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Úvodní slovo

Vážení čtenáři, 

dovoluji si vám předložit zprávu o činnosti společnosti Ledax za rok 2016, který byl pro nás opět rokem 
dynamickým, byl naplněn nejen každodenní péčí o naše uživatele, ale i rozvojovými tématy. 

Myslím, že jsme po devíti letech našeho působení potvrdili pozici stabilního poskytovatele terénních 
sociálních a zdravotních služeb zejména pro seniory. Nyní vstupujeme do neméně obtížné fáze, a to je 
udržení dobré pověsti a nastavené kvality poskytovaných služeb. Zároveň bychom rádi přicházeli i nadále 
s novými projekty, drželi krok s moderními trendy a byli službou, která je dostupná pro všechny zájemce. 
Opět tedy máme ambiciózní cíle, které se pokusíme naplnit s pomocí našich ochotných zaměstnanců, 
velkého nasazení managementu společnosti a zejména s pomocí našich uživatelů, spolupracujících 
subjektů a všech lidí, které potkáme na společné cestě. 

Těším se na setkání.

Ing. Irena Lavická

ředitelka společnosti
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o společnosti Ledax o.p.s.

Společnost vznikla v roce 2007 a po celou dobu svého působení klade důraz na naplňování svého poslání. 
Snahou společnosti je především nabídnout seniorům komplexní péči a být jim partnerem při řešení jejich 
potřeb. Péče je zajišťována odborně způsobilým personálem, který přistupuje k jednotlivým uživatelům 
služeb individuálně.

Posláním společnosti Ledax o.p.s. je provázet na cestě důstojným a aktivním životem ty, kteří v důsledku 
svého věku, onemocnění či zdravotního postižení potřebují a uvítají pomoc či podporu druhého člověka.

Společnost Ledax o.p.s. se vždy snaží naplňovat potřeby a přání nejen seniora – uživatele služeb, ale 
důležitá je i spolupráce s jeho rodinou, městy a obcemi na území Jihočeského kraje, pro jejichž obyvatele 
společnost potřebné služby zajišťuje. V roce 2016 byla poskytována především pečovatelská služba v 75 
obcích kraje, čímž se stává Ledax o.p.s. největším poskytovatelem této služby v Jihočeském kraji.

Společnost nabízí celou škálu služeb nejen pro seniory: od poradenství v oblastech bydlení, zdravotní 
péče, sociálních služeb či trávení volného času, až po samotné poskytování sociálních a zdravotních 
služeb nebo pronájem zdravotnických pomůcek.

Ledax o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – pečovatelské služby a osobní asistence. 
Touto registrací se poskytovatel služeb zavazuje k dodržování povinností stanovených zákonem 
o sociálních službách (zákon č.108/2006 Sb.) Tyto povinnosti zahrnují např. výši úhrad za poskytnuté 
sociální služby, požadavky na vzdělávání personálu a další. Pravidla poskytování služeb, definice cílů, 
poslání, ochranu práv uživatelů, ale i toho komu je a komu není služba určena, specifikují Standardy kvality 
sociálních služeb, které si každý poskytovatel utváří dle charakteru jím poskytované služby.

Námi poskytované služby jsou pečovatelská služba, osobní asistence, domácí ošetřovatelská a hospicová 
péče a pronájem zdravotnických pomůcek.

Pracovníci společnosti Ledax o.p.s. se i v roce 2016 podíleli na tvorbě a revizi střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb Jihočeského kraje a komunitních plánů sociálních služeb měst a obcí. Byli například 
členy pracovních skupin v obcích s rozšířenou působností České Budějovice, Týn nad Vltavou, Trhové 
Sviny, Prachatice, Třeboň a Dačice.
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Klíčové aktivity společnosti Ledax o.p.s.

Hlavním cílem pro rok 2016 bylo pokračovat v činnostech, které si jednotlivé služby vytýčily v předchozím 
období. 
V pečovatelské službě jsme rozšířili místní a časovou dostupnost, abychom tak naplnili přání a potřeby 
našich uživatelů. Povedlo se také obnovit další část autoparku, což je pro poskytování terénních služeb, 
kdy denně dojíždíme za uživateli, nezbytné. V některých střediscích se také podařilo realizovat projekty, 
které podporují např. společná setkávání (Štědrovečerní večeře v Dačicích) nebo zkvalitňují péči – nákup 
nového automobilu (projekt z Nadace Agrofert)
V osobní asistenci se podařilo navýšit kapacitu a poskytnout tak možnost péče dalším uživatelům. 
Propojení činnosti osobní asistence s pečovatelskou službou a spolupráce jednotlivých sociálních 
i zdravotních služeb přineslo našim uživatelům využívání celkové, komplexní péče.
Zvýšil se také zájem o další ze služby společnosti, především o pronájem zdravotnických pomůcek. 
Pomůcky si mohou pronajmout jak uživatelé služeb, tak i veřejnost. Poptávka po pronájmu, zejména 
polohovatelných lůžek byla značně vysoká. Zájem byl také o invalidní vozíky a chodítka. 
Dále byl zpřehledněn informační systém pro uživatele – webové stránky, označení aut, budov, pracovníků. 
Zaměstnanci byli v tomto roce vzděláváni ve standardech kvality, dále probíhalo každoroční povinné 
vzdělávání za účelem dalšího zkvalitňování služeb.
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pečovatelská služba Ledax o.p.s.

