Úvodní slovo
Vážení partneři, kolegové a uživatelé našich služeb,
těší mne, že se s Vámi opět setkávám u příležitosti vydání výroční zprávy za rok 2011.
Práce na výroční zprávě je vždy zajímavá tím, že nás nutí trochu bilancovat. Zpomalit
a popřemýšlet, co vše se v minulém roce událo, co se povedlo, nebo naopak úplně
nepodařilo. Zda práce, kterou celý rok děláme, někam spěje a posunujeme se tím
správným směrem.
Tento rok bych ráda úvodní slovo pojala trochu jinak a tak bilancuji společně s Vámi:
 Společnost LEDAX o.p.s. dále rozvíjela činnost Pečovatelské služby, mj.
prostřednictvím přeshraničního projektu Sociální integrace bez hranic
 Společnost Ledax o.p.s. rozšířila činnosti Domácí ošetřovatelské péče
 Společnost Ledax o.p.s. zavádí a v průběhu roku také zkvalitňuje Osobní asistenci
 VI. ročník konferenci SENIOR LIVING v CB měl pozitivní ohlas a mnoho návštěvníků
 Nadace Taťány Kuchařové podpořila aktivity společnosti
 Společnost Ledax o.p.s. byla opět vybrána pro realizaci kurzů Senioři komunikují
 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
Vím, že je stále co zlepšovat a cíl, který jsme si definovali ve svém poslání a rozvojových
plánech, je velmi ambiciózní. Doufám však, že nejen v našich očích jsme v roce 2011
postoupili alespoň o pár kroků kupředu.
Závěrem bych chtěla poděkovat pracovníků společnosti za jejich pracovitost,
profesionalitu a laskavý přístup k uživatelům našich služeb a Vám ostatním za Vaše
pozitivní reakce a v neposlední řadě za finanční podporu, bez které by naše společné
snažení pozbylo smyslu a formy.

Ing. Irena Lavická
ředitelka společnosti
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Kontaktní údaje
Název:
Právní forma:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Web:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Datum vzniku:

Ledax o.p.s.
obecně prospěšná společnost
Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
+420 724 771 027
sekretariat@ledax.cz
www.ledax.cz
28068955
CZ28068955
216002646 / 0300, ČSOB České Budějovice
17. 7. 2007

Orgány společnosti
Statutární orgány
Správní rada:
Bc. Lenka Daňhová – předsedkyně správní rady
Blanka Toulová – členka správní rady
Ing. Pavla Koubová Nováková – členka správní rady

Dozorčí rada:
Ing. Zdeněk Daňha – předseda dozorčí rady
Andrea Tajanovská, DiS. – členka dozorčí rady
Ing. Martina Jedličková – členka dozorčí rady

