


2

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

dovolujeme si vám předložit výroční zprávu o činnosti společnosti Ledax o.p.s. za rok 2014. 

Již sedm let jsme v našem regionu předním poskytovatelem registrovaných služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením. Staráme se o více než 2000 uživatelů v sedmi střediscích Jihočeského kraje.  
Naší prioritou je a vždy byla kvalitní péče pro všechny naše uživatele ve všech námi poskytovaných 
službách. 

Společně se samosprávami spolupracujeme na komunitním plánování, pořádáme konference, 
připravujeme programy pro aktivní seniory. 

Naše největší úspěchy v roce 2014:

- trvalá stabilizace poskytovaných služeb a rozšíření nabídky činností,

- rozšíření místní a časové dostupnosti pečovatelské služby,

- navýšení kapacity osobní asistence a propojení její činnosti s pečovatelskou službou dle přání a potřeb 
uživatelů,

- stabilní provoz pronájmu zdravotnických pomůcek, o které je velký zájem,

- podpora vzdělávání zaměstnanců pro zvýšení kvality jejich práce a zlepšení spolupráce s uživateli,

- navázání dlouhodobé spolupráce s městem České Budějovice na programech pro seniory v KC Máj,

- rozšíření členské základny klubu R51+ a dalších mimo provozních aktivit pro volný čas seniorů.

Rok 2014 byl pro Ledax důležitý také z hlediska přípravy a realizace nových projektů pro aktivní seniory. 
Právě díky těmto projektů můžeme být dlouhodobým partnerem a průvodcem našich uživatelů ve 
spokojeném stáří.

Mé poděkování patří proto nejen všem pracovníkům společnosti za jejich profesionální přístup ke své 
práci, za ochotu učit se novým věcem a za jejich laskavý přístup k uživatelům i rodinným příslušníkům, 
ale i všem partnerům společnosti, bez jejichž podpory by se nám řadu aktivit nepodařilo realizovat.

Mnohokrát děkuji! 

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:  +420 606 723 225

E-mail:   sekretariat@ledax.cz
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IČ:   28068955

DIČ:   CZ28068955

Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB České Budějovice

Datum vzniku:  17. 7. 2007

Orgány společnosti Ledax o.p.s.

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:
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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  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 roce 2014 
byla poskytována především pečovatelská služba v 75 obcích kraje a tím 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 vzdělání 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, který si každý poskytovatel utváří dle charakteru jím poskytované služby.

Poskytovanými službami jsou Pečovatelská služba, Osobní asistence, Domácí ošetřovatelská a hospicová 
péče a Pronájem zdravotnických pomůcek.

Pracovníci společnosti Ledax o.p.s. se i v roce 2014 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.

Společnost vznikla v roce 2007 a po celou dobu svého působení klade důraz na naplňování svého 
Hlavním cílem pro rok 2014 bylo splnit činnosti, které si jednotlivé služby vytyčily v předchozím období. 
Podařilo se zejména stabilizovat poskytované služby, rozšířit nabídku činností, obnovit ochranné osobní 
pracovní pomůcky pro zaměstnance společnosti. V pečovatelské službě došlo opět k rozšíření místní a 
časové dostupnosti, a povedlo se obnovit další část autoparku. 

Společnost pronajímá zdravotnické pomůcky uživatelům služeb či veřejnosti. Poptávka po pronájmu 
zejména polohovatelných lůžek je značně vysoká. 

Neméně důležité bylo v roce 2014 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 vzděláváni 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.

Společnost Ledax o.p.s. úspěšně pokračuje v realizace klubu pro generaci 50+ s názvem Klub R51 plus 
Setkání klubu jsou pravidelně vždy první úterý v měsíci (mimo období školních prázdnin) Klub čítá v 
současné době přes 100 registrovaných členů.
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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 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 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 osob,

- 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 služby 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 – poskytovaná 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 této 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 2014

Hlavním cílem pro rok 2014 bylo splnit činnosti zadané v roce 2013. Zhodnocením rozvojových cílů je 
patrné, že se podařilo splnit 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. Pečovatelská služba si vytyčila nové rozvojové cíle, které povedou k jejímu zkvalitnění.

Společnost Ledax o.p.s. se v roce 2014 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 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. asistencí 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 2014

Mezi hlavní úkoly tohoto roku patřilo především rozšiřování službu ve vlastním a její uvedení  do  
povědomí veřejnosti. 

