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Úvodní slovo 
Vážení,  

těší mne, že se s Vámi opět setkávám u příležitosti vydání výroční zprávy za rok 2012. Ráda bych se 
společně s Vámi nad letošní výroční zprávou zastavila a zhodnotila, co všechno, jsme za uplynulý rok 
dokázali, co se nám podařilo a kde bychom ještě chtěli naše služby vylepšit. V roce 2012 jsme 
oslavili pětileté výročí od vzniku společnosti Ledax o.p.s. a tak jsme měli důvod hodnotit i celé toto 
období. 

Pojďme tedy společně bilancovat: 

 Společnosti Ledax o.p.s. se dařilo stabilizovat poskytované služby a dále rozšiřovat nabídku 
činností u jednotlivých služeb 

 Společnost Ledax o.p.s. dále rozšiřovala v rámci pečovatelské služby místní a časovou 
dostupnost 

 Společnost Ledax o.p.s. navyšovala kapacitu osobní asistence  
 Společnost Ledax o.p.s. se v poskytování zdravotní služby zaměřila na rozšíření a stabilizaci 

hospicové péče a došlo ke změně názvu této služby na Domácí ošetřovatelskou a hospicovou 
péči 

 Společnost Ledax o.p.s. rozšířila své služby o pronájem zdravotnických pomůcek  
 Společnost Ledax o.p.s. se opět zúčastnila několika projektů zaměřených na zkvalitnění 

života seniorů i vzdělávání pracovníků společnosti  
 Společnost Ledax o.p.s. se podílela na revizi střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

Jihočeského kraje a komunitních plánů sociálních služeb měst a obcí  
 Společnost Ledax o.p.s. pokračovala ve vzdělávání svých pracovníků v oblasti standardů 

kvality 
 Společnost Ledax o.p.s. zpřehlednila informační systém pro uživatele 

Cíl, který jsme si definovali ve svém poslání a rozvojových plánech, je velmi ambiciózní. I přesto 
doufám, že jsme se v roce 2012 opět posunuli o několik kroků vpřed ke splnění tohoto cíle. 

Mé poděkování patří všem pracovníkům společnosti za jejich profesionální, ale současně laskavý 
přístup k uživatelům našich služeb, ale i Vám všem ostatním, kteří nám svou podporou umožňujete 
naplňovat naše odvážné cíle.  

Moc děkuji! 

 

 

Ing. Irena Lavická 
ředitelka společnosti 
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Kontaktní údaje 
 
Název: Ledax o.p.s. 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
Sídlo: Riegrova 51, 370 01 České Budějovice 
Telefon: +420 724 771 027 
E-mail: sekretariat@ledax.cz 
Web: www.ledax.cz 
IČ: 28068955 
DIČ: CZ28068955 
Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB České Budějovice 
Datum vzniku: 17. 7. 2007 

 

Orgány společnosti 
 
Správní rada: 

Bc. Lenka Suková – předsedkyně správní rady 
Blanka Toulová – členka správní rady 
Ing. Pavla Koubová Nováková – členka správní rady 

 
Dozorčí rada:  

Ing. Zdeněk Daňha – předseda dozorčí rady 
Bc. Andrea Tajanovská, DiS. – členka dozorčí rady 
Ing. Martina Jedličková – členka dozorčí rady 

 
Statutární orgán – ředitel: 

Ing. Irena Lavická  
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O společnosti 
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  
individuálně k jednotlivým uživatelům služeb. 

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

Pro společnost Ledax o.p.s. je partnerem nejen senior – uživatel služeb, jeho rodina,  
ale i města a obce na území Jihočeského kraje, pro jejichž obyvatele společnost potřebné služby 
zajišťuje. V současné době je poskytována především pečovatelská služba  
v 66 obcích Jihočeského kraje.  
 
Společnost Ledax o.p.s. je poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb. Od 1. 1. 2009  
je poskytovatelem pečovatelské služby na území Jihočeského kraje s registrovanou kapacitou 1870 
uživatelů denně a od 1. 1. 2011 poskytovatelem osobní asistence. Dále je poskytovatelem zdravotní 
služby - domácí ošetřovatelské a hospicové péče. Každá poskytovaná služba  
je zajišťována odborně způsobilým personálem s důrazem na dodržování standardů kvality  
a individuální přístup k uživatelům. Uživatelům je nabízeno množství fakultativních činností. Snahou 
je umožnit kvalitní život seniorům v jejich domácím prostředí. 

