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Úvodní slovo ředitelky
společnosti Ledax o.p.s.
Vážení,
těší mě, že jste otevřeli naši výroční zprávu za rok 2020. Byl to rok v mnoha směrech
výjimečný, nejen pro naše zaměstnance, ale i naše uživatele a jejich rodiny. Byl to čas,
který nás všechny prověřil nejen po stránce pracovní, ale i po té osobní.
Jsem velmi ráda, že jsme v této zkoušce obstáli. Především díky neuvěřitelnému
nasazení a obětavosti všech zaměstnanců Ledax o.p.s., kterým patří můj velký dík.
Podařilo se nám i v tomto velmi náročném období zvýšit kvalitu a u některých služeb
i rozsah poskytovaných služeb. Mám velkou radost, že stále vidím motivaci, nadšení
a chuť se ve své práci zlepšovat, kdy je vždy na prvním místě péče o naše uživatele.
Děkuji všem organizacím i jednotlivcům, kteří nás v roce 2020 podpořili finančně,
materiálně nebo jinou formou. Vlna solidarity a podpory nás motivovala k ještě většímu
pracovnímu nasazení. Bereme ji totiž nejen jako podporu našich služeb jako takových,
ale zároveň i jako ocenění naší práce.
Vážím si Vaší důvěry a děkuji za ni.
Ing. Eliška Hájková
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
Bezplatná linka: 800 22 10 22
E-mail: info@ledax.cz
Web: www.ledax.cz
IČ: 28068955
DIČ: CZ699003634
Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB České Budějovice
Datum vzniku: 17. 7. 2007
V proběhu roku 2020 nedošlo ke změně zakládací listiny a ani ke změnám ve složení
správní a dozorčí rady či ke změně osoby ředitele společnosti.
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O společnosti Ledax o.p.s.
Společnost Ledax o.p.s. vznikla v roce 2007 a její snahou je nabídnout seniorům
komplexní péči a být jim partnerem při řešení jejich potřeb.
Posláním společnosti je provázet na cestě důstojným a aktivním životem ty, kteří
v důsledku svého věku, onemocnění či zdravotního stavu a postižení potřebují a uvítají
pomoc či podporu druhého člověka.
Společnost Ledax o.p.s. se vždy snaží naplňovat potřeby a přání nejen seniora –
uživatele služeb, ale důraz je kladen také na spolupráci s jeho rodinou. Služby jsou
zajišťovány odborně způsobilými pracovníky, kteří přistupují k jednotlivým uživatelům
služeb individuálně.
Také v roce 2020 společnost Ledax o.p.s. poskytovala terénní sociální a zdravotní služby
zejména pro seniory v Jihočeském kraji.
V oblasti terénních sociálních služeb je Ledax o.p.s. zařazen do Sítě sociálních služeb
Jihočeského kraje a v roce 2020 byl pověřen Jihočeským krajem k poskytování služby
obecně hospodářského zájmu – pečovatelské služby, osobní asistence a terénní
odlehčovací služby. Toto pověření je v souladu s Akčním plánem střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2020.
Registrací sociálních služeb se Ledax o.p.s. zavazuje k dodržování povinností
stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tyto povinnosti zahrnují
např. požadavky na vzdělání pracovníků v sociálních službách. Vyhláška č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, definuje rozsahy
úkonů poskytovaných v rámci základních činností, výši úhrad za poskytnuté služby či
hodnocení plnění standardů kvality sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb
stanovují pravidla při poskytování jednotlivých služeb a každý poskytovatel si je utváří
dle typu a formy poskytované sociální služby.
V oblasti terénních zdravotních služeb společnost Ledax o.p.s. i v roce 2020 poskytovala
domácí zdravotní péči a domácí hospicovou péči. Ledax o.p.s. je oprávněným
poskytovatelem na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Součástí našich služeb je také pronájem zdravotnických pomůcek a poradenské
a volnočasové aktivity pro seniory.
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Spolupráce probíhá také s městy a obcemi na území Jihočeského kraje, pro jejichž
