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LEDOVEC
Sdružení Ledovec - výroční zpráva 2002

Sdružení Ledovec ve druhém roce své existence udělalo řadu podstatných kroků na
cestě k uskutečnění projektu rodinné terapeutické komunity pro mentálně postižené
a psychiatricky nemocné klienty.
Během roku se výrazně zvedl počet našich pomocníků - jak klientů, tak
dobrovolníků či zaměstnanců. Několikrát týdně se nás na Ledovci schází deset až
patnáct, při veřejných akcích spolu s návštěvníky třeba i stovka. Naše tkalcovna je
v tuto chvíli asi největší ruční tkalcovna v Čechách. Během roku jsme na Ledovec
zavedli topení a další vymoženosti a celý dům dostál velkých změn. Po dvou letech jsme
v regionu poměrně známou neziskovkou.
Tohle všechno je jedna strana mince. Její druhá strana vypovídá o tom, jak
nám spolu na Ledovci je. Jak se cítíme, když sedíme všichni kolem jednoho stolu.
Co prožíváme, když se nám na Ledovci něco daří nebo naopak nedaří. Co tohle všechno
ledovcové snažení mění v nás samotných.
Když používáme motto: Ledovec - většina není vidět, myslíme tím to, co se
mění v nás, a je toho hodně. Ale o tom tahle výroční zpráva není. To možná zažijete,
když se k nám přijedete podívat na nějakou akci, když nám přijdete pomoct, až zase
nebudeme stíhat, nebo když se rozhodnete s námi nějakou dobu žít. Nejlepší bude, když
uděláte obojí: přečtete si naši výroční zprávu a přijedete se k nám podívat.
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Sdružení Ledovec zaměstnalo v roce 2002 své první zaměstnance:
Eva Holoubková (21. 4 .- 31. 7. 2002)
Tereza Jandová (20. 11. 2002 - 31. 1. 2003)
Martin Fojtíček (1. 9. 2002 - dosud)
a jako "dar" jiné organizace
Drahuška Franzová (od listopadu 2001 dosud)
pracovala zde řada dalších pracovníků včetně dobrovolníků a to i zahraničních
Správní rada Sdružení Ledovec se během roku neměnila, zasedají v ní pánové:

informuje
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Mgr. Petr Hubínek (předseda)
Mgr. Paschal Petr Novák OFM
MUDr. Jiří Podlipný
V dozorčí radě zasedali:
Ing. Václava Říhová
PaedDr. Vladimír Blažek
Jaroslav Hrubý
Ředitelem Sdružení Ledovec je pořád Mgr. Mgr. Martin Fojtíček

Cíle, které si Ledovec vytkl ve stanovách, jsme v roce 2002 naplňovali takto:
ad 1) organizovat kulturní a společenské akce nekomerčního charakteru

Sdružení Ledovec hostí během roku několik tradičních akcí. V roce 2002 se konaly
většinou jejich třetí ročníky (například Hromnicování, zabíjačka, Velmi K.O.), většinou hojně
navštívené veřejností. Vzhledem k rekonstrukci jsme některé akce přeložili do Plzně
(např. Kraslicování se konalo v „Domečku“ v Plzni) a některé posunuli (např. Adventní
koncert se změnil na Tříkrálový). Den dětí za nás v roce 2002 zorganizovala farnost
Plzeň - Severní předměstí v Plzni na Roudné. Oba velké festivaly - jarní Velmi kulturní
odpoledne a podzimní Na Ledovec! se konaly v obvyklých termínech a měly úspěch.
Další akce, na Ledovci nové, byly podzimní „Vykopnutí do života“ a Marmite Centenial.
Jakkoli je návštěvnická struktura tvořena převážně našimi stálými příznivci, na naše
akce přišlo i mnoho desítek nových návštěvníků.
Ledovec se v roce 2002 tradičně podílel na organizaci putovního tábora
pro vozíčkáře Festina Lente, který koná společně s Občanským sdružením Náruč. Jeho
osmý ročník jsme zajišovali organizačně a personálně, Náruč vede nadále ekonomickou agendu.
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ad 2) vybudovat zázemí pro volnočasové aktivity
mládeže plzeňského regionu a využívat je k pořádání
akcí v křesanském duchu

Budování zázemí těsně souvisí s rekonstrukcí střediska a budeme se mu věnovat
nadále. Hlavní pobytovou akcí pro mládež v roce 2002 byl Summer Work Camp mezinárodní dobrovolnický tábor, který se (s podporou kanadské vlády) konal v srpnu.
V jeho rámci odpracovalo na Ledovci třicet pět dobrovolníků celkem 142 „člověkodní“
hlavně při úklidu po stavebních pracích a na vymalování fary. Brigády se příležitostně
konaly i během podzimu.
ad 3) 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

Rok 2002 byl pro Ledovec rokem rychlého rozvoje projektu Terapeutického střediska.
Středisko poskytovalo své služby pravidelně dva dny v týdnu a nárazově podle potřeby
i jindy, někdy i formou vícedenních pobytů pro jednotlivé klienty. Osou společného dne
jsou terapeutické aktivity v tkalcovně, v zahradě či při přípravě oběda a společné stolování všech. Během prvního pololetí získal Ledovec první zaměstnance a další zahraniční dobrovolníky. Počet klientů střediska stoupl během roku z pěti na patnáct.