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.
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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 2014

• 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),

• zvyšování odbornosti zaměstnanců domácí ošetřovatelské a hospicové péče,

• propojení poskytované péče s ostatními službami společnosti Ledax o.p.s. dle potřeb a přání uživatelů.
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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 2013 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 platných cen. 

V roce 2014 jsme dle očekávání zaznamenali velmi vysokou poptávku po zápůjčce zdravotnických 
pomůcek nejen z řad našich uživatelů, ale i z řad veřejnosti.  Na základě poptávky uživatelů bylo 
zakoupeno i nové polohovací lůžko, které bylo následně okamžitě zapůjčeno.
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Klub R51 plus

Klub R51 plus, který společnost Ledax o.p.s. začala organizovat v roce 2013, získal v roce 2014 více 
než 100 členů. Klub je určený nejen uživatelům služeb společnosti  Ledax o.p.s., ale všem osobám, 
které dosáhly „zralého“ věku a chtějí se opět věnovat svým zájmům, případně nacházet nové koníčky a 
aktivity.  Setkání se konají pravidelně každé první úterý v měsíci v prostorách Riegrovy 51.

Setkání jsou vždy rozdělena do několika tematických rubrik. Splnit si svůj sen... zde mají účastníci 
možnost vyslechnout si rozhovory se zajímavými osobnostmi o úspěchu v plnění životních snů. Nikdy 
není pozdě... zase představuje činnosti, s kterými nikdy není pozdě začít.  Podaná ruka... informuje o 
službách, které vám můžou pomoct v různých životních situacích. Na setkání klubu je zřejmý trvalý 
nárůst návštěvnosti.  Vstup na setkání klubu je bezplatný. Současně s rozšiřováním své členské základny 
začal v roce 2014 klub organizovat i další aktivizační a společenská setkání (např. poznávací víkendové 
výlety, promítání filmů, tematické besedy aj.)

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice
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Projekty realizované společností v roce 2014

Pojďme společně něco zažít

Projekt byl realizován z Grantového programu města Třeboň – Podpora sociálních aktivit v rámci 1. výzvy 
pro rok 2014.

Projekt vycházel z požadavků a potřeb uživatelů Pečovatelské služby Ledax o.p.s. být aktivní, zažít a 
poznat něco zajímavého či nového a být v užším kontaktu se svými vrstevníky, což vedlo k vytvoření 
hlubších sociálních vazeb mezi uživateli.

Hlavním cílem projektu bylo aktivní trávení volného času uživatelů Pečovatelské služby Ledax o.p.s. 
příslušejících k městu Třeboň. Smyslem projektu bylo zprostředkovat našim seniorům a osobám se 
zdravotním postižením zapojení do společenského života.

Aktivity projektu byly realizovány společně s Pečovatelskou službou Astra (oblastní charita Třeboň) 
v zapůjčených prostorách od města Třeboň – v Klubu důchodců v Domově s pečovatelskou službou 
(Chelčického 2, Třeboň).

V rámci projektu proběhli dvě společenská odpoledne:

1.  Posezení s harmonikářem

2.  Dušičkové vazby – floristika – výroba věnců a misek na „Dušičky“  

Aktivity byly pro účastníky bezplatné a organizačně byly zajištěny pracovnicemi Pečovatelské služby 
Ledax o.p.s., středisko Třeboň. Pro účastníky byla zajištěna doprava na/z akce prostřednictvím vozidel 
Ledax o.p.s. dle individuálních potřeb uživatelů.
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I senioři chtějí poznávat zajímavá místa ČR 

Za finanční podpory města Týn nad Vltavou a firmy Ledax o.p.s. byl realizován výlet do hlavního města 
Prahy, kde se senioři z Týna nad Vltavou a převážně uživatelé PS Ledax mohli seznámit s historickými 
krásami města České republiky (Karlovo náměstí, Staroměstský Orloj, Karlův most, Malostranské 
náměstí, Pražský Hrad).

Následně se pokračovalo na divadelní představení v legendárním Semaforu s názvem „Vzpomínky na 
Miloslava Šimka“.

Účast byla opravdu veliká, celkem 30 lidí se díky tomuto představení vrátilo o několik let v čase a 
zavzpomínalo na svoje mládí. Většina ze zúčastněných byla v tomto divadle poprvé, někteří dokonce 
poprvé v Praze a i když počasí nepřálo, byl to dle vyjádření všech zúčastněných nevšední zážitek, na 
který budou všichni dlouho vzpomínat.