obyvatele Ledax o.p.s. potřebné služby zajišťuje. V roce 2020 byly naše služby
poskytovány v 87 městech a obcích Jihočeského kraje, čímž se Ledax řadí mezi největší
poskytovatele terénních sociálních služeb v kraji. Jsme aktivně zapojeni v procesech
plánování sociálních služeb na různých úrovních (kraje, města či obce s rozšířenou
působností).
Hlavním cílem pro rok 2020 bylo pokračovat v činnostech, které si jednotlivé služby
vytyčily v předchozím období. Rozšířili jsme služby Domácího hospice Ledax na území
Kaplicka. V rámci všech našich služeb jsme v roce 2020 pečovali o bezmála dva tisíce
uživatelů.
Provoz všech služeb v roce 2020 výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, služby byly vždy
nastaveny dle aktuálně platných nařízení a provozovány za dodržování maximálních
bezpečnostních opatření.
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Pečovatelská služba Ledax
Pečovatelská služba Ledax 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, Kaplice a v jejich okolí. Služba je poskytována týmem kvalifikovaných
pracovníků, kteří dbají na dodržování práv uživatelů, rovný přístup a tím poskytování
kvalitní sociální služby.
Posláním Pečovatelské služby Ledax je poskytovat za úhradu pečovatelskou službu
uživatelům prostřednictvím individuální podpory či pomoci, s respektem k lidským
právům a lidské důstojnosti.
Pečovatelská služba usiluje o maximální možnou míru zachování dosavadního
způsobu života uživatelů. Umožňuje jim setrvat co možná nejdéle v jejich přirozeném
prostředí a prožít důstojný život nejblíže své rodině ve svém přirozeném a známém
prostředí.
Pečovatelská služba u uživatelů zachovává optimální míru samostatnosti, nezávislosti
a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, a přispívá tak k prožití
plnohodnotného života.
Služby jsou cíleně zaměřené na pomoc při zvládání běžných životních potřeb, o které
se uživatel vzhledem ke svému věku a zdravotnímu omezení již nemůže sám postarat.
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,
• základní sociální poradenství.
Okruh osob, kterým je služba určena:
• osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení,
• rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
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Okruh osob, kterým služba není určena:
• zájemce žádá o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje,
• zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování
pečovatelské služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
Na bezplatné poskytnutí služby, kromě nákladů na stravu, mají nárok:
a) rodiny, kterým se narodily současně 3 nebo více dětí, jestliže tyto děti 			
jsou mladší 4 let věku,
b) účastníci odboje,
c) osoby, které jsou rehabilitovány podle zákona č. 119/1990 Sb.,
d) osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru,
e) pozůstalí manželé (pozůstalé manželky) po osobě v písmenech b) až d) starší 70 let.
Cílem pečovatelské služby je zajistit pomoc osobám cílové skupiny tak, aby mohly
zůstat ve svém domácím prostředí. Podporujeme rozvoj nebo zachování stávající
soběstačnosti, pomáháme zachovat jejich životní styl, snižujeme sociální a zdravotní
rizika související se způsobem jejich života.
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Služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb tak, že:
• uživatel zůstává ve svém domácím prostředí a žije běžným způsobem života,
• uživatel má v maximální možné míře zachované své schopnosti, dovednosti
a zvyklosti,
• uživatel využívá veřejné instituce,
• uživatel s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli,
• uživatel je respektovaný ve svých právech a je mu zachována lidská důstojnost.