Výkonný orgán
Ing. Irena Lavická – ředitelka společnosti
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O společnosti
Hlavním posláním společnosti Ledax o.p.s. je poskytování terénních sociálních služeb pro
seniory v České republice, které svojí kvalitou podporují aktivní a důstojný život seniorů.
Společnost Ledax o.p.s. nadále usiluje o poskytování ambulantních a pobytových služeb.
Společnost Ledax o.p.s. vznikla v roce 2007 s cílem věnovat se problematice seniorů
v celém jejím rozsahu. Při tvorbě svého programu se inspirovala v zahraničí (Rakousko,
Německo, Švýcarsko) a dnes je schopna nabízet různé činnosti v seniorské problematice
např. od poradenství seniorům v oblastech bydlení, vhodnosti sociálních služeb či trávení
volného času až po samotné poskytování sociální služby (pečovatelská služba, osobní
asistence). Společnost je také připravena nabídnout obcím, krajům a dalším zřizovatelům
a provozovatelům pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb pro seniory
možnost převzetí provozování zařízení.
Společnost Ledax o.p.s. je poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb. Od 1. 1. 2009
je poskytovatelem pečovatelské služby na území Jihočeského kraje s kapacitou 1870
uživatelů denně a od 1. 1. 2011 poskytovatelem Osobní asistence. Dále je
poskytovatelem zdravotní služby - Domácí ošetřovatelské péče. Každá poskytovaná
služba je zajišťována odborně způsobilým personálem s důrazem na dodržování
standardů kvality sociálních služeb a individuální přístup k uživatelům jednotlivé služby.
Uživatelům je nabízeno množství fakultativních činností a úkonů. Snahou je umožnit
kvalitní život seniorům v jejich domácím prostředí.
Důležitou součástí činnosti je vzdělávání. Ledax o.p.s. pořádá pravidelně konferenci
SENIOR LIVING a je spolupořadatelem konference GENERACE 50 plus. Ledax o.p.s. je také
klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích a spolupracuje s celou řadou dalších partnerů.
Ledax o.p.s. se v roce 2011 podílela na revizi střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Jihočeského kraje a komunitních plánů sociálních služeb měst a obcí. Například se
účastní pracovních skupin měst a obcí s rozšířenou působností České Budějovice, Týn nad
Vltavou, Trhové Sviny, Prachatice, Třeboň a Dačice.
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Pečovatelská služba Ledax o.p.s.
Pečovatelská služba Ledax o.p.s. je největším registrovaným poskytovatelem
pečovatelské služby v Jihočeském kraji. Služba je poskytována týmem kvalifikovaných
pracovníků, kteří dbají na dodržování práv uživatelů a poskytování kvalitní pečovatelské
služby.
Prioritou Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je rozšířit působnost své služby do míst, kde je
tato služba nedostatečná či dosud stále chybí. Při poskytování této služby se snažíme
mimo jiné o kvalitu, dobrou metodiku a profesionalitu.

Poslání
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.

Činnosti Pečovatelské služby
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.

Okruh osob, kterým je služba poskytována
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 vyplývajících ze smlouvy.
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Cíle Pečovatelské služby
1.

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

2.

Dílčí cíle:
a) Sociální služba je poskytována odborně a kvalitně v souladu s pravidly a
metodikami společnosti.
b) Sociální služba vychází z potřeb a přání uživatele a je poskytována na základě
domluvy (plánování služby).
c) Služba podporuje uživatele v udržení či zlepšení samostatnosti a soběstačnosti.
d) V případě potřeby pracovník uživateli zajistí nebo zprostředkuje poradenství
k řešení nepříznivé situace.
Poskytovaná sociální služba přispívá ke spokojenějšímu životu ve stáří.

Zásady Pečovatelské služby
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Profesionalita
Diskrétnost
Úcta a slušnost
Individuální přístup
Podpora samostatnosti
Flexibilita
Respekt a ochrana práv

Klíčové aktivity Pečovatelské služby v roce 2011
Hlavním cílem pro rok 2011 bylo splnit činnosti, které si tato služba vytyčila v roce 2010.
Podařilo se zejména stabilizovat poskytovanou službu, sjednotit pracovní týmy středisek,
rozšířit poptávku nabízených činností (základních, doplňkových), rozšířit místní a časovou
působnost, dále například zavést dietní stravování na středisku České Budějovice.
Společnost Ledax o.p.s. se v roce 2011 soustředila převážně na rozvoj Pečovatelské
služby Ledax o.p.s. prostřednictvím následujících činností:










rozšíření místní působnosti,
rozšíření časové dostupnosti do podvečerních hodin v průběhu pracovního týdne,
na některých střediscích i o víkendech,
rozšiřování nabídky doplňkových činností dle potřeb a zájmu uživatelů,
rozšíření kvality a pestrosti stravování a to včetně dietního stravování,
zavádění SQSS do praxe, revize postupů a metodik dané služby,
zvyšování odbornosti pracovníků Pečovatelské služby Ledax o.p.s.,
vybavení pracovníků dalšími ochrannými pomůckami,
rozšiřování přehledného informačního systému pro uživatele (označení aut, budov,
pracovníků),
spolupráce na vydávání občasníku Ledax NOVINY.