Dokonce byla pořízena i společná fotka s Jiřím Krampolem, Uršulou Klukovou a Marií Retkovou, ze 
kterých je obrovská radost, protože oni byli velice milí a vstřícní.

Nedílnou součástí obou výletů byla samozřejmě podpora a doprovod pracovníků, kteří s uživateli 
příslušející k městu Týn nad Vltavou dlouhodobě spolupracují, uživatelé je znají a důvěřují jim.
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Relaxační a zkrášlovací dny pro uživatele Pečovatelské služby Ledax o.p.s. příslušející k městu Týn nad 
Vltavou

Projekt podpořený z Vltavotýnského oranžového roku 2014.

Tento projekt byl opětovně realizován, po velkém úspěchu v roce 2013. V rámci realizace akce připravila 
společnost Ledax o.p.s. opět 2 relaxační a zkrášlovací dny pro uživatele Pečovatelské služby Ledax o.p.s., 
středisko Týn nad Vltavou, tj. pro uživatele příslušející k městu Týn nad Vltavou.

Své služby v rámci relaxačních a zkrašlovacích dnů poskytovaly profesionální pracovnice v oborech 
kosmetika, manikúra, kadeřnictví a masáže.

Nejvýznamnějším přínosem akce je aktivní účast uživatelů, jejich motivace k 
aktivnímu způsobu života a k vyzkoušení a zažití nových věcí. Dalším přínosem je 
udržení a utužení vzájemných sociálních vazeb uživatelů a tedy i jejich vzájemných 
kontaktů mezi sebou ve skupině sobě blízkých vrstevníků.

Osobní asistence Ledax o.p.s.

Projekt na rok 2014 byl podpořený z grantového programu Jihočeského kraje na Podporu rozvoje 
terénních služeb.

Důvodem realizace projektu bylo rozšíření dostupnosti osobní asistence v Jihočeském kraji v dostatečné 
místní a časovém rozsahu a ve stávající kvalitě.

V rámci realizace projektu byla podpořena Osobní asistence Ledax o.p.s., střediska České Budějovice 
a Trhové Sviny. Tato podpora podpořila dostupnost této služby ve zmíněných obcích a synergicky 
podpořila i jeden z hlavních cílů Ledax o.p.s. pro rok 2014 a to rozvíjet tuto službu v rámci Jihočeského 
kraje.

Pečovatelská služba Ledax o.p.s.

Projekt na rok 2014 byl podpořený z grantového programu Jihočeského kraje na 
Podporu rozvoje terénních služeb.

Důvodem realizace projektu bylo zachování dostupnosti pečovatelské služby ve 
městech a obcích více vzdálených od krajského města a to ve stávajícím místním 
a časovém rozsahu a ve stávající kvalitě.

V rámci realizace projektu byla podpořena Pečovatelská služba Ledax o.p.s., střediska Jindřichův Hradec 
a Týn nad Vltavou. Tato podpora umožnila obyvatelům žijícím v obcích Jihočeského kraje, které svojí 
činností pokrývá tato střediska, žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.
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Vytvoření nabídky volnočasových aktivit pro uživatele Ledax o.p.s.

Vzhledem k dlouhodobé potřebě aktivizačních akcí v krajském městě připravila společnost Ledax o.p.s. 
v roce 2014 komplexní projekt volnočasových aktivit. Vzhledem k tomu, že v září 2014 bylo otevřeno 
Komunitní centrum Máj, byla část těchto aktivit přesunuta do jeho prostor.

Za finanční podpory města České Budějovice (Dotační program města České Budějovice na podporu 
sociální oblasti v roce 2014), byly realizovány následující aktivity:

• Trénování paměti seniorů 

• Cvičení pro seniory - prvky jógy, cviky pro seniory

• Promítání filmu „Šmejdi“

• Cestopisná přednáška – putování po Srí Lance

• Dopoledne se společenskými hrami pro seniory 

• Podzimní ruční tvorba – výzdoba bytu 

• Beseda s významnou osobností

• Vánoční tvoření – výzdoba bytu, adventní věnce

• Vánoční setkání s tvořením 

Dále se v rámci projektu dne 1. 10. 2014 uskutečnil výlet do Třeboně, jehož součástí byla návštěva 
Třeboňského zámku, Třeboňského pivovaru a Akvária Krčínův dům.