Důležitou součástí činnosti je vzdělávání. Ledax o.p.s. je také klinickým pracovištěm Zdravotně 
sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a spolupracuje  
s celou řadou dalších partnerů. 

Pracovníci společnosti Ledax o.p.s. se i v roce 2012 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. 

 

http://www.ledax.cz/files/ledax/uploads/files/Ke_stazeni/Seznam%20obcí%20na%20web.pdf
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Klíčové aktivity společnosti Ledax o.p.s. 

Hlavním cílem pro rok 2012 bylo splnit činnosti, které si jednotlivé služby vytyčily v roce 2011. 
Podařilo se zejména stabilizovat poskytované služby, rozšířit nabídku činností, obnovit ochranné 
osobní pracovní pomůcky pro zaměstnance společnosti. V pečovatelské službě došlo k rozšíření 
místní a časové dostupnosti, ve středisku České Budějovice byly nakoupeny nové jídlonosiče 
potřebné k donášce obědů a podařilo se také částečně obnovit autopark.  

Činnost v tomto roce byla věnována hospicové péči, která je pro naši společnost velice důležitá. Naší 
snahou je, aby lidé v každém období svého života mohli zůstat ve svém domácím prostředí. 
Společnost v tomto roce začala pronajímat zdravotnické pomůcky uživatelům služeb či veřejnosti. 
Poptávka po pronájmu zejména polohovatelných lůžek je značně vysoká.  

Neméně důležité bylo v roce 2012 rozšíření kapacity osobní asistence a propojení činnosti osobní 
asistence s pečovatelskou službou dle potřeb a přání uživatelů. Spolupráce jednotlivých sociálních 
i zdravotních služeb přinášela našim uživatelům využívání komplexní péče. 

Zaměstnanci v tomto roce byli intenzivně vzdělávání ve standardech kvality, aby nabyli větší jistoty 
v jejich zavádění do praxe. Dále byl zpřehledněn informační systém pro uživatele – webové stránky, 
označení aut, budov, pracovníků. 
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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 například ve městech České Budějovice, Třeboň, 
Trhové Sviny, Prachatice, Dačice, Jindřichův Hradec 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 této služby je jak udržet působnost (místní i časovou dostupnost), tak 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 seniorům 
a osobám se sníženou soběstačností. Poskytovaná podpora umožňuje uživatelům žít nadále běžným 
způsobem života ve vlastních domácnostech – ve městech i na venkově. Služba klade důraz na 
individuální přístup, lidskou důstojnost a posilování sociálního začleňování. 

Pečovatelská služba může zajistit: 

• 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. 

Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám od 19 let věku, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu stáří, chronického onemocnění nebo postižení a rodinám s dětmi do 4 let 
věku v případě narození trojčat, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Okruh osob, kterým není služba poskytována: 

• osobám, které ohrožují život svůj nebo zdraví pracovníků (vlivem závislosti na návykových 
látkách, agresivního chování či duševního onemocnění), 

• osobám, jejichž infekční onemocnění vyžaduje taková opatření, která pečovatelská služba 
není schopna zajistit, 

• osobám, majícím zájem o službu, kterou společnost neposkytuje, 
• osobám, které žádají o poskytnutí pečovatelské služby a v době kratší než 6 měsíců před 

touto žádostí jim vypověděl poskytovatel smlouvu o poskytování této služby z důvodu 
porušování povinností vyplívajících 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. 
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Dílčí cíle: 

• sociální služba je poskytována odborně a kvalitně v souladu s pravidly a metodikami 
společnosti, 

• sociální služba vychází z potřeb a přání uživatele a je poskytována na základě domluvy 
(plánování služby), 

• služba podporuje uživatele v udržení či zlepšení samostatnosti a soběstačnosti, 
• v případě potřeby pracovník uživateli zajistí nebo zprostředkuje poradenství k řešení 

nepříznivé situace, 
• poskytovaná sociální služba přispívá ke spokojenějšímu životu ve stáří. 

 

Zásady:  

• profesionalita, 
• diskrétnost, 
• úcta a slušnost, 
• individuální přístup, 
• podpora samostatnosti, 
• flexibilita, 
• respekt a ochrana práv. 