Strana 8

Domácí ošetřovatelská péče Ledax o.p.s.
Domácí ošetřovatelská péče společnosti Ledax o.p.s. vznikla 1. 3. 2010 za účelem
poskytovat ošetřovatelskou péči osobám v jejich domácnostech. Domácí ošetřovatelská
péče je jednou z nabízených služeb společnosti Ledax o.p.s.
Služba Domácí ošetřovatelské péče Ledax o.p.s. je poskytována na území působnosti
města České Budějovice a okolí.
Domácí ošetřovatelské péče je určena osobám všech věkových kategorií propuštěných
z nemocnice, osobám s akutním či chronickým onemocněním, se zdravotním postižením
či v terminálním stádiu života. Tuto službu je možno využít 7dní v týdnu, 24 hodin denně.
V současné době je služba Domácí ošetřovatelské péče Ledax o.p.s. poskytována bez
smluvních vztahů s pojišťovnami.

Poslání
Posláním Domácí ošetřovatelské péče Ledax o.p.s., je poskytovat osobám
s onemocněním, zdravotním postižením, či lidem 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 péče









prevence a ošetřování dekubitů, bércových vředů a pooperačních ran,
odběry biologického materiálu k vyšetření,
aplikace injekcí, inzulínu, podávání léků,
sledování fyziologických hodnot,
ošetřování osob se stomií, permanentním katétrem,
péče o osoby v terminálním stádiu,
komplexní ošetřovatelská péče u ležících, inkontinentních,
a dezorientovaných osob,
zaučení osob, eventuelně rodinných příslušníků v aplikaci inzulínu.

imobilních

Okruh osob, kterým je služba poskytována
Domácí ošetřovatelská péče je určena osobám všech věkových kategorií propuštěným
z nemocnice, osobám s akutním nebo chronickým onemocněním, se zdravotním
postižením či v terminálním stadiu života.

Okruh osob, kterým není služba poskytována




osobám, které vyžadují činnost, kterou domácí ošetřovatelská péče neposkytuje,
osobám, které ohrožují život svůj nebo život pracovníků,
osobám, které trpí infekčním onemocněním, proti kterým nemá domácí
ošetřovatelská péče opatření.

Cíle Domácí ošetřovatelské péče
Domácí ošetřovatelská péče je prováděna odborně v souladu s metodikou společnosti.
1.

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

2.

Dílčí cíle:
 Domácí ošetřovatelská péče je prováděna odborně v souladu s metodikou
společnosti.
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 Domácí ošetřovatelská péče pomáhá jednotlivci a rodině dosáhnout tělesné,
duševní a sociální pohody v souladu s jejich prostředím.
 Domácí ošetřovatelská péče podporuje soběstačnost osoby v péči o sebe sama.
 Domácí ošetřovatelská péče snižuje negativní vliv onemocnění a předchází
možným komplikacím s onemocněním spojených.
 Domácí ošetřovatelská péče poskytuje kvalitní ošetřovatelskou péči o osoby v
jejich vlastním sociálním prostředí v rozsahu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Samozřejmostí je kvalita, odbornost a efektivita péče.

Zásady Domácí ošetřovatelské péče






Odbornost
Bezpečí
Úcta
Důvěra
Flexibilita

Klíčové aktivity Domácí ošetřovatelské péče v roce 2011






průběžná práce a zavádění standardů ošetřovatelské péče,
zvyšování odbornosti pracovníků Domácí ošetřovatelské péče,
snaha o smluvní vztah s pojišťovnami,
zavedení přehledného informačního systému pro osoby využívající tuto službu, tak
i pro veřejnost (např. označení auta),
zvyšování povědomí zájemcům o službu Domácí ošetřovatelské péče vytvořením
letáku .
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Osobní asistence Ledax o.p.s.
Osobní asistence Ledax o.p.s. vznikla 1. 1. 2011 jako další terénní sociální služba, která je
určena pro osoby, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení. Tato služba představuje jeden ze způsobů
kompenzace postižení, který umožňuje i člověku s velmi těžkým postižením žít doma ve
vlastní domácnosti životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu.