O výlet byl značný zájem, nakonec se účastnilo 14 seniorů.

 Nedílnou součástí obou výletu byla samozřejmě podpora a doprovod pracovníků Ledax o.p.s. 

Bylo realizováno celkem 10 plánovaných aktivit a jeden výlet.  Zájem byl zejména o aktivity realizované 
v DPS a KC Máj. Největší ohlas měla beze sporu aktivita realizovaná v DPS Plzeňská – Sousedské setkání 
u vánočního stromku. Součástí byla i tvorba vánočních dekorací. 

Projekt zároveň položil základ pro spolupráci KC Máj a Ledax o.p.s., která se zavázala dlouhodobě 
pravidelně zajišťovat středeční program pro seniory.
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Vzděláváním ke zvyšování kvality sociálních služeb v Ledax o.p.s.

V roce 2014 získal Ledax o.p.s. finance z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR na projekt, jehož cílem je 
dlouhodobé vzdělávání pracovníků Ledax o.p.s.

Díky tomuto projektu bude zajištěno zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb, zejména ve vztahu 
k uživatelům služeb. Kvalita služeb závisí zejména na přítomnosti kvalifikovaného a proškoleného 
personálu a na důsledném dodržování zákonných standardů kvality sociálních služeb. Hlavním cílem 
projektu je proto podpora dalšího vzdělávání pracovníků.

Součástí projektu, kromě akreditovaných vzdělávacích kurzů, jsou i odborné stáže pracovníků, které 
mají za cíl předávání informací, zkušeností a příkladů dobré praxe při řešení rozličných situací v oblasti 
sociálních služeb a práce s uživateli.  

Projekt je realizován po dobu 18 měsíců od ledna 2014 do června 2015 na území celého Jihočeského 
kraje.

Klub R51+

Projekt byl zaměřen na opakující se aktivity Klubu R 51+, který působí při Ledax o.p.s. a který organizuje 
lidi věkové skupiny 51 plus a nabízí jim volnočasové a vzdělávací aktivity. 

Jednotlivá setkání se v roce 2014 konala každé první úterý v měsíci (kromě prázdnin). Celkem se konalo 
10 setkání, čímž byl naplněn počet realizovaných aktivit v rámci projektu. Na jednotlivých setkání je 
vždy téměř naplněna kapacita pronajímaného prostoru, což je 100 lidí. 

Projekt je spolufinancován z rozpočtu statutárního města České Budějovice.
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Publikační činnost

Společnost Ledax o.p.s. vydávala i v roce 2014 bulletin  Ledax NOVINY.

Ledax NOVINY

V roce 2014 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 20
září - listopad 2014

www.ledax.cz

Milí čtenáři,
téma tohoto čísla je pro mne 
celkem náročné. Bez papírového 
bloku a diáře, kde mám vloženou 
„verzatilku“ bych prostě nemohla 
existovat. Noviny a knihy čtu 
zásadně v papírové verzi, protože 
ty druhé – elektronické – nevoní 
a záložka na nich taky moc nedrží… 
O ručně psaném dopisu nemluvě. 
Email nebo SMSku si prostě 
nevložíte do zatuchlé dřevěné 
krabičky, kam můžete jen vy… 
a  vaši případní vyvolení dědicové. 
I když se s novými technologiemi 
setkávám každý den a tlak na 
to, abych s  nimi uměla zacházet, 
se zvyšuje – částečně odolávám 
a to samozřejmě nejen z mého 
přesvědčení, ale i  z  neschopnosti 
pochopit, uchopit, někdy i zapnout. 
Zároveň mě však svět moderních 
technologií naprosto fascinuje. A to 
právě nejvíc v oblasti, která se týká 
nás všech: medicíny a péče o seniory 
a zdravotně postižené. Když vidím 
nové možnosti v  kompenzaci 
smyslových vad, žasnu. I celá 
oblast protetiky je pro všechny 
potenciální potřebné velmi nadějná. 
Mám radost i z nových „domácích“ 
pomůcek, které vám umožní zůstat 
co nejdéle v domácím prostředí 
bez obav a bez hrozících výčitek 
vaší rodiny, že když se „to“ stalo… 
zrovna tam nikdo nebyl. Všechno 
jsou to pokroky, které přijímám 
tedy spíše s pokorou než s obavou, 
že nás technika odcizuje a čím dál 
tím víc nahrazuje vzájemný lidský 
kontakt. To nám ostatně potvrdili 
i pořadatelé konference o moderních 
technologiích INNOVAge, kteří 
vedle představení všech novinek 
v oblasti péče o  seniory přiznali 
i  fakt, že „lidský“ aspekt je v celém 
systému stále nepostradatelný 
a nenahraditelný. Uf! 