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. je nadále největším registrovaným poskytovatelem pečovatelské služby 
v Jihočeském kraji. Své činnosti nabízí ve městech České Budějovice, Dačice, Jindřichův Hradec, Prachatice, 
Třeboň, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou a v jejich okolí. Služba je poskytována týmem kvalifikovaných 
pracovníků, kteří dbají na dodržování práv uživatelů, rovný přístup a tím poskytování kvalitní sociální 
služby. Prioritou služby je jednak udržet působnost (místní i časovou dostupnost) a zároveň ji rozšířit do 
míst, kde je tato služba nedostatečná či dosud stále chybí. 
Posláním Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči osobám se 
sníženou soběstačností, zejména seniorům, při každodenních činnostech. Služba se snaží o zachování 
důstojného života uživatelů v jejich vlastních domácnostech.

pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti
•  pomoc při zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu,
•  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
•  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
•  pomoc při zajištění chodu domácnosti,
•  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství.

okruh osob, kterým je služba určena
• pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo postižení a rodinám v případě narození trojčat, jejichž situace 
vyžaduje pomoc druhé osoby,

• služba je poskytována dospělým osobám od 19 let a rodinám s trojčaty do 4 let věku.

okruh osob, kterým není služba určena
• osobám, které ohrožují svůj život či zdraví nebo zdraví a život pracovníků (vlivem závislosti na návykových 

látkách, agresivního chování či duševního onemocnění),
• osobám, jejichž onemocnění vyžaduje taková opatření, která pečovatelská služba není schopna zajistit 

(pobytová zařízení, hospitalizace).
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Důvody, pro které musíme zájemce o službu odmítnout
• osoba nespadá do okruhu osob, pro které je služba určena,
• služba nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby,
• zájemce žádá službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje,
• zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování pečovatelské služby                 

z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 

Hlavním cílem Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je uživatel, který je spokojený s poskytovanou sociální 
službou a zachovává si dosavadní způsob svého života.

Dílčí cíle
• poskytovat pečovatelskou službu v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a s pravidly společnosti, 
• poskytovat službu na základě přání a potřeb uživatele – poskytované služby vychází z individuálních 

potřeb uživatele,
• podporovat uživatele v udržení aktivního života – služba motivuje uživatele k zvládání různých činností. 

zásady pečovatelské služby o.p.s.
• lidská důstojnost - pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti uživatelů, respektují jejich přání, 

jednají s nimi v úctě a respektu, chrání jejich práva.
• individuální přístup - pracovníci přistupují ke každému uživateli jako k jedinečné osobnosti, která má své 

zájmy, potřeby a přání.
• naslouchání - pracovníci vyslechnou přání uživatelů, která mohou zkvalitnit poskytování služby.
• vzájemná spolupráce - pracovníci uživatele motivují ke spolupráci, podporují je ve společném výkonu 

prováděné činnosti. 
• odbornost / kvalita - služba je zajištěna kvalifikovaným personálem, který jedná dle přání uživatele, 

zákonů a vnitřních předpisů. Uživatelé jsou průběžně dotazováni na spokojenost, náměty, podněty ke 
zlepšení poskytované služby.
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Klíčové aktivity pečovatelské služby v roce 2016

Hlavním cílem pro rok 2016 bylo splnit činnosti zadané v roce 2015. Zhodnocením rozvojových cílů je 
patrné, že se podařilo splnit úkoly, které si služba vytyčila. 

Rozvoj Pečovatelské služby Ledax o.p.s. probíhal v roce 2016 převážně následujícími činnostmi:

• rozšířením místní a časové dostupnosti ve střediscích,

• revizí a aktualizací vnitřních pravidel pečovatelské služby, seznámení uživatelů a pracovníků s těmito 
pravidly,

• dalším zvyšováním odbornosti pracovníků,

• obnovou ochranných pracovních pomůcek,

• částečnou obnovou autoparku,

• zpřehledněním informačního systému (webové stránky, označení aut),

• spoluprací při vydávání občasníku Ledax NOVINY.
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osobní asistence Ledax o.p.s.

Osobní asistence Ledax o.p.s. nabízí své služby od roku 2011. Asistence je vhodná pro ty, kteří vlivem 
snížené soběstačnosti (ať už z důvodu věku nebo onemocnění) potřebují pomoc druhé osoby, aby mohli 
i nadále žít standardním způsobem (např. asistence při společenských akcích, procházkách, cvičení 
paměti).
Posláním Osobní asistence Ledax o.p.s. je odborně poskytovat pomoc a péči osobám se sníženou 
soběstačností, která vyplývá z jejich věku nebo onemocnění a to tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém 
domácím prostředí. Pracovní tým dbá na kvalitu služby, motivaci jejích uživatelů a individuální přístup.

osobní asistence poskytuje tyto základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně,
• pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Součástí základních činností je i základní sociální poradenství.
Doba poskytování osobní asistence je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

okruh osob, kterým je služba určena:
• osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc další osoby, 
• osobám, jejichž věk přesáhnul 7 let.

okruh osob, kterým není služba určena:
• osobám majícím zájem o jinou službu, než je služba osobní asistence,
• osobám mladším sedmi let,
• osobám trpícím závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách,
• osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci,
• osobám agresivním (osobám, jejichž chování ohrožuje zdraví osobních asistentů).
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Hlavním cílem osobní asistence je podpora uživatelovy soběstačnosti a samostatnosti v jeho vlastním 
prostředí. Vychází z individuálních potřeb a přání uživatele.