Činnosti Osobní asistence









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.

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

Okruh osob, kterým není služba poskytována





osobám, mající 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 rodinný příslušníci,
osobám agresivním (osobám, jejichž chování ohrožuje zdraví osobních asistentů).

Cíle osobní asistence
1.

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

2.

 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 mylné informace o této službě.

Zásady Osobní asistence






Odbornost
Flexibilita
Individuální přístup
Diskrétnost
Slušnost
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Klíčové aktivity Osobní asistence v roce 2011
Hlavním cílem pro rok 2011 bylo stabilizovat nabízenou službu, zkvalitnit poskytované
činnosti dané služby, jednat dle veřejného závazku. V tomto roce se povedlo stabilizovat
poskytovanou službu, sjednotit pracovní týmy, rozšířit poptávku nabízených
fakultativních činností.
Osobní asistence společnosti Ledax o.p.s. se v roce 2011 soustředila převážně na rozvoj
prostřednictvím následujících činností:






rozšíření fakultativních činností dle potřeb uživatelů,
rozšíření kapacitních možností dle personálního zajištění,
zavádění SQSS do praxe, revize vnitřních pravidel, postupů,
zvyšování odbornosti pracovníků, zaškolování těchto pracovníků s vnitřními předpisy
společnosti,
rozšiřování přehledného informačního systému pro uživatele (označení aut, budov).
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Konferenční činnost
V roce 2011 se společnost Ledax o.p.s. již tradičně podílela na organizaci konference
zaměřené na seniorskou problematiku. Zároveň se zástupci společnosti účastnili několika
konferencí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

VI. ročník konference SENIOR LIVING
Konference Senior Living se věnuje problematice kvality života ve stáří a jako jedna
z mála v České republice také seniorskému bydlení.
VI. ročník konference Senior Living se uskutečnil ve dnech 8. a 9. listopadu 2011 v KD
Metropol v Českých Budějovicích.
Záštitu nad konferencí převzali Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj ČR,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana
Jihočeského kraje, Mgr. Juraj Thoma, primátor Statutárního města České Budějovice,
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., děkanka Fakulty
stavební ČVUT v Praze.
Partnery konference se staly Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, Fakulta stavební ČVUT v Praze a Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
VI. ročník konference byl zaměřený na tyto tematické okruhy:
I. Kvalita života ve stáří







terénní služby
důstojný život seniorů
aktivizační činnosti pro seniory
dobrovolnictví
senioři a média
výživa seniorů

II. Bydlení seniorů






architektonické a urbanistické aspekty seniorského bydlení
upravitelnost bytů a rekonstrukce pobytových zařízení pro seniory
aktuální trendy ve výstavbě pobytových zařízení pro seniory
bezbariérovost a přístupné prostředí pro seniory
veřejno-soukromé partnerství při výstavbě a rekonstrukci seniorského bydlení

III. Doprovodné aktivity pro veřejnost







Den pro Vaše zdraví s VZP
Výstava obrazů s APSS ČR
Výstava fotografií a výrobků seniorů z projektu Nadace T. Kuchařové
Ukázka canisterapie pro seniory
Ukázka arteterapie pro seniory
Odborné postery