Dana Kalistová, šéfredaktorka

Jednu z  „domácích“ pomůcek 
může vyzkoušet i výherce křížovky 
uveřejněné v tomto čísle. I když 
upřímně doufám, že pomoc v „tísni“ 
výherce, ani kdokoliv z vás, nebude 
v následujících měsících potřebovat.

Téma tohoto čísla:

Senior 2020
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Problematiku pokrývají dva nové obory. 
Asistivní technologie - souhrnné označení pro 
pomůcky, které pomáhají zlepšit fyzické nebo 
duševní funkce osobám, které mají tyto funkce 
z různých důvodů sníženy, a personalizovaná 
medicína -  která se zaměřuje na zkoumání zdraví 
jednotlivce a jeho individuálních potřeb a zabývá 

se jak individuální prevencí, tak i  diagnostikou, 
léčbou a následnou péčí. Této problematice se 
již několik let věnuje společnost PHJ s.r.o., která 
zřídila zajímavé technologické centrum pro 
personalizovanou medicínu a Školicí středisko 
Technologického centra Zájezek v Chlumu 
u Třeboně. Ve středisku se můžete detailně 

Domácnost, která změří tlak, hlaDinu cukru a pohlíDá 
i nevypnutý vařič
Chytrá domácnost představuje bydlení, v němž mohou obyvatelé na dálku sledovat a ovládat 
nejrůznější zařízení včetně kuchyňské či spotřební elektroniky. Pomocí moderních technologií 
je možné sledovat zdravotní stav pacientů nebo jejich pohyb v prostředí s cílem vyhodnotit např. 
pád, dezorientaci či podezřele dlouhou dobu bez pohybu. Tak mohou mít uživatele díky senzorům 
a internetu na dálku pod dohledem nejen příbuzní, ale i lékaři.

Jak viDím seniory v roce 2020?
Při přemýšlení o tomto tématu jsem si 
instinktivně vzpomněla na Julese Verna a  jeho 
krásné knížky, kde představoval své vize 
budoucího světa. Pokud bych se měla zamyslet, 
co se změní v životě seniora za pouhých 6  let, 
bude toho jistě daleko víc, než si dokážu 
představit. Nejen seniorům, ale nám všem svět 
ukazuje, jakou rychlostí je možné vše kolem nás 
vylepšovat, inovovat, modernizovat. A senioři? 
Celá řada odborníků se přiklání k názorům, že 
senioři nezvládnou moderní technologie, budou 
stát na druhé koleji a z povzdálí pozorovat tu 
závratnou modernu, které nerozumí. Já si to 
nemyslím. Tak jako senioři zvládli elektronizaci 
života za posledních 10 let, zvládnou i tu další. 

Z mého pohledu je nejdůležitější komunikace. 
Moje babička za vrchol techniky považuje 
barevnou televizi a  mobilní telefon, i když 
slovo mobilní je silný výraz, protože mobilně se 
nachází na stole v kuchyni a maximálně je vložen 
do tašky. Moje maminka a babička mých 
dcer je s technikou daleko větší kamarád. 
Zvládá počítač, moderní technické 
pomůcky do kuchyně, jezdí autem a 
počasí kontroluje na internetu. Přesto jsou 
jí některá slova (cloud, wifi apod.) zcela 
neznámá. Já sama jsem také babička a je 
pravda, že i já se vedle svého vnuka cítím 
trochu pozadu. Sice si náš malý klouček 
neumí zavázat tkaničky, ale s dotykovým 
displejem mého tabletu je velký kamarád. 
Jsem ráda, že jako babička mu můžu 
ukázat historii, pro jeho generaci asi i 
pravěk, když mu čtu pohádky z papírové 

knížky a peču chleba v troubě.