Dílčí cíle:
• poskytování péče kvalifikovaným personálem,
• podporování lidské důstojnosti,
• rozvíjení komunikace mezi uživatelem, rodinou a blízkými,
• informování veřejnosti o rozsahu a působení osobní asistence,
• fungování podle vnitřních pravidel osobní asistence.

zásady osobní asistence Ledax o.p.s.:
• podpora lidské důstojnosti – úcta k hodnotě každého člověka, 
• naslouchání – prostor pro sdílení,
• individuální přístup – respektování jedinečnosti přání a potřeb, 
• motivace k aktivitě – podpora samostatnosti a činorodosti,
• odbornost – poskytování služby školeným personálem.

Klíčové aktivity osobní asistence v roce 2016:
Mezi hlavní úkoly tohoto roku patřilo především rozšiřování služby.

Dílčí aktivity:
• podílení se na zajišťování komplexní terénní sociálně zdravotnické péče (ve spolupráci s ostatními 

službami poskytovanými společností Ledax o.p.s.),
• rozšíření kapacitních možností,
• revize a zavádění standardů kvality sociálních služeb,
• stabilizace autoprovozu pro potřeby osobní asistence,
• zvyšování kvalifikace pracovníků pomocí odborných kurzů,
• zapojení se do rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice,
• stabilizace personálu.



12

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče 
Ledax o.p.s.

Společnost Ledax o.p.s. poskytuje od roku 2010 domácí ošetřovatelskou péči. V roce 2012 došlo ke 
změně názvu této služby na Domácí ošetřovatelskou a hospicovou péči, přičemž zdravotnické úkony, 
které spadají do oblasti hospicové péče, byly poskytovány již v roce 2011. Důvodem změny názvu bylo 
především upozornit na poskytování této péče, která nabízí pomoc osobám v terminálním stádiu života a 
umožní jim tak pobyt v domácím prostředí.
Péči poskytují registrované zdravotní sestry na území města České Budějovice a okolí. Hrazení péče 
probíhá za přímou úhradu od osoby využívající tuto službu. 
Posláním Domácí ošetřovatelské a hospicové péče Ledax o.p.s. je poskytovat osobám s onemocněním, 
zdravotním postižením či v terminálním období života takovou péči, která jim umožní pobyt ve vlastních 
domácnostech. Největší důraz je kladen na lidskou důstojnost, kvalitní a profesionální práci a pozitivní 
přístup.

činnosti domácí ošetřovatelské a hospicové péče:
• prevence a ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran,
• odběry krve,
• odběry biologického materiálu k vyšetření,
• aplikace injekcí, inzulínu, aplikace léků,
• sledování fyziologických funkcí (měření TK, pulsu, glykémie),
• ošetřování osob se stomií, permanentním katétrem, 
• hospicová péče - léčba bolesti, léčba dušnosti, zajištění příjmu tekutin a výživy, ošetřování ran, péče o 

permanentní katetry, psychická a duchovní podpora, plnění dalších lékařských ordinací,
• komplexní ošetřovatelská péče u ležících, imobilních, inkontinentních a dezorientovaných osob,
• zaučení osob, eventuálně rodinných příslušníků, v aplikaci inzulínu.
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Domácí ošetřovatelská a hospicová péče je určena všem věkovým kategoriím, osobám propuštěným 
z nemocnice, s akutním nebo chronickým onemocněním, osobám se zdravotním postižením či osobám 
v terminálním stádiu života. Péči poskytují registrované sestry. Péče je indikována praktickým lékařem, 
ošetřujícím lékařem v nemocnici nebo může být poskytována na žádost dotyčné osoby. 
Péče je poskytována pouze ve spojení s pečovatelskou službou. Je zajištěna 7 dní v týdnu, 24 hodin 
denně. Služba je určena všem věkovým kategoriím, osobám propuštěným z nemocnice s akutním nebo 
chronickým onemocněním. V rodině je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za každodenní 
péči o osobu blízkou.

péče je poskytována dle zásad:
• individuálního přístupu,
• odbornosti,
• bezpečí,
• úcty,
• důvěře.
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pronájem zdravotnických pomůcek
Ledax o.p.s.

Díky poptávce po zdravotnických pomůckách ze strany uživatelů, ale i veřejnosti, se společnost Ledax o.p.s. 
rozhodla v  roce 2011 tyto pomůcky pronajímat. Pronájem pomůcek je jakýmsi doplňkem poskytovaných 
služeb. Například uživatel pečovatelské služby si může pronajmout polohovací lůžko, invalidní vozík, 
francouzské hole nebo polohovací pomůcky. 

K pronájmu zdravotnické pomůcky není potřeba doporučení lékaře ani potvrzení zdravotní pojišťovny. 
Výhodou tohoto pronájmu je vyzkoušení si pomůcky v domácím prostředí a teprve poté předepsání 
pomůcky od lékaře. Pronájem pomůcky je možný na základě písemně uzavřené smlouvy. Pomůcku jsme 
schopni dovézt do bytu nájemce. Dovoz pomůcky je hrazen ze strany nájemce dle platných cen. 

V roce 2016 jsme dle očekávání zaznamenali velmi vysokou poptávku po zápůjčce zdravotnických 
pomůcek nejen z řad našich uživatelů, ale i z řad veřejnosti a proto došlo k dalšímu rozšíření sortimentu 
nabízených pomůcek o koncentrátory kyslíku, polohovací křesla, kontinuální dávkovače apod.
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Volnočasové aktivity Ledax v roce 2016

Společnost Ledax o.p.s. i v roce 2016 úspěšně pokračovala v rozvíjení volnočasových aktivit pro seniory.