Celkem se konference zúčastnilo na 35 přednášejících, 10 vystavovatelů a na 250
účastníků.
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Projekty
Sociální integrace bez hranic
Od 1. 1. 2011 je společnost Ledax o.p.s. realizátorem projektu „Sociální integrace bez
hranic“, který je financován z prostředků ERDF prostřednictvím Programu „Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Projekt je realizován
ve spolupráci s rakouským partnerem SeneCura Sozialzentrum Krems a je zaměřen
na zmapování a porovnání kvality života seniorů, tedy osob 65+ na české a rakouské
straně a to v aspektech bydlení, stravování, využití volného času a nabídky sociální
a zdravotnické péče.
Cílová skupina:


senioři, kteří využívají ambulantní, terénní či pobytové služby 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, která bude obsahovat analýzu
a šetření v oblasti kvality života seniorů v aspektech bydlení, stravování, využití
volného času a nabídky sociální a zdravotnické péče v oblasti Jihočeského kraje
na české straně a Dolního Rakouska na rakouské straně. Součástí zpracování
studie bude kvalitativní šetření nejen mezi seniory, ale také mezi dalšími
relevantními skupinami.
2. Výměnné vzdělávací stáže pracovníků a uživatelů sociálních služeb – vždy 2 stáže
na každé straně hranice. Během stáží jsou pracovníci partnera a uživatelé
sociálních služeb seznamováni s chodem sociálního zařízení či sociální služby
partnera a dochází k předávání zkušeností při práci s uživatelem – seniorem.
3. Společné přeshraniční vzdělávací akce zahrnují společnou přeshraniční odbornou
konferenci na téma kvality života seniorů, která proběhne na české straně
a společný přeshraniční workshop, který proběhne na rakouské straně. Účastníky
vzdělávacích akcí jsou zaměstnanci a spolupracovníci partnerů projektu, zástupci
veřejné správy a uživatelů a odborníci ze zdravotnické oblasti.

Vzdělávejte se pro růst!
I v roce 2011 společnost Ledax o.p.s. podporovala vzdělávání a neustálý rozvoj svých
pracovníků, v rámci realizace projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ byli vzděláváni sociální
pracovníci a pracovníci v sociálních službách. Témata vzdělávání byla následující:





Standardy kvality sociálních služeb
Kvalita sociálních služeb
Povinná dokumentace poskytovatele sociálních služeb
Personální standardy sociálních služeb
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Senioři komunikují
Společnost Ledax, o.p.s. byla v roce 2011 vybrána správní radou Nadačního fondu
manželů Livie a Václava Klausových pro realizaci kurzů v celkem 5 obcích: Nová Včelnice,
Bavorov, Vrbovec, Pacov a Kašperské hory. Kurzy byly realizovány v období od května
do června 2011.
Kurzy byly zaměřeny na výuku obsluhy osobních počítačů včetně internetu, používání
mobilních telefonů a platebních karet. Pro seniory důchodového věku jsou kurzy
bezplatné. Kurz probíhal vždy během jednoho týdne a to v rozsahu celkem 14 hodin.
Celkem se všech kurzů zúčastnilo na 50 seniorů.

Volnočasové aktivity pro seniory Pečovatelské služby Ledax o.p.s.
Projekt zaměřený na volnočasové aktivity pro uživatele v rámci Pečovatelské služby
Ledax o.p.s. byl vybrán k finanční podpoře z Nadace Taťány Kuchařové. Finanční
příspěvek byl věnován zejména na nákup výtvarných potřeb, společenských her
a odborné literatury pro aktivní trávení volného času uživatelů Pečovatelské služby
Ledax o.p.s. Účelem nadace s názvem Krása pomoci je zajištění pomoci znevýhodněným
jedincům či skupinám.