 

Klíčové aktivity Pečovatelské služby v roce 2012 

Hlavním cílem pro rok 2012 bylo splnit činnosti zadané v roce 2011. Zhodnocením rozvojových cílů 
je patrné, že se podařilo split úkoly, které si služba vytyčila. Podařilo se zejména rozšířit nabídku 
podpory o pronájem zdravotnických pomůcek jako vedlejší činnost pečovatelské služby. Jeden 
z rozvojových cílů pro daný rok byl prokazatelně splněn. Dále se podařilo celkově stabilizovat danou 
službu, sjednotit pracovní týmy středisek, rozšířit nabídku činností (základních, doplňkových), 
rozšířit místní a časovou působnost. 

Společnost Ledax o.p.s. se v roce 2012 soustředila převážně na rozvoj Pečovatelské služby Ledax 
o.p.s. prostřednictvím následujících činností: 

• rozšíření místní a časové dostupnosti ve střediscích, 
• revize vnitřních pravidel pečovatelské služby, seznámení uživatelů a pracovníků s těmito 

pravidly, 
• stabilizace vývařoven, ze kterých pečovatelská služba odebírá stravu pro uživatele, 
• revize standardů kvality a přenos psaných pravidel do praxe, 
• zvyšování odbornosti pracovníků dalším vzděláváním, 
• obnova ochranných pracovních pomůcek, 
• částečná obnova autoparku, 
• zpřehlednění informačního systému (webové stránky, označení aut), 
• spolupráce na vydávání občasníku Ledax NOVINY, 
• výlet uživatelů do Rakouska, pobyt zaměstnanců na stáži v Pardubicích 

.
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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. asistencí při společenských akcích, procházkách, 
cvičení paměti). 

Posláním Osobní asistence Ledax o.p.s. je odborně poskytovat pomoc a péči osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu věku nebo onemocnění a to tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém domácím 
prostředí. Pracovní tým dbá na kvalitu, motivaci těchto osob a individuální přístup. 

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. 

 
Vedle základních činností poskytuje osobní asistence bezplatně základní poradenství. Doba 
poskytování osobní asistence je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Hlavním cílem Osobní asistence Ledax o.p.s. je podpora v soběstačnosti a samostatnosti, která 
vychází z individuálních potřeb a přání uživatele. 

Dílčí cíle: 

• osobní asistence jedná dle vnitřních pravidel společnosti, je poskytována odborným 
personálem, 

• osobní asistence podporuje komunikaci uživatelů s rodinou, blízkými, 
• osobní asistence se podílí na sociálním začleňování uživatelů, 
• osobní asistence vyvrací veřejnosti milné informace o této službě. 

 

Osobní asistence je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc další fyzické 
osoby. 

Okruh osob, kterým služba není určena: 
• osobám majícím zájem o jinou službu, než je služba osobní asistence, 
• 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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Zásady: 
• odbornost, 
• flexibilita,  
• individuální přístup,  
• diskrétnost,  
• slušnost. 

 

Klíčové aktivity osobní asistence v roce 2012: 

Mezi hlavní úkoly tohoto roku patřilo především ustálit novou službu ve vlastním metodickém rámci 
i v povědomí veřejnosti, a tím zajistit zkvalitnění poskytované asistence a poptávku po ní. 

 

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, 
• rozšíření poskytování služby na oblast Trhovosvinenska, 
• revize a zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe, 
• zvyšování kvalifikace pracovníků pomocí odborných kurzů, 
• zapojení se do rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice, 
• pořízení automobilu pro potřeby osobní asistence, 
• přesun zázemí osobní asistence do vybavenější kanceláře. 
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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. 

 
 
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. 
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Domácí ošetřovatelská a hospicová péče není určena: 
• osobám, které vyžadují činnost, kterou domácí ošetřovatelská a hospicová péče neposkytuje, 
• osobám, které ohrožují život svůj nebo život pracovníků, 
• osobám, které trpí infekčním onemocněním, na které nemá domácí ošetřovatelská 

a hospicová péče opatření. 
 
 
Hlavním cílem domácí ošetřovatelské a hospicové péče je udržet zdraví osob nebo naplnit jejich 
potřeby vzniklé či pozměněné onemocněním nebo postižením.  