Klub r51 plus

Klub pro generaci 50+ s názvem Klub R51 plus, který se schází již od podzimu roku 2013, se těší vzrůstající 
oblibě. Účast na jednotlivých setkáních se blíží i ke stovce návštěvníků. K prosinci 2016 má Klub za sebou 
již 32 úspěšných setkání s více než 90 hosty či organizacemi. Setkání klubu jsou pravidelně vždy první 
úterý v měsíci (mimo období školních prázdnin) od 17:30 do 19:30 hod. Vstup je zdarma.

V rámci  30. setkání  Klubu proběhla v říjnu 2016 módní přehlídka  Seniors défilé, které se zúčastnilo 14 
modelek ve „zralém“ věku. Modelky předvedly modely Móda Gerry Weber, Klobouky – K, Butiku Sirael 
a Vintage Art. Akce měla velký ohlas.

Klub seniorů – Komunitní centrum Máj

V Komunitním centru na sídlišti Máj zdárně pokračovaly středeční aktivity v Klubu seniorů. Oblíbená jsou 
rukodělná odpoledne, hrátky s pamětí, cvičení, cestopisné přednášky, ale i pletení či háčkování. Právě v rámci 
těchto aktivit jsme úspěšně předali neonatologickému oddělení místní nemocnice další „miniponožtičky““ 
a čepičky pro nedonošená miminka. Druhý ročník akce „Upletená radost“ přinesl krásných 11.160 Kč. 
Částkou jsme přispěli na sbírku Budějcké obědy dětem, a pěstounům ze střediska RODINA. Sami senioři 
byli úspěchem akce překvapeni a velmi je potěšilo, že jejich úsilí bylo smysluplné.



16

Senior pointy

V roce 2015 byly otevřeny dva Senior Pointy – v Riegrově 51 a v Poradenském centru v Komunitním centru na Máji. 
V  roce 2016 se služby stabilizovaly a Senior Pointy se staly místem, kam senioři s důvěrou chodí pro informace 
z oblastí života, které je zajímají. Od října 2016 byla v Senior Pointu v Riegrově otevřena bezplatná právní poradna. 
Poradna fungovala v úterý každý týden od 9:00 do 12:00 hod. Senior Pointy fungovaly jeden den v týdnu – ve čtvrtek 
od 8:00 do 14:30 hod. (Riegrova) a v pátek od 8:00 do 14:30 hod. (KC Máj). V roce 2016 senioři využívali možnost 
zřízení senior pasů a možnosti přístupu na internet. Dále byly poskytnuty informace ze sociální a kulturní oblasti 
a zprostředkovány kontakty na další instituce, vždy individuálně dle problémů, které senioři řešili. Všechny tyto služby 
byly pro seniory zdarma.

V roce 2016 měli senioři také možnost zúčastnit se několika výletů, vzdělávacích přednášek nebo workshopů jako 
např. Sociální sítě pro zralou mysl, Kurz kreativního šití, přednášky o dědictví, darování, spotřebitelské problematice, 
vycházky za historií města České Budějovice apod.
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projekty realizované společností v roce 2016

pečovatelská služba Ledax o.p.s. 

Projekt byl podpořen z Krajského dotačního programu Jihočeského kraje na Podporu sociálních služeb 
pro rok 2016.

Hlavním cílem projektu byl rozvoj a podpora terénní sociální služby - pečovatelské služby, kterou 
společnost Ledax o.p.s. poskytuje v sedmi střediscích v rámci Jihočeského kraje. Dílčími cíli bylo 
poskytovat pečovatelskou službu dle standardů kvality sociálních služeb, dále dle přání a potřeb uživatele 
a podporovat díky pečovatelské službě uživatele v udržení aktivního života a motivovat je k zvládání 
různých činností.

osobní asistence

Projekt byl podpořen z Krajského dotačního programu Jihočeského kraje na Podporu sociálních služeb 
pro rok 2016.

Tento projekt byl zaměřen na rozvoj a zajištění služby osobní asistence na území Jihočeského kraje, kterou 
společnost Ledax o.p.s. poskytuje. Důvodem je zachování dostupnosti služby ve stávajícím rozsahu 
a kvalitě v Českých Budějovicích a její rozvoj v dalších obcích Jihočeského kraje. Denní kapacita dané 
služby je 63 klientů.
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aktivizační služby pro seniorskou veřejnost

Projekt byl podpořen z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“.

Z projektu byly podpořeny aktivizační aktivity pro seniory v rámci 6 středisek společnosti Ledax, pracovnice 
těchto středisek vytvořily nabídku volnočasových aktivit tak, abychom alespoň jednou do měsíce nabídli 
seniorské veřejnosti odpolední, celodenní či vícedenní akci. Nabídkou byli vždy osloveni uživatelé služeb 
Ledax o.p.s., ale možnost zapojit se měl kdokoliv z řad seniorů bez ohledu na to, zda je uživatelem sociálních 
služeb či nikoliv. Jednalo se o aktivity tvořivé (tvořivá a herní odpoledne) a zážitkové (přednášky, hudební 
a taneční vystoupení a odpoledne).

zkvalitnění domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.