Akademie sociálního vzdělávání
Ke konci března 2011 byla ukončena realizace projektu „Akademie sociálního
vzdělávání“, který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidského zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt byl zaměřen
na kvalifikační, další a inovativní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách společnosti Ledax o.p.s.
Cílová skupina:
Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální
integraci cílovým skupinám.
Aktivity projektu:




vytvoření nového vzdělávacího programu Standardy kvality sociálních služeb pro
cílovou skupinu sociálních pracovníků ze společnosti Ledax o.p.s.
a dalších poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji. Cílem je posílit roli
sociálního pracovníka jako poradce a experta pro oblast rozvoje lidských zdrojů,
zejména komunikace, poskytování zpětné vazby, identifikace vzdělávacích potřeb
pracovníků, vyjednávání o podpoře vzdělávacích potřeb, integrace podnětů
o vzdělávacích potřebách do systémových plánů organizace. Program byl vytvořen,
pilotně ověřen a následně byla podána úspěšná žádost o akreditaci.
odborná konference a workshop, které byly zaměřeny na téma vzdělávání, standardy
kvality sociálních služeb, novinky, postupy i zkušenosti v oblasti sociálních služeb
a další témata.

Výstupy aktivit projektu:





proškolení 10 sociálních pracovníků/pracovnic společnosti Ledax o.p.s.
proškolení 16 pracovníků v sociálních službách společnosti Ledax o.p.s.
vytvoření programu v oblasti standardů kvality a proškolení 15 sociálních
pracovníků/pracovnic
akreditace na MPSV ČR
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Publikační činnost
Společnost Ledax o.p.s. vydávala v roce 2011 bulletin – Ledax NOVINY.

Ledax NOVINY
V roce 2011 vyšla tři 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.

Další publikační činnost
Společnost Ledax o.p.s. vydala sborník z VI. ročníku konference SENIOR LIVING, který se
konal v Českých Budějovicích. Výběr ze sborníku je k dispozici na stránkách společnosti
www.ledax.cz.
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Členství v asociacích
Společnost Ledax o.p.s. je členem níže uvedených asociací a v průběhu roku 2011
se aktivně podílela na činnostech souvisejících s členstvím (účast na jednáních, aktivní
a pasivní účast na konferencích).

APPP – Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného
a soukromého sektoru
Asociace PPP se aktivně podílí na tvorbě podmínek a pravidel napomáhajících dosažení
transparentních principů této formy investic a služeb. Prosazuje ochranu dobrých mravů
a posílení obecné důvěry v efektivní formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

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.

Strana 17

Poděkování za podporu
Rádi bychom poděkovali našim uživatelům, sponzorům, mediálním a dalším partnerům,
kteří s námi v roce 2011 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
Statutární město České Budějovice
Město Týn nad Vltavou
Pardubický kraj
Statutární město Pardubice
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
Nadace České Spořitelny
T-mobile Czech Republic a.s.
Nadace Taťány Kuchařové
Ton a.s.
Linet spol. s r.o.
TR Antoš s.r.o.
AG FOODS Group a.s.
Kimberly-Clark, s.r.o.
HARTMANN – RICO a.s.
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
FORM, spol. s r.o.
BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.
Driga s.r.o.
Lázně Aurora s.r.o.
Květinářství u Černé věže
společnosti skupiny DfK group

Mediální partneři











Interiér veřejných budov
Revue 50 plus
Ošetřovatelská péče
Rezidenční péče
Sociální služby
Development News
Stavební fórum
Český rozhlas České Budějovice
MF Dnes
www.peceoseniory.cz

Strana 18

Hospodaření společnosti
Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v tis. Kč)
PZ v pokladně a na běžném účtu k 1. 1. 2011
Příjmy celkem
z toho: faktury vydané (zaplacené)
přijaté dotace, dary
ostatní příjmy (pokladna příjem, úroky, kontokorent, …)
Výdaje celkem
z toho: faktury přijaté (zaplacené)
ostatní výdaje (pokladna výdej, poplatky, mzdy, kontokorent…)
KZ v pokladně a na běžném účtu k 31. 12. 2011

+595
95.776
4.621
20.499
70.656
96.033
7.906
88.127
+338

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

Částka

MPSV
Kraje
Obce
Nadační fondy
MMR
ERDF
ÚP
Zúčt. fondů
Ostatní
Vlastní
Celkem

15.078
416
7.214
61
105
595
171
822
1.513
8.830
34.805

Vývoj a konečný stav fondů (v tis. Kč)