V pečovatelské službě se v roce 2020 povedlo obnovit další část autoparku, což je
pro poskytování terénních služeb, kdy denně dojíždíme za uživateli, nezbytné. Dále
se podařilo zakoupit a obměnit značnou část termonádob – jídlonosičů, které jsou
zapůjčovány zdarma uživatelům, kteří využívají službu dovážka / donáška stravy.
Na střediscích, ve všech kancelářích a místnostech tvořících zázemí pro pracovníky
dochází dle potřeby k postupné obměně vybavení a drobným rekonstrukcím. V roce
2020 se kladl největší důraz na vybavení pracovníků veškerými ochrannými pomůckami
pro zajištění maximální bezpečnosti v době pandemie COVID-19.
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Osobní asistence Ledax
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 života (např. asistence při společenských akcích, procházkách, cvičení
paměti).
Posláním Osobní asistence Ledax je odborně poskytovat pomoc a péči osobám se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení a to tak, aby mohli žít co nejdéle ve svém domácím prostředí.
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,
• základní sociální poradenství.
Doba poskytování osobní asistence je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Okruh osob, kterým je služba určena:
• osoby od 7 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby.
Hlavním cílem Osobní asistence Ledax je podpora v soběstačnosti a samostatnosti,
která vychází z individuálních potřeb a přání uživatelů.
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Při naplňování hlavního cíle a při poskytování služby pracovníci:
• podporují komunikaci uživatelů s rodinou a blízkými,
• podílí se na sociálním začleňování uživatelů,
• vyvrací veřejnosti mylné informace o službě osobní asistence.
Služba osobní asistence se podílí na zajišťování komplexní terénní péče ve spolupráci
s ostatními službami poskytovanými společností Ledax o.p.s.
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Terénní odlehčovací služba Ledax
Terénní odlehčovací služba začala poskytovat služby od října 2018 a nabízí podporu
osobám, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou s potřebou 24hodinové péče.
Posláním Terénní odlehčovací služby Ledax je podpora a pomoc seniorům, dospělým
lidem se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním v době, kdy jejich
blízcí, kteří o ně pečují, potřebují odpočinek.
Hlavním cílem Terénní odlehčovací služby Ledax je umožnit lidem se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
setrvat v jejich přirozeném prostředí a jejich rodinám pomoci v péči o blízkou osobu.
Dalšími cíli Terénní odlehčovací služby Ledax je:
• ulevit osobám pečujícím o své blízké a umožnit jim tak realizovat se, odpočinout
si anebo vyřídit vlastní osobní záležitosti mimo domov,
• podpořit prožívání kvalitního, důstojného a spokojeného života uživatele v domácím
prostředí,
• zastoupit pečujícího člena rodiny,
• zlepšit podmínky pečujících členů rodiny, předejít jejich vyčerpání, zanedbávání sebe
sama a zamezit jejich sociální izolaci.
Terénní odlehčovací služba poskytuje tyto základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Mezi hlavní úkoly roku 2020 patřilo především rozšiřování služby. V tomto roce se
postupně rozšiřovalo středisko Kaplice, kde je poskytována pečovatelská služba
a terénní odlehčovací služby. Středisko vzniklo na základě velké poptávky po těchto
službách ze strany uživatelů a podpory ze strany města Kaplice a tato spolupráce
a podpora pokračovala i v roce 2020.
Terénní odlehčovací služby tvoří významnou součást Domácího hospice Ledax.
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Za účelem dosažení stanovených cílů jsou uplatňovány následující zásady při
poskytování služeb:
• Maximální naplňování práv uživatele
Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů
a tato práva byla maximálně naplňována.
• Rovné podmínky pro všechny uživatele
Systém sociálních služeb v organizaci dává všem stejné příležitosti a přistupuje
spravedlivě ke všem uživatelům.
• Individualizovaná podpora uživatele
Každému uživateli jsou služby poskytovány na základě dohodnutých osobních
cílů a plánů, tyto cíle i plány jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány
aktuální situaci.
• Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele
Poskytované služby směřují k zapojení uživatele do života ve společnosti, uživatel je
podporován při využívání vnějších dostupných služeb.
• Týmová spolupráce
Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech
zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na
vzájemný dialog a dohodu.
• Odpovědnost poskytovatele
Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou
jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.
• Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
Poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich
kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení
zaměstnanců i poskytovaných služeb.
• Transparentnost při poskytování služeb
Veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ní zajištěna dostatečná
informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak i veřejnou kontrolu.
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Domácí hospic Ledax
Domácí hospic Ledax poskytuje péči nevyléčitelně nemocným lidem a podporu pro
jejich pečující v domácím prostředí.
Domácí hospicovou péči zajišťuje multidisciplinární tým (zdravotní sestry, lékaři,
sociální pracovník, pečovatelky, pracovník pronájmu zdravotnických pomůcek,
v případě potřeby psycholog apod.) v domácím prostředí pacienta.
Poskytujeme péči ošetřovatelskou, lékařskou, psychologickou a duchovní, a to formou
pravidelných i pohotovostních návštěv. Péče je zajištěna 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
Naším cílem je zejména:
• minimalizovat bolest a další nepříjemné symptomy nemoci,
• umožnit prožít poslední etapu života v domácím prostředí a rodinném kruhu,
• odstranit nebo zmírnit strach nemocného i pečujícího.
Podmínkou přijetí do Domácího hospice Ledax je pokročilé stádium nevyléčitelného
onemocnění, ukončení kauzální léčby a zajištění nepřetržité celodenní péče o klienta
v domácnosti „pečující osobou“. Péče může být indikována propouštějícím lékařem
z nemocnice, obvodním lékařem, ale lze ji poskytovat i bez indikace lékaře, kdy o péči
zažádá klient či jeho rodina.
Společnost Ledax o.p.s. má uzavřeny smlouvy na odbornost 926 (pracoviště domácí
paliativní péče) se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Zdravotní pojišťovnou
ministerstva vnitra ČR, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Českou průmyslovou
zdravotní pojišťovnou a Oborovou zdravotní pojišťovnou na území okresu České
Budějovice, v průběhu roku 2020 se podařilo rozšířit tyto smlouvy také na území obce
s rozšířenou působností Kaplice.
Jelikož finanční zdroje ze zdravotního pojištění či státního rozpočtu nepokryjí
kompletní náklady na provoz služby, došlo v roce 2020 k významnému posunu
ve vícezdrojovém financování prostřednictvím fundraisingových aktivit, o kterých je
pojednáno na jiném místě této zprávy.
Domácí hospic Ledax má zázemí v Otakarově ulici 23 v Českých Budějovicích.
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Statistika péče v roce 2020
Celkový počet nevyléčitelně nemocných
v péči Domácího hospice Ledax

