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Co je to ten Ledovec

HODNOTY LEDOVCE

Ledovec staví na:

• zájmu o člověka a úctě k jeho jedinečnosti

• na odvaze a otevřenosti

• na svobodě a zodpovědnosti

• na profesionalitě a lidské vzájemnosti



Čísla, ve kterých jsme na špici

• Průběžně na stupních vítězů v anketě Místo pro život 

(tzn. žije se tu dobře)

• Kraj se čtvrtou nejvyšší průměrnou mzdou



Číslo, ve kterém jsme na špici
v sociálních službách:

Nabídka lůžek v domovech se zvláštním režimem

• S 1189 lůžky vychází 486 obyvatel na jedno lůžko v DZR 

(třetí po JMK a Ústeckém kraji)

• Po započtení nových lůžek v Janovicích nad 

Úhlavou jsme první!



Číslo, ve kterém jsme na špici
v sociálních službách

Náklady na jedno lůžko DZR

• Částka 322 459 Kč za rok je nejnižší mezi kraji v ČR (průměr 

je 381 236 Kč, JČ kraj má např. 441 164 Kč)

• Patrně způsobeno zařízením, které má při kapacitě 260 

lůžek 0,184 úvazku pracovníka na lůžko 

(průměr kraje 0,330, průměr ostatních v kraji 0,450)



Specificita krajské situace daná PN 
v Dobřanech

(… nestěžuju si a nikoho neviním ☺)

• Největší PN v ČR (pro víc krajů), kapacita přes 1000 lůžek 
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Vývoj celk. počtu pacientů v PN.



Specificita krajské situace daná PN 
v Dobřanech

• Největší podíl pacientů dlouhodobě hospitalizovaných 

(ale klesl pod 50%!)
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Vývoj proc.zastoupení pac. s pobytem déle než 0,5 roku v jednotl. PN.



Specificita krajské situace daná PN 
v Dobřanech

• Největší POČET pacientů dlouhodobě hospitalizovaných 

(ale už klesl o 180 pacientů!)





Komunitní péče v oblasti duševního 
zdraví v PK

• Služby pro lidi s SMI (Ledovec, Fokus Písek, Charita, …)

• Služby pro lidi se závislostí (Ulice, CPPT, Kotec, …)

• Geronto služby?

• Forenzní multidisciplinární tým v PND

• 2 ambulance s rozšířenou péčí



Komunitní týmy pro SMI

Fokus Písek

CDZ Klatovy



Co nás čeká

(hic est Kotec?)