Vlastní jmění
Rezervní fond
Výsledek hospodaření
Nerozdělený
zisk/ztráta
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Stav
na začátku
období

Přírůstky

Úbytky

Stav
na konci
období

3.890
0
1.163

0
1.163
0

822
1.163
1.163

3.068
0
0

-4.320

1.163

0

-3.157

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

Majetek (netto)
Závazky
z obchodních vztahů
Závazky - mzdy
Půjčky
Úvěry

Stav
na začátku
období

Přírůstky

Úbytky

Stav
na konci
období

2.539

7.206

8.849

896

443

9.295

8.413

1.325

766
1.900
1.294

17.848
0
205

17.295
1.900
393

1.319
0
1.106

Náklady
Náklady hlavní činnost
Náklady vedlejší (hospodářská) činnost

Strana 20

34.213
435

Příloha k účetní závěrce za rok 2011
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Ledax o. p. s.
Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
obecně prospěšná společnost
28068955

Předmět činnosti











poradenství seniorům v oblasti možností trávení volného času a odpočinku
poradenství v oblasti možností pracovního uplatnění seniorů
poradenství poskytovatelům sociálních služeb v oblasti kvality a humanizace
sociálních služeb
poskytování základního a odborného sociálního poradenství seniorům
poskytování pobytových služeb pro seniory (domovy pro seniory, odlehčovací služby,
chráněné bydlení pro seniory)
poskytování ambulantních služeb pro seniory (provoz denních stacionářů pro
seniory)
poskytování terénních služeb pro seniory (pečovatelská služba, osobní asistence,
tísňová péče)
poskytování sociálních služeb v integrovaných centrech pro seniory
poskytování dalších fakultativních služeb souvisejících s hlavními obecně
prospěšnými službami
pořádání vzdělávacích akcí

Doplňková činnost


výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Vznik společnosti dne: 17. 7. 2007
Správní rada:
Předseda:
Členové:

Bc. Lenka Daňhová
Blanka Toulová
Ing. Pavla Koubová Nováková

Dozorčí rada:
Ing. Zdeněk Daňha
Andrea Tajanovská, DiS.
Ing. Martina Jedličková
Statutární orgán - ředitel:
Ing. Irena Lavická
Zakladatel:
Ing. Zdeněk Daňha

17. 7. 2007

vklad Kč 3 000 000,--

Stav majetku k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)
Finanční majetek
z toho po splatnosti
Pohledávky z obchodních vztahů
z toho po splatnosti
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4.468
4.130
1.085
221

Stav závazků k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)
Závazky k dodavatelům
z toho po splatnosti
Závazky z půjček
Závazky k zaměstnancům
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami
z toho po splatnosti

1.325
520
0
1.319
761
0

Doplňující informace (v tis. Kč)
výnosy z hospodářské činnosti
dotace
dary
osobní náklady
vlastní jmění

1.127
19.847
109
23.998
3.068

Zaměstnanci a osobní náklady
průměrný přepočtený stav zaměstnanců
průměrný přepočtený stav zaměstnanců ZPS/ZTP
počet osob pracujících na DPČ
počet osob pracujících na DPP
mzdové náklady celkem (v tis. Kč)
v tom DPČ
DPP
pojištění ZP a SP z mezd (v tis. Kč)
v tom za DPČ

77,72
5,18
21
53
17.633
799
524
5.777
270

Použité úpravy a účetní předpisy






Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného
účetnictví,
České účetní standardy.

Účetní období
Účetním obdobím je kalendářní rok.