99

z toho mužů

47

z toho žen

52

nejmladší nemocný

39 let

nejstarší nemocný

99 let

průměrný věk

70,9 let

průměrný počet dnů péče

14 dnů

nejméně dní péče

1 den

nejvíce dní péče

150 dnů
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Domácí zdravotní péče
Tato forma péče je zaměřena na podporu, udržení a navrácení zdraví a rozvoj
soběstačnosti. Jejím smyslem je umožnit uživateli setrvání v jeho přirozeném
domácím prostředí např. při doléčení chronických nebo akutních onemocnění.
Domácí zdravotní péči zajišťuje tým zdravotních sester na základě indikace lékaře
(všeobecného praktického lékaře, pediatra, lékaře ošetřujícího při hospitalizaci apod.).
Domácí zdravotní péče je plně hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami. Službu
poskytujeme na Trhosvinensku.
V rámci domácí zdravotní péče jsou zajišťovány výkony jako např. odběr biologického
materiálu (krev, moč, stolice apod.) včetně odvozu do laboratoře nebo k lékaři, měření
fyziologických funkcí (krevní tlak, puls apod.), aplikace injekcí, převazy ran apod.
Jsou prováděny tyto výkony:
• odběry biologického materiálu včetně odvozu do laboratoře nebo k lékaři,
• měření fyziologických funkcí - krevní tlak, puls, dech, hladina glykemie,
• aplikace injekcí,
• péče o diabetiky – aplikace inzulínu, nácvik a zaučení v aplikaci, edukace diabetika,
• převazy ran – bércové vředy, diabetické ulcerace, proleženiny, pooperační rány, tržná
poranění apod.,
• ošetření všech druhů stomií, klyzma, ošetření a výměna permanentních katetrů
(cévek) u žen i mužů,
• aktivní ošetřovatelská rehabilitace u uživatelů po centrální mozkové příhodě nebo
po úrazu.
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Pronájem zdravotnických 		
pomůcek Ledax
Službu Pronájem pomůcek provozuje společnost Ledax již od roku 2011. Služba tak
doplňuje poskytované služby, ale slouží i široké veřejnosti.
K pronájmu zdravotnické pomůcky není potřeba doporučení lékaře ani potvrzení
zdravotní pojišťovny. Výhodou tohoto pronájmu je vyzkoušení si pomůcky v domácím
prostředí a teprve poté předepsání pomůcky od lékaře. Pronájem pomůcky je možný na
základě písemně uzavřené smlouvy. Pomůcku jsme schopni dovézt do bytu nájemce.
Dovoz pomůcky je hrazen ze strany nájemce dle platných cen.
V roce 2020 jsme zaznamenali velmi vysokou poptávku po zápůjčce zdravotnických
pomůcek nejen z řad našich uživatelů, ale především z řad veřejnosti, a proto došlo
k dalšímu navýšení počtu nabízených pomůcek, zejména elektricky polohovatelných
lůžek s antidekubitními matracemi. Zdravotnické pomůcky jsou pronajímány
dle platného ceníku. Současně při pronájmu lůžek zajišťujeme dovoz a montáž
a nájemce řádně poučíme o jejich užívání. Pronájem zdravotnických pomůcek se
osvědčil zejména jako vhodný doplněk služby Domácího hospice Ledax, kdy uživatel
naše pomůcky využije na překlenovací dobu, než získá pomůcky své. Pro uživatele
Domácího hospice Ledax máme k dispozici i specializované přístroje, jako jsou
bateriové odsávačky hlenů či kyslíkové oxygenátory, jejichž počet jsme v roce 2020
také navýšili a vnímáme je jako nepostradatelnou součást vybavení v péči o terminálně
nemocné.
Veškerý sortiment zdravotnických pomůcek je v plně funkčním stavu, o který se stará
servisní tým, zároveň každým rokem probíhají zákonem stanovené revize.
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Volnočasové a poradenské 			
aktivity Ledax v roce 2020
V roce 2020 zaznamenaly volnočasové a poradenské aktivity pro seniory společnosti
Ledax změny v souvislosti pandemií koronaviru. Nastavení aktivit bylo vždy
přizpůsobeno aktuálním opatřením. Volnočasové a poradenské aktivity pro seniory
zůstávají i nadále nedílnou součástí služeb společnosti Ledax a pevně věříme, že je
budeme moci brzy v plném rozsahu obnovit.
Klub R51 plus
Klub pro generaci 50+ s názvem Klub R51 plus se schází již od podzimu roku 2013.
V roce 2020 bylo možné zrealizovat vzhledem k pandemické situaci pouze lednový
a únorový Klub. Na konci roku 2020 má tedy Klub za sebou již 64. setkání. Za dobu
svého fungování se společných setkání zúčastnilo téměř 200 hostů, jednotlivců nebo
organizací, kteří představili své aktivity nebo vyprávěli příběh o svých uskutečněných
snech. Klub navštěvuje pokaždé cca sto seniorů, převážně žen. Setkání Klubu se
v běžném režimu konají vždy první úterý v měsíci (mimo období školních prázdnin)
od 17:30 do 19:30 hod. Vstup je zdarma.
Klub seniorů – Komunitní centrum Máj
V Komunitním centru na sídlišti Máj probíhaly pravidelné středeční aktivity v Klubu