Projekt byl podpořen z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora a zkvalitnění zdravotní péče 
o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných“.

Projekt je realizován v období 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017.

Projekt je realizován vzhledem ke zvyšující se poptávce ze strany stávajících uživatelů služeb společnosti, 
ale i dalších zájemců o domácí hospicovou péči. Cílem je rozšířit tuto službu, lépe vybavit a zároveň více 
zpřístupnit pro potřebné, tj. pacienty v terminálním stádiu.

V projektu je dovybavena služba Domácí ošetřovatelská a hospicová péče potřebným zdravotnickým 
vybavením, kompenzačními pomůckami atd., je proškolen odborný personál služby a projekt přispívá i na 
osobní náklady personálu.
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Mezinárodní konference na téma „Sociální služby 2016 v české republice a v Evropě“

Projekt získal individuální dotaci z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje na organizaci konference 
„Sociální služby 2016 v České republice a v Evropě“ v Českých Budějovicích, která byla realizována ve 
spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Konference navazovala na loňskou konferenci „Komunitní služby v ČR nejen pro seniory a OZP“, hlavním 
partnerem konference byl Jihočeský kraj.

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče Ledax

Projekt byl podpořen z programu Ministerstva zdravotnictví „Program na podporu NNO působících v oblasti 
zdravotnictví včetně paliativní hospicové péče pro rok 2016“.

Tento program přispěl zejména na další dovybavení služby Domácí ošetřovatelská a hospicová, a to 
především zázemí pro výkon zdravotní služby – pořízením přístrojového vybavení a zdravotního materiálu. 
Realizací projektu tak došlo k zajištění komplexní péče o uživatele služeb a jejich blízké rodinné a pečující 
zástupce. Poskytovány jsou nejen zdravotní, ale také sociální a další služby tak, aby podpora a pomoc mohla 
být poskytována v domácím, přirozeném prostředí klientů v různých stádiích života, nemoci a odchodu.
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podpora DoHp Ledax o.p.s.

Projekt byl podpořen z Nadace Agrofert v rámci programu „Podpora domácí hospicové péče“.

Projekt je realizován v období 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017.

V rámci projektu je podpořeno dovybavení zázemí pro výkon zdravotní služby pořízením přístrojového 
vybavení, kterým dosud služba nedisponuje nebo pouze v omezeném rozsahu. Dále byl pořízen spotřební 
zdravotnický a jiný materiál, a rozšířena personální kapacita pro zajištění výkonu služby tak, abychom 
mohli službami obsáhnout více uživatelů.

podpora pS Ledax o.p.s.

Projekt byl podpořen z Nadace Agrofert v rámci programu „Podpora péče o seniory v domácím prostředí“.

V roce 2016 získal Ledax o.p.s. finanční prostředky na obnovu autoparku společnosti jako poskytovatele 
terénních sociálních služeb, a to za účelem zvýšení kvality a místní dostupnosti pečovatelské služby. 
V projektu byl nakoupen osobní automobil značky DACIA LOGAN, typ sedan, který je využíván zejména pro 
dopravu sociálních pracovníků, resp. pracovníků v sociálních službách, ke klientům, k zajištění stravování 
a rozvoz obědů pro klienty, dopravu klientů k lékaři, na úřady apod. Automobil je využíván ve středisku 
České Budějovice, které kromě krajského města obsluhuje řadu okolních měst a obcí, např. se jedná 
o  obce a  města Dobrá Voda, Borek, Borovany, Ledenice, Trhové Sviny, Zliv aj. 
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Informovaný českobudějovický senior – Senior point r51 a Senior point KC Máj

Projekt byl podpořen z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 
2016.

S podporou města byl zajištěn provoz a rozšířeny služby dvou budějovických Senior Pointů: 

• Senior Point R51 na adrese Riegrova 51 je otevřen každý čtvrtek od 8:00 do 11:30 a od 12:00 d 14:30 hod. 

• Senior Point KC Máj na adrese Antonína Barcala 40 je otevřen každý pátek od 8:00 do 11:30 a od 12:00 
do 14:30 hod. 

Hlavním cílem center je zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb pro seniory, jejich zapojení do aktivního 
způsobu života a především pomoc v orientaci v každodenní záplavě informací (komunikace s úřady a 
institucemi aj.). Nově byla mezi služby zařazena bezplatná právní poradna, která je otevřena každé úterý 
od 9:00 do 12:00 hod. a kapacita poradny jsou 3 návštěvníci / otevírací den. Kromě běžného provozu se 
uskutečnila i řada dílčích volnočasových aktivit pro seniorskou veřejnost, např. workshop ve spolupráci 
s Eufloria, exkurze resp. procházka po městě s Janem Štifterem (téma Panelové Staré Město), Seniors 
défilé aj.
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publikační činnost

Společnost Ledax o.p.s. vydávala i v roce 2016 bulletin  Ledax NOVINY.

Ledax noVInY

V roce 2016 vyšla čtyři vydání občasníku Ledax NOVINY, který je určen především uživatelům služeb Ledax 
o.p.s. Čtvrtletně jim přináší zábavné i užitečné čtení. V občasníku Ledax NOVINY vždy najdete článek nebo 
rozhovor s osobností na zajímavé nebo aktuální téma, sloupek Občanské poradny při Jihočeské rozvojové 
o.p.s., informace o činnosti společnosti Ledax o.p.s. a o aktivitách uživatelů služby, kulturní tipy, výherní 
křížovku o ceny a sudoku. 