Majetek
Účtování majetku se řídí směrnicí. Dlouhodobý hmotný majetek je majetek v ocenění nad
40 000 Kč, eviduje se na majetkových účtech. Drobný hmotný majetek je majetek v ceně
do 40 000 Kč včetně a účtuje do spotřeby materiálu. Předměty nad 3 000 Kč se sledují
v operativní evidenci. Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek v ocenění nad 60 000
Kč, drobný nehmotný majetek se účtuje jako služba, v ocenění nad 3 000 Kč se sleduje
v operativní evidenci.
Účetní odpisy majetku jsou rovny daňovým, odepisuje se od měsíce následujícího po
zařazení.
Drobný majetek darovaný Jihočeským krajem byl zařazen do evidence v cenách dle
znaleckého posudku. Dlouhodobý majetek darovaný Jihočeským krajem byl zařazen do
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evidence v cenách dle znaleckého posudku navýšených o poměrnou část nákladů na
posudek, jakožto vedlejší pořizovací náklad.
V roce 2011 byl pořízen nový automobil Renault Kangoo, financován byl úvěrem.
K odepisování byly zvoleny pouze účetní odpisy, plánovaná doba odepisování byla
stanovena na 5 let.

Cizí měny
V účetnictví je používán denní kurz.

Dotace
V roce 2011 čerpala společnost Ledax, o. p. s. finanční prostředky ze státního rozpočtu,
rozpočtu kraje, rozpočtu měst a obcí, nadačního fondu a z fondů Evropské unie.

Dotace ze státního rozpočtu: Dotace MPSV
Celková částka: Kč 14 688.000,--

Dotace ze státního rozpočtu: Dotace ÚP – Vzdělávejte se pro růst
Celková částka: Kč 171.422,--

Dotace z rozpočtu kraje: Grant Jihočeského kraje (spoluúčast LX)
Celková částka: Kč 413.000,--

Dotace z rozpočtu měst a obcí: Dotace statutárního města České Budějovice
Celková částka: Kč 2 897.000,--

Dotace z rozpočtu měst a obcí: Dotace města Týn nad Vltavou
Celková částka: Kč 245.000,--

Dotace z rozpočtu měst a obcí: Dotace města Třeboň
Celková částka: Kč 318.522,--

Dotace spolufinancovaná ze státního rozpočtu a z fondu Evropské unie: SIBH
(spoluúčast LX)
Celková částka: Kč 700.439,44

Dotace spolufinancovaná ze státního rozpočtu a z fondu Evropské unie:
Akademie sociálního vzdělávání
Celková částka: Kč 304.852,49

Nadační příspěvek: Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
Celková částka: Kč 50.482,--

Dary
Dar z Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových: Senioři komunikují
Celková částka: Kč 85.000,--

Dar od fyzické osoby: Anna Hanetšlégrová
Celková částka: Kč 21.000,--
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Dar od krajů: Jihočeský kraj
Celková částka: Kč 3.000,--

Vlastní jmění
Na účtu 901 – Vlastní jmění je zaúčtován vklad zakladatele ve výši Kč 3 000.000,-a hodnota dlouhodobého majetku darovaného Jihočeským krajem. Vlastní jmění je
snižováno o příslušné odpisy přeúčtováním do výnosů, obdobně jako u majetku
pořizovaného z dotace.

Rezervní fond
Rezervní fond, ve kterém byl zaúčtován zisk z roku 2010 ve výši Kč 1.162.600,29, byl
použit na částečnou úhradu ztráty roku 2008.

Stanovení daně z příjmů
Základ daně byl vypočten v přiznání k dani z příjmů právnických osob a činil Kč 737.026,--.
Základ daně byl snížen o částku podle § 20, odst. 7 zákona o daních z příjmů ve výši Kč
247.000,--. Z tohoto upraveného základu daně byla vypočtena daň z příjmu ve výši 19 %,
která činila Kč 93.100,--. Společnost uplatnila slevu na dani dle § 35, odst. 1 ve výši Kč
93.100,--, výsledná daň je tedy Kč 0,--.
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Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
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