seniorů i v roce 2020, tyto aktivity však byly značně omezeny v důsledku opatření
souvisejících s epidemiologickou situací. Rukodělná dopoledne, hrátky s pamětí,
cvičení, přednášky a besedy na různá témata nebo výroba různých drobností pod
značkou Ledax ART - to vše byly u seniorů oblíbené aktivity.
Ledax ART
Zdárně pokračoval projekt Ledax ART. Senioři vyráběli pletené, šité, háčkované nebo
jiné výrobky – dle umu jednotlivých zúčastněných - a následným prodejem pak
podporovali dobročinné projekty i seniory samotné. Všem zúčastněným seniorům
patří velký obdiv nad tím, jak krásné věci dokáží vytvořit, a obrovské poděkování za to,
že svým dílem umožňují nejen sobě, ale i dalším seniorům žít aktivněji. V neposlední
řadě přináší zakoupené výrobky jejich novým majitelům radost a dobrý pocit, že koupí
podpořili dobrou věc. V roce 2020 byla podpora získaná prodejem výrobků Ledax ART
věnována na provoz Domácího hospice Ledax.
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Senior Pointy
První Senior Pointy v Českých Budějovicích byly pod záštitou Ledax o.p.s. otevřeny
v roce 2015.
V roce 2016 se služby stabilizovaly a Senior Point se stal místem, kam senioři
s důvěrou chodí pro informace z oblastí života, které je zajímají. V roce 2020
provozovala společnost Ledax jeden Senior Point, a to na adrese Riegrova 51
v Českých Budějovicích ve čtvrtek od 8:30 do 15:30 hod. Provoz Senior Pointu byl
stejně jako ostatní poradenské aktivity přizpůsoben aktuálním opatřením souvisejícím
s aktuální epidemiologickou situací. V Senior Pointu mají senioři možnost zřídit si
Senior Pas, informovat se v sociální a kulturní oblasti, zjistit kontakty na další instituce
– vždy individuálně dle problémů, které senioři řeší.
Od října 2016 funguje v rámci služeb Senior Pointu bezplatná právní poradna. V roce
2020 poskytovala poradna své služby ve středu v liché týdny od 9:00 do 12:00 hod.
Všechny výše uvedené služby a aktivity byly pro seniory zdarma.
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Projekty a finanční podpora
v roce 2020
Účelová dotace Jihočeského kraje na poskytování
sociálních služeb pro rok 2020
Finanční prostředky byly určeny na poskytování sociálních
služeb, které jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019–2021
a s jeho aktualizací formou Akčního plánu pro rok 2020.
Dotace pro Ledax o.p.s. byla poskytnuta na financování
mzdových a provozních výdajů souvisejících s poskytováním
sociálních služeb Pečovatelská služba, Osobní asistence
a Odlehčovací služby.
Dotační řízení na podporu mimořádného finančního
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti
s epidemií COVID-19
Finanční podpora byla určena na úhradu mimořádné odměny
ke mzdě a platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy
je zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného
soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými
osobami při výkonu sjednaného výkonu práce nebo ztíženého
provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy
COVID-19, případně za mimořádné pracovní nasazení
v rámci poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Krajský dotační program na podporu sociálních služeb
pro rok 2020
Účelem programu byla finanční podpora sociálních
služeb, které jsou v souladu se Střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období
2019–2021 a s jeho aktualizací formou Akčního plánu
pro rok 2020 a jsou zařazeny do základní sítě sociálních
služeb v Jihočeském kraji pro období 2020–2021.
Dotace byla poskytnuta pro Pečovatelskou službu, Osobní
asistenci a Odlehčovací služby.
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Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji 		
pro rok 2020
Dotace byla poskytnuta na zkvalitnění služby
domácí hospicové péče a její dovybavení potřebnými
zdravotnickými pomůckami a na vzdělávání
pracovníků.
Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č.
108/2006 Sb., o sociálních službách pro rok 2020
Cílem programu byla mj. podpora poradenských
center pro seniory v Jihočeském kraji. Ledax o.p.s.
získal dotaci na zabezpečení aktivit Senior Pointu,
což je kontaktní licencované centrum pro seniory,
ve kterém najdou ucelenou nabídku volnočasových
aktivit, poradenství a pomoc s řešením každodenních
životních situací a událostí.
Kofinancování sociálních služeb pro občany města
České Budějovice
Dotace byla využita na nákup materiálu, služeb,
mzdové a provozní náklady spojené s poskytováním
sociálních služeb Pečovatelská služba a Osobní
asistence pro občany města České Budějovice.