Ledax NOVINY vychází v nákladu cca 2500 - 3000 kusů a jsou distribuovány nejen mezi uživatele služeb 
Ledax o.p.s. V elektronické podobě jsou noviny k dispozici na www.ledax.cz. 

Ledax NOVINY
Občasník
společnosti
Ledax o.p.s.

číslo 25
prosinec 2015 - únor 2016

www.ledax.cz

Upřímně jsem před psaním tohoto 
sloupku trochu na vážkách 

a  jsem sama zvědavá, jak můj 
úvodník vlastně dopadne. Hodilo 
by se mi teď (znovu populární) 
hlasování o „koncích“ příběhu aneb 
jak si přeje divák/čtenář, aby ta 
příhoda vlastně dopadla?  
A co je vlastně otázkou dne? 
Součástí mé práce je i motivace 
lidí v seniorském věku k aktivitám 
různého druhu… Chcete žít ve svém 
domácím prostředí co nejdéle? Tak 
využijte pomoc terénních sociálních 
služeb… nebo: Rádi potkáváte nové 
a zajímavé lidi? Přijďte do Klubu 
R51…Potřebujete poradit? Chcete se 
vzdělávat? Atd, atd… Chrlíme to na 
vás s kolegy ze všech stran, házím 
na vás optimistické hlášky o nových 
začátcích, přátelích a vědomostech 
i v pokročilém věku, a vás třeba 
zrovna bolí klouby, v rodině se 
hádáte nebo vám zemřel dlouholetý 
kamarád a nechce se vám vůbec 
nic! Všechno z toho je dost dobře 
možné a i pravděpodobné, a já se to 
nebojím - ani v „optimistickém“  čísle 
napsat: A jak tedy dál?
Závěr: Ano, budu optimistická 
i  v  roce 2016. Mám pocit, že to má 
smysl, a to bez ohledu na věk. Má 
smysl hledat nové podněty, přátele 
a rady, a já - prostřednictvím služeb 
společnosti Ledax o.p.s. - se vám to 
budu snažit maximálně ulehčit. Za 
všech životních okolností. Přeji vše 
dobré!

Dana Kalistová

TÉMA: Co na NOVÝ ROK 
udělat vysněný KROK…?

 ■
 V

ZK
A

Z 
ČT

EN
Á

ŘŮ
M

ČTENÁŘŮM A ČTENÁŘKÁM PŘEJEME DO NOVÉHO ROKU…

Právě ke konci roku možná více 
než jindy  intenzivněji vnímáme 
rozměr mezilidských vztahů, 
pomoci a sounáležitosti. Většina 
z  nás se zamýšlí, jaký ten rok 
2015 vlastně byl, a  s  napětím 
očekáváme, jaký bude ten 
další. Přemýšlíme, jestli bude 
příznivější, co přinese nám, 
našim dětem, vnoučatům, 
pravnoučatům a lidem kolem 
nás. Dovolte mi, abych vám do 
roku 2016 popřála pevné zdraví, 
spokojenost, mnoho splněných 
přání a hlavně mnoho milých 
lidí kolem sebe.

Lucie Kozlová, radní pro 
finance, ekonomiku a sociální 
věci, Statutární město České 
Budějovice

Na každém konci je naštěstí 
začátek něčeho nového. Stejně 
tak končí a začínají roky, které 
plynou jeden za druhým, a je 
jen na nás, jak si přidělený čas 
užijeme. Proto vám všem přeji, 
aby nový rok 2016 byl pro vás 
tím nejlepším, který jste zažili, 
a přinesl vám jen radost, lásku, 
porozumění a štěstí. 

Monika Brýdová, publicistka

Jménem mým i celé společnosti 
Ledax o.p.s. bych všem 
uživatelům našich služeb 
a  čtenářům Ledax NOVIN 
ráda popřála v roce 2016 
pevné zdraví, pohodu a klid. 
Doufám, že prostřednictvím
připravovaných         volnočasových
aktivit a  našich terénních 
sociálních a zdravotních služeb 
budeme nápomocni k jeho 
pokojnému prožití. I v dalším 
roce se budeme snažit rozvíjet 
a  profesionalizovat stávající 
služby, vzdělávat zaměstnance 
a o vás pečovat dle vašich 
představ a našeho nejlepšího 
svědomí. Přeji pokoj lidem 
dobré vůle!

Irena Lavická, ředitelka 
společnosti Ledax o.p.s.

NIKDY NENÍ POZDĚ PROŽÍT SI SVŮJ SEN
Je zajímavé, jak nás změna jednoho čísla 
v  letopočtu často přiměje bilancovat, plánovat, 
toužit po změnách v životě… V hlavě se nám 
znovu promítají naše dávné sny a přání. Kdy 
jindy si je začít plnit, když ne teď? Nastal konečně 
ten správný čas, děti vyrostly a stojí na svých 
vlastních nohách, nemusíte každý den chodit 
do práce a pak zvládnout domácnost… Co vám 
budu povídat. Víte sami dobře, co jste vše museli 
zvládat.  
Mojí nejmilejší skupinou v kurzech jsou senioři. 
Tedy spíše seniorky, pánové v kurzech jsou 
čestnou výjimkou. Učíme se spolu ovládnout 
počítače, chytré telefony, GPS navigace… 
Přicházejí s chutí se učit a také s obavami, jestli 
už na tyhle technické vymoženosti nejsou moc 

staří. Podobně je to v kurzech šití či předení. 
Jsem moc ráda, když tyhle obavy a předsudky 
odhodí a užívají si to pak o to víc.
Můžete dělat vše, co chcete, a nemusíte soutěžit 
s mladšími. Nikdy není pozdě uskutečnit 
a  prožít si svůj sen. Nechápejte ale tento citát 
neznámého autora tak, že na všechno je vždycky 
dost času. Není, a tak na nic nečekejte, ani na 
příští rok a novoroční předsevzetí a plňte si svůj 
sen a svoje přání hned.  
Tak už víte, co to bude? Které z přání, co vám 
běhají hlavou, si splníte? Já už ano a na nový rok 
čekat určitě nebudu A. 
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Autor: Lenka Smržová, organizátorka řemeslných 
a počítačových kurzů

