledovce je tým Cirkusu Paciento, který v létě společně se zdravotními klauny
vyjíždí do psychiatrických léčeben organizovat společná představení tamních pacientů a personálu.
„Když jsme s manželkou v Ledcích začínali, představovali jsme si výsledky našeho snažení úplně jinak,“ směje se
zakladatel Ledovce Martin Fojtíček. „Původně jsme plánovali v Ledcích malé komunitní bydlení pro lidi
s mentálním handicapem, ale pak se to nějak vymklo z rukou.“ Dnes asi dvacítka pracovníků podporuje téměř
stovku klientů z celého Plzeňského kraje.
Desetileté výročí slaví Ledovec nadvakrát. „Prvním dárkem k našemu výročí bylo vítězství ve veřejném hlasování
programu Prazdroj lidem,“ říká projektový manager Ledovce Petr Moravec. „Díky podpoře sympatizantů
Ledovce jsme vyhráli půl miliónu, ze kterého pokryjeme část rekonstrukce prostor pro nové plzeňské poradenské
centrum.“ Druhým dárkem, který Ledovec dává sobě a všem svým sympatizantům, je slavnostní veselice
Ledovecká desítka, která se koná v pátek 21. ledna od sedmi hodin v kulturním domě v Ledcích. Hlavním
hudebním dárkem bude kapela Ty syčáci s Petrem Vášou, zahraje i výborná regionální kapela Repelent.
Na programu se tradičně rozličnými „bláznivinami“ budou podílet i terapeuti Ledovce. Vstupenky jsou
k dispozici v centrech Ledovce, případně na místě, pro Plzeňany je k dispozici odvoz z konečné tramvaje na
Košutce a dovoz zpět po skončení akce.
Podrobnosti o akci i o celé dosavadní historii jsou k dispozici na webu www.ledovec.cz.
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