Dílčí cíle: 

• domácí ošetřovatelská a hospicová péče je prováděna odborně v souladu s metodikou 
společnosti, 

• domácí ošetřovatelská a hospicová péče pomáhá jednotlivci, rodině dosáhnout tělesné, 
duševní a sociální pohody v souladu s jejich prostředím,  

• domácí ošetřovatelská a hospicová péče podporuje soběstačnost osoby v péči o sebe sama, 
• domácí ošetřovatelská a hospicová péče snižuje negativní vliv onemocnění a předchází 

možným komplikacím s onemocněním spojených, 
• domácí ošetřovatelská a hospicová péče poskytuje kvalitní ošetřovatelskou péči ve vlastním 

sociálním prostředí osob v rozsahu 24 hodin denně 7 dní v týdnu se zohledněním kvality, 
odbornosti a efektivity péče. 

 

Zásady domácí ošetřovatelské a hospicové péče: 

• odbornost, 
• bezpečí, 
• úcta, 
• důvěra, 
• flexibilita. 

 
 
Klíčové aktivity domácí ošetřovatelské a hospicové péče v roce 2012: 

Již od roku 2011 byly poskytovány v rámci Domácí ošetřovatelské péče i zdravotnické úkony, které 
patřily do hospicové péče, ale v názvu služby se toto zaměření neodráželo. Naším cílem tedy bylo 
pro rok 2012 stabilizovat hospicovou péči a současně upravit název služby tak, aby lépe vyjadřoval 
zaměření péče. Tento úkol se povedlo splnit a vznikl nový název služby Domácí ošetřovatelská 
a hospicová péče.  Podařilo se také vyčlenit automobil pro tuto službu. 

 
Další aktivity: 

• snaha o smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami ČR, 
• zvyšování povědomí o domácí ošetřovatelské a hospicové péči na veřejně dostupných 

místech, propagace poskytované péče (měření tlaku, cukru, odborná konzultace zdarma), 
• vytvoření informačního systému (označení auta, informace na webových stránkách), 
• zvyšování odbornosti zaměstnanců domácí ošetřovatelské a hospicové péče, 
• propojení poskytované péče s ostatními službami společnosti Ledax o.p.s. dle potřeb a přání 

uživatelů. 

 



 

13 

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 2012 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 dovést 
do bytu nájemce. Dovoz pomůcky je hrazen ze strany nájemce a to dle platného Ceníku.  

Na webových stránkách www.ledax.cz je k dispozici katalog zdravotnických pomůcek. Katalog 
obsahuje pomůcky, které je možné si pronajmout. Zároveň je na webových stránkách kontakt na 
pracovníka a ceny pronajatých pomůcek. 

 

 

 

http://www.ledax.cz/
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Projekty realizované společností v roce 2012 
 
Sociální integrace bez hranic 

Projekt Sociální integrace bez hranic vychází z dlouhodobé 
zkušenosti a praxe partnerů projektu s poskytováním 
sociálních a zdravotnických služeb pro cílovou skupinu 
seniorů na obou stranách hranice a byl realizován od ledna 
2011 do srpna 2012. 

Sociální integrace seniorů nezačíná využíváním sociální služby, ale je nutné na ni nahlížet z hlediska 
celkového aspektu života seniora zahrnující nejen sociální či zdravotnické služby, ale také využívání 
volného času, způsob bydlení a stravování. 

Při poskytování sociálních služeb se také stále zvyšují nároky na kvalitu těchto služeb, které vedou 
k nutnosti zvyšování znalostí a zlepšení dovedností pracovníků, kteří se v praxi setkávají a pracují 
s cílovou skupinou seniorů. 

Proto je hlavním cílem projektu zmapovat a porovnat kvalitu života seniorů, tedy osob 65+ na české 
a rakouské straně hranice právě v aspektech bydlení, stravování, využití volného času a nabídky 
sociální a zdravotnické péče a zároveň tím přispět ke zvýšení kvalifikace pracovníků v sociální 
oblasti. 