Dotační program města České Budějovice
na podporu sociální oblasti v roce 2020
Dotační program byl zaměřen na přímou podporu
poskytovatelů sociálních služeb registrovaných
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Podporována byla mj. celoroční činnost a provoz
organizací, které poskytují kvalitní služby na území
města České Budějovice. Ledax o.p.s. získal
příspěvek na poskytování terénní Odlehčovací služby
pro občany města České Budějovice. Zároveň jsme
v rámci tohoto dotačního programu získali podporu
poskytování a realizace volnočasových aktivit pro
seniory. Cílem těchto aktivit je nabídnout seniorům
netradiční trávení volného času, umožnit jim zažít
něco nového a nevšedního a vytrhnout je tak ze
stereotypu jejich života.
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Zkvalitnění sociálních služeb Ledax o.p.s., CSS Emausy s.r.o 			
a Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
Společnost Ledax o.p.s. získala dotaci na realizaci projektu podpořeného
z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu proběhla aktualizace
a tvorba nových standardů kvality sedmi sociálních služeb a to jak u žadatele,
společnosti Ledax o.p.s., tak u partnerů Ledax Vysoké Mýto o.p.s. a CSS Emausy
s.r.o. Dále probíhalo vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách. Projekt byl realizován od dubna 2018 do března 2020.