Obrryba Vám přeje 
příjemné svátky 

a pevné zdraví 
a posílá pro vítěze 

křížovky 2 vstupenky 
na zimní Stezku 

korunami stromů 
Lipno!

www.obrryba.cz

Ledax NOVINY
Občasník
společnosti
Ledax o. p. s.

číslo 27
červenec - srpen 2016

www.ledax.cz

Přeji pěkné letní odpoledne!

Téma časopisu se tentokrát 
vymyslelo samo. Četla jsem 
připravený rozhovor o spolku 
Mokoša, recepty na raw dorty, 
prohlížela jsem si neuvěřitelné 
polohy při józe, kterou cvičí i senioři, 
přešla k článku o  bylinkách... no 
a  bylo jasno! I pouhé čtení mi 
stačilo k tomu, abych vyběhla bosá 
do trávy, tančila v ranní rose a cítila 
se dobře po těle i na duši. NO TAK 
DOBŘE… Ležím v posteli, dělám 
si druhou kávu, aby mi zmizela 
mlha před očima z nevyspání, 
trochu víc mě bolí záda a na plotně 
mi probublává guláš… ale ty 
pocity mám opravdu takové. To 
nekecám!!!

Doufám, že se mi podaří na vás 
pár lehkých letních pocitů při čtení 
také přenést a třeba ta vůně louky, 
vzduchu a jahod okolo vás proletí. 
Sugesce je silná, představivost 
a snění mocné. Někdy až tak moc, 
že ho zaměňujeme s realitou, 
protože je to nějaké snazší. 
Upřímně vám přeji vaše „vysněné“ 
světy, ale zároveň vás povzbudím 
vyrazit na tu opravdovou louku. 
Protože i když po pár metrech 
dostanete žihadlo, je to prostě 
živé.

Dana Kalistová

Téma tohoto čísla:

Tancuj, tancuj, 
vykrůcaj…S přibývajícími léty dochází v každém těle k psychickému i tělesnému opotřebení. Proces stárnutí a jeho 

vývoj se dají ovlivnit několika postupy, a to hlavně správným stravováním, přiměřenou psychickou 
a fyzickou aktivitou. Z různých možností aktivit jsme vám vybrali několik z nich.

Pomůže i „krok sun krok“

Léčba tancem
Pohybová aktivita je pro starší lidi stejně důle-
žitá jako pro lidi mladé. Nedokáže sice zastavit 
proces stárnutí, může ale příznivě ovlivnit jeho 
fyziologické aspekty, snížit riziko úrazů, zabránit 
poklesu svalové síly a vytrvalosti, preventivně 
působit při kardiovaskulárních a metabolických 
onemocněních. Prostě zlepšit náladu, vytrva-
lost, kondici, kvalitu zdraví a života. Dobře tré-
novaný šedesátník může mít ostatně lepší kon-
dici jako netrénovaný třicátník.
Terapie tancem pro seniory představuje aktivi-
začně-rehabilitační program. Jedná se o cvičení 
na rytmickou hudbu, které je speciálně sesta-
veno s přihlédnutím na seniorský věk. Cíleně se 
procvičují jednotlivé partie těla, koordinace po-
hybů i paměť. Každé setkání terapeuta se senio-
ry je jakýmsi představením. Taneční pro seniory 
pozitivně ovlivňují nejenom psychický a fyzický 
stav, sebevědomí, ale podporují také kreativitu 
a posilují sociální kontakty. Tanec je pro seniory 
v domovech důchodců či v jiných zařízeních ne-
jenom vítanou pohybovou aktivitou, ale i spole-
čenskou událostí.
Navíc muzikoterapie a taneční terapie se uka-
zují velmi účinné pro zachování soběstačnosti, 
dobrého psychického i fyzického stavu seniorů 
i pacientů se středními a pokročilými formami 
demence, říká doc. MUDr. Iva Holmerová, ředi-

telka Gerontologického centra v Praze 8. Právě 
zde se už několik let pokoušejí zjistit, jestli lze ta-
nec jako medicínu úspěšně aplikovat u seniorů, 
u pacientů postižených demencí, u seniorů na 
invalidním vozíku, nebo také u seniorů ve velmi 
pokročilém věku. 
(Zdroj: Zita Senková, Léčba tancem. Vital plus, celý 
článek na www.ledax.cz)