Často mám pocit, že senioři prostě nezatěžují své 
životy těmi nej technologiemi, umí používat to, 
co je pro jejich život důležité a rádi se naučí nové 
technologie používat, pokud je potřebují. Vědí, 
že důležité je být člověkem a žít život v kontaktu 
s ostatními lidmi osobně. Ráda se potkávám 
s  akčními seniory, kteří cestují, fotí, chodí do 
kurzů a vzdělávají se a dokazují tak, že stáří jsou 
jen čísla v kalendáři a život si lze užít opravdu od 
začátku do konce. A pokud seniora trápí nějaký 
ten neduh, právě i moderní technologie mohou 
zvýšit pocit bezpečí a  jistoty, jak se dočtete 
v tomto čísle Ledax NOVIN.

Autorka: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.,

Katedra klinických a preklinických oborů, 
Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity 
v Č. Budějovicích

Ledax NOVINY
občasník
společnosti
Ledax o.p.s.

číslo 21
prosinec 2014 - únor 2015

www.ledax.cz

„Společnost Ledax o.p.s. je 
registrovaným poskytovatelem 
terénních sociálních služeb, která 
denně pečuje o více než 1 500 uživatelů 
v 70 obcích Jihočeského kraje atd. atd. 
atd.“ Toto je oficiální představení 
našich služeb, které uvádíme 
v  propagačních materiálech, na 
webových stránkách, v novinách. 
V  těchto několika málo řádcích 
se těžko řekne všechno, složitě 
jde popsat, že za tím velkým 
„molochem“ vidíme konkrétní tváře. 
Snažíme se vidět vás, uživatele našich 
služeb i vás, naše zaměstnance i vás, 
rodinné   příslušníky, kteří chtějí pro 
své blízké udělat to úplně nejvíc 
nejlepší, co jde! My vám chceme 
být všem nápomocni. Protože 
velmi dobře víme, že jen kombinace 
energie nás všech může udělat 
příjemnější i takové chvíle a životní 
etapy, které by bez ní byly možná 
osamocené, smutné a těžké. I když 
bych možná na tomto místě měla 
mluvit o naší společnosti, ráda 
bych tentokrát zdůraznit někoho 
jiného. Chci vyzdvihnout lidi, kteří 
bez ohledu na to, zda jsou učitelé, 
právníci, prodavači v místním 
supermarketu nebo matky na 
mateřské dovolené, bez nároku 
na honorář nebo veřejné uznání, 
nabídnou pomoc s  nákupem, 
zavolají pomoc v  případě potřeby 
nebo jen půjčí trochu soli, když 
došla. Tak málo způsobí tak mnoho. 
Přeji spokojené Vánoce. Andělé 
existují, věřte tomu spolu se mnou.

„Společnost Ledax o.p.s. je 
registrovaným poskytovatelem 
terénních sociálních služeb, která 
denně pečuje o více než 1 500 uživatelů 
v 70 obcích Jihočeského kraje… 
a nabízí svou energii. Přidáte se?“

Dana Kalistová

MODLITBA DLE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Umění malých kroků 

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední 
život.
Nauč mě umění malých kroků.
Udělej mne vynalézavým a nápaditým,
udělej mě sebejistým ve správný čas.
Obdaruj mě jemnocitem, abych dokázal odlišit
prvořadé od druhořadého.
Prosím o sílu kázně a míry,
abych jen tak neproklouzával životem
a své dny si rozumně rozdělil;
abych nezaspal záblesky světla a vrcholy,
a abych si alespoň tu a tam našel čas na 
umělecký zážitek.
Dovol mi utvrdit se v tom, že snít
o minulosti či budoucnosti mi nepomůže.
Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je nejblíže,
pomoz mi pokládat právě prožívanou hodinu za 
nejdůležitější.
Ochraň mě před naivní vírou,
že v životě musí jít všechno hladce.
Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky,
neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí 
života,
že díky nim rosteme a dozráváme.
Připomínej mi, že srdce se často staví proti 
rozumu.

Pošli mi v pravou chvíli někoho,
kdo má odvahu říct mi pravdu s láskou.
Chléb každodenní dej mi pro tělo i duši,
projev tvé lásky, přátelské echo,
a alespoň tu a tam náznak, že budu užitečný.

Vím, že mnoho problémů se řeší nekonáním;
dej, abych dokázal čekat.
Ať vždy nechám tebe i ostatní domluvit.
To nejdůležitější si člověk neříká sám.
To nejdůležitější mu bývá řečeno.

Ty víš, jak moc potřebuji přátelství.
Dej, abych dorostl této nejkrásnější,
nejtěžší, nejriskantnější
a nejněžnější záležitosti života.
Vnukni mi pravou chvíli a pravé místo,
kde mohu zanechat balíček dobra,
slovy či beze slov.