Partneři projektu 

• Ledax o.p.s. 
• SeneCura Socialzentrum Krems 

Cílová skupinu projektu 

• senioři, kteří využívají různé typy sociálních služeb na české a rakouské straně hranice 
• pracovníci společnosti Ledax o.p.s. a SeneCura Socialzentrum Krems (zejména sociální 

pracovníci a pracovníci v sociálních službách) 
• zástupci odborné veřejnosti, poskytovatelů sociálních služeb, veřejné správy a dalších 

institucí v Jihočeském kraji a Dolním Rakousku 

Aktivity projektu 

1. Zpracování studie na téma kvality života seniorů  

Zpracování společné studie, která obsahuje analýzu a šetření v oblasti kvality života seniorů 
v aspektech bydlení, stravování, využití volného času a nabídky sociálních a zdravotních 
služeb v oblasti Jihočeského kraje na české straně a Dolního Rakouska na rakouské straně. 
Součástí zpracování studie je kvalitativní šetření nejen mezi seniory, ale také mezi dalšími 
relevantními skupinami. 
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2. Výměnné vzdělávací stáže pracovníků  

V rámci projektu byly zrealizovány 4 krátkodobé vzdělávací stáže – 2 stáže na každé straně 
hranice. Během stáže byli pracovníci partnera a uživatelé sociálních služeb seznámeni 
s chodem sociálního zařízení či sociální služby partnera a byly předávány zkušenosti při 
práci s uživatelem – seniorem. 

3. Společné přeshraniční vzdělávací akce  

Společná přeshraniční odborná konference na téma kvality života seniorů, která proběhla na 
české straně a společný přeshraniční workshop, který proběhl na rakouské straně. Účastníky 
vzdělávacích akcí byli zaměstnanci a spolupracovníci partnerů projektu, zástupci veřejné 
správy a uživatelů a odborníci ze zdravotnické oblasti. 

Projekt byl realizován v rámci programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - 
Rakousko 2007 – 2013, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (ERDF). 

 

Senioři komunikují 
 

Společnost Ledax  o.p.s. byla i v roce 2012 vybrána správní radou Nadačního fondu manželů Livie 
a Václava Klausových pro realizaci kurzů, a to celkem v 9 obcích: Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí, 
Chrudim, Svitavy, Žamberk, Neznašov, Studená, Jemnice, Lipno nad Vltavou. Kurzy byly realizovány 
v období od května do června 2012. 

Kurzy byly zaměřeny na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu, používání mobilních 
telefonů a platebních karet. Pro seniory důchodového věku byly i v tomto roce kurzy bezplatné. Kurz 
probíhal vždy během jednoho týdne a to v rozsahu celkem 14 hodin. Celkem se všech kurzů 
zúčastnilo na 90 seniorů. 

 

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 

 

Důvodem realizace projektu s názvem Pečovatelská služba Ledax o.p.s. bylo zachování dostupnosti 
pečovatelské služby a tím i základního sociálního poradenství v městech a obcích více vzdálených 
od krajského města a to ve stávajícím místním a časovém rozsahu a ve stávající kvalitě. 

Realizace projektu: 1. 6. 2012 – 30. 9. 2012 

V rámci realizace projektu byla podpořena Pečovatelská služba Ledax o.p.s., konkrétně střediska 
Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice. 

Projekt byl finančně podpořen v rámci Grantového programu Podpora terénních sociálních služeb 
v Jihočeském kraji 2012. 
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Domácí ošetřovatelská 
a hospicová péče Ledax o.p.s. 

 

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče Ledax o.p.s. byla podpořena 61 050 Kč od Nadačního fondu 
Avast a 20 000 Kč od Nadačního fondu J&T. Finanční prostředky byly použity na zakoupení vybavení 
potřebného pro poskytování této služby, konkrétně se jedná o: 

• infuzní pumpu  
• polohovací pomůcky 
•  mechanický invalidní vozík  
• obvazový materiál  
• dezinfekci 

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče je poskytována osobám všech věkových kategorií 
s akutním či chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, osobám propuštěným 
z nemocnice či osobám v terminálním stadiu života a umožňuje jim pobyt ve vlastních 
domácnostech. 

Péče je poskytována uživatelům žijícím v okrese České Budějovice, 7 dní v týdnu a 24 hodin denně 
a poskytují ji registrované zdravotní sestry. 