Jóga je životní styl
Nikdy není pozdě začít cvičit jógu! Znalost ana-
tomie a fyziologie lidského těla využívá jóga 
v  propracovaném systému tělesných cvičení 
a očistných technik, které pomáhají udržet tělo 
zdravé a v dobré kondici. Pomocí dechu učí jóga 
pracovat s jemnou energií, pránou. Jóga je pro 
seniory vhodná hned z několika důvodů:
•	 jde	o	aktivní	relaxaci	a	je	to	příležitost	protáh-

nout a posílit celé tělo
•	 nezatěžuje	klouby	a	je	naopak	tělu	prospěšná
•			cvičením	se	zvýší	flexibilita	a	celková	stabilita	

těla
•	 je	 to	příležitost	 naučit	 se	naslouchat	 vlastní-

mu tělu

Zpomalte s Taiči
Tchaj-ťi, celým názvem tchaj-ťi čchüan, je ozna-
čení pro čínské bojové umění, jež v současnos-
ti pěstuje mnoho lidí jako cvičení pro zdraví 

a zlepšení kvality života. 
V Česku se často ozna-
čuje zjednodušeným 
termínem taiči. Toto 
umění je po celém svě-
tě považováno za velmi 
důležité pro udržení 
dobrého zdraví a vitality 
do vysokého věku. Po-
hyby při jeho provádění 
jsou velmi jemné  a ply-
nulé, v účinku na tělo se 
podobají masáži, která 
pomáhá k celkovému 
uvolnění a odstranění 
napětí ve svalech, va-
zech a šlachách. Pravi-
delným a   důsledným 
praktikováním se zvyšu-
je pružnost,  ohebnost4

 ■
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členství v asociacích

Společnost Ledax o.p.s. je členem níže uvedených asociací a v průběhu roku 2015 se aktivně podílela na 
činnostech souvisejících s členstvím (účast na jednáních, aktivní a pasivní účast na konferencích).

apSSčr – asociace poskytovatelů sociálních služeb čr 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb, sleduje jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních 
služeb. Reprezentuje, zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, 
zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a podporou žádoucí právní 
regulace sociálních služeb.

čapS – česká asociace pečovatelské služby 

Asociace ČAPS představuje pracovníky terénních sociálních služeb jako nezastupitelnou profesní skupinu, 
která hraje důležitou roli jak v oblasti sociální péče, tak sociální prevence, a tím přispívá ke společenskému 
konsensu.
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 poděkování za podporu

Rádi bychom poděkovali našim uživatelům, sponzorům, mediálním a dalším partnerům, kteří s námi 
v  roce 2016 spolupracovali. Zároveň se těšíme na spolupráci a nová partnerství v nadcházejícím roce.

• Jihočeskému kraji

• Všem spolupracujícím městům a obcím

• Autoservis Čížek s.r.o. České Budějovice

• Canis Safety a.s. České Budějovice

• Úřad práce České republiky 

• ACTIVA spol. s r. o. 

•  ČSAD JIHOTRANS a.s.

•  Telefónica Czech Republic, a.s.

•  Auto Ševčík s.r.o.  České Budějovice

•  Bonno Gastro Servis s.r.o.  České Budějovice

•  Gastro zařízení Švorc  

•  Autoopravna Štěpán Dačice

•  Auto Souček Jindřichův Hradec

• Autoservis Jan Nezbeda Třeboň

•  Vlastimil Popp (autoservis Škoda) Trhové Sviny

• AUTOLINHART  Borek – České Budějovice

•  společnosti skupiny DfK Group
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Hospodaření společnosti

Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v tis. Kč): 

PZ v pokladně a na běžném účtu k 1. 1. 2016 +2 375 
Příjmy celkem 110 757 
z toho: faktury vydané (zaplacené) 2 414 
přijaté dotace, dary 26 624 
ostatní příjmy (pokladna příjem, úroky, kontokorent, …) 81 719 
Výdaje celkem 110 597 
z toho: faktury přijaté (zaplacené) 12 096 
ostatní výdaje (pokladna výdej, poplatky, mzdy, kontokorent…)98 501 
KZ v pokladně a na běžném účtu k 31. 12. 2016 +2 535 
 

Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů (v tis. Kč): 

Zdroj Částka  

Jihočeský 
kraj 20 792 

Dříve MPSV 

Město České 
Budějovice  1 898 

 

Dotační 
program JČK 1 141 

 

Ostatní 
dotace 1 692 

 

Obce 3126  

Příspěvky 36  

Ostatní 185  

Vlastní 14085 Uživatelé 

Celkem 42 955  
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Vývoj a konečný stav fondů (v tis. Kč): 

  
Stav na začátku 
období Přírůstky Úbytky 

Stav na konci 
období 

Vlastní jmění 3 071 210 15 3 266 
Rezervní fond 0 0 0 0 
Výsledek 
hospodaření 95 0 95 0 
Nerozdělený 
zisk/ztráta -2 563 95 0 -2  468 

 

Stav a pohyb majetku a závazků (v tis. Kč): 

  
Stav na začátku 
období Přírůstky Úbytky 

Stav na konci 
období 

Majetek (netto) 4 237 362 1 982 2 617 
Závazky z obch. 
vztahů 3 045 11 254 12 096 2 203 
Závazky - mzdy 1 490 23 215 22 498 2 207 
Úvěry 667 0 263 404 

 

Náklady (v tis. Kč): 

Náklady hlavní činnost 42 843 
Náklady vedlejší (hospodářská) 
činnost 338 
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zpráva auditora o ověření účetní závěrky
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Ledax o.p.s.

Riegrova 51
370 01 České Budějovice
telefon: 800 22 10 22 
e-mail: sekretariat@ledax.cz

www.ledax.cz