Chraň mě před strachem, že bych mohl 
promarnit svůj život.
Nedej mi to, co si přeji,
ale to, co potřebuji.

Nauč mě umění malých kroků!

Antoine De Saint-Exupéry

Téma tohoto čísla:

MALÍ PRINCOVÉ 
DĚLAJÍ MALÉ KROKY 
A DROBNOU POMOC
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Možná si tímto sloupkem 
trochu naběhnu, ale riziko 
podstoupím… Také si 

myslíte, že je „ta dnešní mládež“ 
tak nějak nezdvořilá, povrchní, bez 
respektu ke stáří a autoritám? Slyším 
to ze všech stran a musím říct, že 
mi to leží v hlavě. Nemyslím si, že 
je to mým vrozeným optimismem, 
ale já ten pocit opravdu nemám. 
Vidím kolem sebe mladé inspirativní 
jednotlivce i kolektivy, kteří dělají 
ve svém volném čase mnoho 
obecně prospěšných aktivit nejen 
pro seniory a se kterými spontánně 
hýbou významné události, jako jsou 
například 105. narozeniny Nicolase 
Wintona. Z jakého důvodu zajímá 
studenty někdo, kdo se narodil 
v  roce 1909 v Londýně? Příběh Sira 
Nicolase Wintona je opravdu velmi 
silný a jistě se po právu řadí mezi 
největší „hrdiny“ poslední doby, 
ale to, že ho mezi obdivuhodného 
zařadili i studenti, není samozřejmé. 
I rozhovor s Arnoštem Petráčkem, 
který si můžete přečíst na str. 3, je 
plný pokory a úcty. Úcty k  tomu, 
že za mnohé, co se nám v životě 
děje, musíme děkovat svým 
rodičům, přátelům a lidem, kteří 
nám v  různých životních etapách 
pomohli. Jde tu tedy o srdce 
a  duši, nikoliv o věk či postavení. 
A  pokud se shodneme, že to je to, 
oč tu běží, pak s tím můžu žít… 
Pokud patříte k  těm, kteří nad „tou 
dnešní mládeží“ hůl už zlomili, chci 
vás poprosit, aby případné šíření 
tohoto názoru nebylo podloženo 
pouze tím, že na vás parta mladých 
nevhodně pokřikovala, že vás 
někdo nepustí v autobuse sednout, 
nebo že vaši blízcí se k vám špatně 
chovají. Protože to se ostatně může 
stát každému z nás, i ročníku 1980.

Dana Kalistová

Život je velikým zázrakem

„Každý člověk hledá štěstí. Za svůj dlouhý a bohatý 
život jsem zjistila jedno malé tajemství. Ráda 
Vám ho prozradím: Nejsme tu na světě pro sebe, 
jsme tu především pro druhé. Pokud někoho trápí 
samota, tak si na to ještě nepřišel“. To jsou slova 
Ruth Hálové, ženy, kterou se mnohokrát život 
pokoušel dostat na kolena, ale nikdy se mu to 
nepodařilo.

„Žiju už pár let v Holubově na Českokrumlovsku, ze 
svého rodného města Český Krumlov jsem se tam 
odstěhovala, když mi začal vadit hluk turistického 
ruchu. Největší radost mi dělají labutě na 
holubovském rybníku, pohled na Kleť a v poslední 
době rozkvetlé jabloně nad žlutým kobercem 
z pampelišek. Ten pohled mě tak očaroval, že jsem 
neodolala, vzala olejové barvy a namalovala obraz 
pro Nickyho Wintona k jeho 105. narozeninám,“ 
říká osmaosmdesátiletá usměvavá šedovlasá 
paní, která právě jemu vděčí za to, že přežila 
holocaust. Byla totiž jedním z 669 dětí, kterým 
Sir Winton pomohl v roce 1939 uprchnout 
z Československa. 

Narodila se v česko-německé židovské rodině 
v Českém Krumlově. Po návratu z Anglie, kam 
odjela jako třináctiletá, vystudovala na Karlově 
univerzitě mikrobiologii. Vdala se za Hanuše 
Eisnera a měla s ním syna Petra a dceru Hanu. „Byl 
tak chorobně žárlivý, že jsem ho během těch osmi 
společných let přestala milovat. Ale soud mu tehdy 
přiřknul děti. Ve zdůvodnění uvedli, že jeho matka 
je členkou KSČ a moje ne. Děti ke mně nakonec ale 

stejně utekly. Pak jsem s nimi byla deset let sama. 
Osud mi ale přihrál do cesty úžasného člověka, 
o pět let mladšího houslistu Milana Hálu. Prožili 
jsme nádherných jedenačtyřicet let,“ vzpomíná 
sympatická paní Ruth. 