Domácí ošetřovatelskou a hospicovou péči ve většině případů indikuje ošetřující lékař, který 
zároveň určuje i její rozsah. Při poskytování péče je kladen důraz na lidskou důstojnost, kvalitní 
a profesionální práci a pozitivní přístup. 

Obecným cílem Domácí ošetřovatelské a hospicové péče je udržet zdraví uživatelů nebo naplnit 
jejich potřeby vzniklé či pozměněné onemocněním nebo postižením, podporovat soběstačnost 
uživatelů v péči o sebe sama, snižovat negativní vliv onemocnění a předcházet možným 
komplikacím s onemocněním spojených. 
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Publikační činnost 
Společnost Ledax o.p.s. vydávala v roce 2012 bulletin – Ledax NOVINY. 

 

Ledax NOVINY 

V roce 2012 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, 
informace o aktivitách uživatelů služby, výherní křížovku o ceny a sudoku.  

Občasník je k dispozici uživatelům v tištěné nebo elektronické podobě na www.ledax.cz.  
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Členství v asociacích 
Společnost Ledax o.p.s. je členem níže uvedených asociací a v průběhu roku 2012 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 2012 spolupracovali. Zároveň se těšíme na spolupráci a nová partnerství v nadcházejícím 
roce. 

 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 Jihočeský kraj 
 Nadační fond manželů Livie a Václav Klausových 
 Hanetšlégerová Anna  
 společnosti skupiny DfK Group 
 Nadační fond AVAST 
 Nadační fond J&T 
 Úřad práce České republiky 
 ACTIVA spol. s r. o. 
 ČSAD JIHOTRANS a.s. 
 Telefónica Czech Republic, a.s. 
 Pneu Dvořák - České Budějovice  
 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 - Trhové Sviny 
 AUTOLINHART Borek - České Budějovice 
 Petr Vítovec - České Budějovice 

 
 
Města Jihočeského kraje, se kterými spolupracujeme v rámci poskytování péče. 

 
 Statutární město České Budějovice 
 Týn nad Vltavou 
 Jindřichův Hradec 
 Trhové Sviny 
 Dačice 
 Třeboň 
 Prachatice 
 
 
A poděkování patří i dalším obcím, se kterými má naše společnost uzavřenou smlouvu. 
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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. 2012 +338 
Příjmy celkem 100 338 
z toho: faktury vydané (zaplacené) 3 152 
přijaté dotace, dary 21 703 
ostatní příjmy (pokladna příjem, úroky, kontokorent, …) 75 483 
Výdaje celkem 100 554 
z toho: faktury přijaté (zaplacené) 9 851 
ostatní výdaje (pokladna výdej, poplatky, mzdy, kontokorent…) 90 703 
KZ v pokladně a na běžném účtu k 31. 12. 2012 +122 
 

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

Zdroj Částka  

MPSV 15 832 Dot. MPSV 

Kraje 200 Grant jčkL 

Obce 6 629  
Fav obce + příspěvky DA, TŘ, JH, 

Borovany + dotace ČB, Týn 

Nadační fondy 216 Nf klausovi, Nf J&T, Nf Avast 

MMR 108 sibh 15% 

ERDF 611 sibh 85% 

ÚP 237 Dot na mzdu 6x + Vzdělávejte se 

Zúčt. fondů 68 Zúčt. Odpisů darů 

Ostatní 1 031  

Vlastní 10 931 uživatelé 

Celkem 35 863   

 

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

  Stav na začátku období Přírůstky Úbytky Stav na konci období 

Vlastní jmění 3 068 0 68 3 000 

Rezervní fond 0 157 157 0 

Výsledek hospodaření 157 0 157 0 
Nerozdělený 
zisk/ztráta 

-3 157 
157 0 

-3 000 
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Stav a pohyb majetku a závazků (v tis. Kč): 

  Stav na začátku období Přírůstky Úbytky Stav na konci období 

Majetek (netto) 896 418 454 860 

Závazky z obch. vztahů 1 325 9 163  9 851 637 

Závazky - mzdy 1 319 19 910 19 775 1 454 

Úvěry 1 106 221 246 1 081 
 

Náklady: 

Náklady hlavní činnost 35 741 

Náklady vedlejší (hospodářská) činnost 0 
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Příloha k účetní závěrce za rok 2012 
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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: +420 724 771 027
 e-mail: sekretariat@ledax.cz

www.ledax.cz
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