Pro dílnu jsme získali šest tkalcovských stavů (s výjimkou jednoho všechny darem ze
Západní Evropy). Díky grantu Ministerstva kultury ČR jsme v lednu a v březnu uskutečnili dvě cesty do zahraničních terapeutických komunit, při kterých jsme stavy přivezli
a navázali řadu užitečných kontaktů. Jeden stav jsme přivezli od českého výrobce (hrazen příspěvkem Magistrátu města Plzně z roku 2001). Březnový den otevřených dveří
pro potenciální klienty již představil tkalcovnu se čtyřmi funkčními stavy. Všechny
získané stavy se rozběhly v květnu.
Od května do července běžela terapeutická tkalcovna v pronajatých
prostorách v Plzni na Košutce, zde jsme vyrobili jsme první kvalitní výrobky (koberce,
tašky, ruksaky). Od 1. června pracovala na Ledovci stavební firma SKG Karel Hranička
a během šesti neděl provedla rekonstrukci budovy: byl zaveden plyn, instalováno topení,
vybudována čistička odpadních vod a nové koupelny a toalety. Částkou jeden milión
korun přispělo na rekonstrukci Biskupství plzeňské. Na práci profesionálů navázal dobrovolnický tábor, při kterém jsme celou budovu vymalovali a uklidili. Tkalcovská dílna na
Ledovci byla znovu otevřena v září, již s deseti klienty. Kromě tkalcovských technik jsme
několikrát zkoušeli i techniky výroby svíček.
Díky rekonstrukci začal ve středisku sloužit hostinský pokoj, který několikrát posloužil k několikadenním pobytům našich klientů a dalších hostů.

V roce 2002 jsme se účastnili řady grantových řízení. Nejvýznamnějším úspěchem bylo
vítězství mezi dvacítkou uchazečů v soutěži regionálních grantů Nadace Eurotel a zisk
příspěvků z Dobročinného fondu Plzeňského Prazdroje a Nadace Via. Získané prostředky
z velké části pokryjí běžný provoz (nikoli však rozvoj) střediska v roce 2003.
Během roku jsme začali terapeutické služby ve středisku poskytovat tak,
aby byly schopny naplňovat tzv. Standardy kvality sociálních služeb. Jde o soubor
kritérií vydaný MPSV, který stanovuje, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Jeho
naplňování již nyní vyžaduje MPSV pro udělení dotace ze státního rozpočtu a v brzké
době bude podmínkou pro možnost stát se tzv. akreditovanou sociální službou.

Veřejné akce 2002 (v závorce přibližný počet účastníků)
2. 2.

Třetí Hromnicové svíčkování (70)

8. 2.

masopustní zabíjačka

9. 2.

farní zabíjačkové hody (70)

2. 3.

Kalokagathická neděle na CG (10)

8. 3.

Den otevřených dveří pro potenciální klienty (15)

24. 3.

Velikonoční kraslicování tentokrát v Domečku (30)

12. 5.

Třetí Ledecké Velmi K.O. (100)

27. 6.

farní táborák (20)

29. 6. - 6. 7.

osmá Festina Lente (60)

19. 7. - 1. 9.

Summer work camp (35)

5. 10.

Zpátky Na Ledovec! (80)

11. - 13. 10.

brigáda (10)

12. 10.

čtvrtá Záhrada (12)

17. 11.

Marmite Centenial (10)
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Přehled příjmů a výdajů za rok 2002
Příjmy:
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Dary a granty celkem

918 980,41 Kč

z toho příspěvky státních orgánů

47 000,00 Kč

dary fyzických a právnických osob

871 980,41 Kč

Členské příspěvky
Dotace na zaměstnance
Nájem a zálohy na energie nájemníků

4 000,00 Kč
2 000,- Kč
33 400,00 Kč

Tržby za prodej výrobků

7 600,00 Kč

Vstupné

3 280,00 Kč

Úroky na běžném účtu

Celkem

681,15 Kč

969 941,56 Kč

Výdaje:

Provoz domu celkem
z toho rekonstrukce

206 474,20 Kč
123 643,30 Kč

vybavení

18 575,00 Kč

nájem

19 500,00 Kč

energie, topení. odpad

44 755,90 Kč

Osobní náklady

70 403,00 Kč

Doprava

67 975,21 Kč

Provoz dílen

47 254,70 Kč

Poštovné a telefony

11 900,00 Kč

Bankovní poplatky

1 686,25 Kč

Ostatní režie

8 282,10 Kč

Celkem

413 975,46 Kč

Sdružení Ledovec děkuje všem dárcům a příznivcům za podporu v roce 2002 a doufá
v další spolupráci.
Náš dík mají:
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Nadace pro sociální aktivity občanů města Plzně
Nadace 700 let města Plzně
Ministerstvo kultury ČR
Městský obvod Plzeň 3
Velvyslanectví Kanadské republiky
dále:

Nadace Divoké husy
Nadace Eurotel
Nadace Via
Dobročinný fond Plzeňského Prazdroje
Rotary Club Plzeň

firmy:

Copy General
Koželuha - Český truhlář
SILBA- silniční údržba, a.s.
Strojplast Tachov
NEJ… Motochema Rudolf Hubač
dárci:

Helena Pokorná, Renata Tunklová, Jan Blažek, Tomáš Holub, Petr Mlnařík, Marek Novotný,
Václav Peš, Roman Petr, Ondřej Španěl, rodiny Červenkových, Christovových a Příhodových
a zahraniční subjekty:

Camphill Orion, Nizozemí
Camphill Le Béal, Francie
Camphill Delrow House, Velká Británie
Tobias Skool, Nizozemí
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Ledovec prosí o Vaši podporu duchovní i materiální i pro další roky. V roce 2003 dále
hledáme rytmus pro chod střediska, chceme stabilizovat kádr zaměstnanců a pomocníků a dál rozšiřovat nabídku našich služeb klientům i veřejnosti. Připravujeme projektové i finanční zajištění druhé fáze rekonstrukce a musíme urychleně řešit svoz klientů
(nejraději vlastní dodávkou). Pro toto všechno jsme vděční za jakoukoliv věcnou, finanční
i slovní podporu.

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