Ačkoliv svých znalostí angličtiny využila 
po revoluci při vyučování učitelek, které se 
rekvalifikovaly na pedagogické fakultě v Českých 
Budějovicích, také prováděla vzácné návštěvy, 
jako například dánskou královnu Margaretu II. 
a švédský královský pár Českým Krumlovem, 
v důchodu se ale hlavně věnovala překládání 
učení Avatára Satja Sai Baby, který se narodil a 
působil v Indii. Od roku 1996 jezdí pravidelně do 
ašramu a přivádí tam ty, kteří teprve duchovní 
cestu hledají. „Dávno jsem přestala věřit na 
náhody. Existuje vesmírný plán a ten, kdo je jeho 
autorem, je také jeho dramaturgem a režisérem. 
My jsme pouze herci na jevišti života,“ dodává. 
Podle ní je život velikým zázrakem. Člověk by se 
měl radovat i z těch malých, úplně obyčejných 
věcí okolo nás a hlavně nezahořknout. Nedávno 
se vrátila z Anglie, kam byla pozvána na oslavy 
narozenin Sira Nicolase Wintona a na podzim 
se opět chystá do indického ašramu. „Letenku 
už mám koupenou. Pořád se dívám dopředu. Asi 
mám to štěstí, že jsem se narodila optimistkou. Ten 
optimismus bych přála všem, kdo mají pocit, že nás 
v tomhle věku už žádné radosti nečekají.“ 

Autorka: Mirka Nezvalová

Téma tohoto čísla:

Životní optimismus

Setkání Ruth Hálové se Sirem Nicolasem Wintonem

Paní Ruth Hálová je jedním z Wintonových dětí. I přes několik těžkých životních zkoušek nezahořkla 
a raduje se i z malých, úplně obyčejných věcí kolem sebe.
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Členství v asociacích

Společnost Ledax o.p.s. je členem níže uvedených asociací a v průběhu roku 2014 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 2014 spolupracovali. Zároveň se těšíme na spolupráci a nová partnerství v nadcházejícím roce.

• Alena Helmichová

• 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 (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. 2014 +1.018 
Příjmy celkem 96.455 
z toho: faktury vydané (zaplacené) 2.469 
přijaté dotace, dary 22.726 
ostatní příjmy (pokladna příjem, úroky, kontokorent, …) 71.260 
Výdaje celkem 95.020 
z toho: faktury přijaté (zaplacené) 8.745 
ostatní výdaje (pokladna výdej, poplatky, mzdy, kontokorent…) 86.275 
KZ v pokladně a na běžném účtu k 31. 12. 2014 +2.453 
 

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

Zdroj Částka  

MPSV 17.219 Dot. MPSV 

Kraje 185 Grant jčkL 

Obce 6 564  

Fav obce + příspěvky DA, 
TŘ, JH, Borovany + dotace 

ČB, Týn 
Evropský 
sociální fond  612 

Nf klausovi 

ÚP 404 Dotace na mzdu   

Zúčt. fondů 1 zúčtování darů 

Ostatní 66  

Vlastní 11.438 uživatelé 

Celkem 36.489  

 

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

  Stav na začátku období Přírůstky Úbytky Stav na konci období 

Vlastní jmění 3 000 0 0 3 000 

Rezervní fond 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření 295 0 295 0 

Nerozdělený zisk/ztráta -2.878 295 0 -2.583 
 

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

  Stav na začátku období Přírůstky Úbytky Stav na konci období 

Majetek (netto) 1.248 2.151 383 3.016 

Závazky z obch. vztahů 797 10.765 8.744 2.818 

Závazky - mzdy 1.290 19.654 19.434 1.510 

Úvěry 1.223 182 491 914 
 

Náklady: 

Náklady hlavní činnost 36.407 

Náklady vedlejší (hospodářská) činnost 62 

 



25

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
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Ledax o.p.s.

Riegrova 51
370 01 České Budějovice
telefon: +420 606 723 225 
e-mail: sekretariat@ledax.cz

www.ledax.cz