(logo EU, OPZ)
Rozvoj osobní asistence Ledax
Projekt podpořený v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byl
zaměřen na zkvalitnění poskytování Osobní asistence v ORP Trhové Sviny a ORP
Týn nad Vltavou.

Rozvoj pečovatelské služby Ledax na území MAS Pomalší
Projekt podpořený v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
byl zaměřen na zkvalitnění poskytování Pečovatelské služby na území obcí
spadajících do MAS Pomalší prostřednictvím pořízení nových automobilů.
Podpořena byla naše střediska v Kaplici a Trhových Svinech.

Rozvoj pečovatelské služby Ledax na území MAS Česká Kanada
Projekt podpořený v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
byl zaměřen na zkvalitnění poskytování Pečovatelské služby na území obcí
spadajících do MAS Česká Kanada prostřednictvím pořízení nových automobilů.
Podpořena byla naše střediska v Jindřichově Hradci a Dačicích.

(logo EU ) (logo MPMR)
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Zajištění individuální dopravy seniorů v roce 2020
Peněžní prostředky byly poskytnuty na částečnou úhradu nákladů
spojených s individuální dopravou seniorů nad 65 let v Dačicích a
místních částech. Cíl cesty byl omezen na cesty k lékaři, do lékárny,
na Palackého náměstí, na autobusové a vlakové nádraží v Dačicích,
hřbitovy, kostely, knihovny v Dačicích a místních částech.

Terénní sociální služby v roce 2020 podpořila většina obcí, ve kterých službu
poskytujeme, mezi nejvýznamnější přispěvatele patří České Budějovice, Jindřichův
Hradec, Dačice, Kaplice, Týn nad Vltavou, Třeboň, Trhové Sviny, Slavonice, Studená,
Lišov, Kamenný Újezd, Borovany, Zliv, Nové Hrady, Ledenice, Lomnice nad Lužnicí,
Nová Včelnice, Strunkovice nad Blanicí, Rudolfov, Hluboká nad Vltavou a další.

Jindřichův Hradec

Dačice

Týn nad Vltavou

Kaplice
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V roce 2020 nás podpořily také tyto nadace a nadační fondy:

Nadace Agrofert

Nadace Karel Komárek Family Foundation

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové

Nadace ČEZ

Nadace VIA

Nadační fond Albert

Grantový program Mobilita společnosti ŠKODA AUTO
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Fundraising, dárci a dobrovolníci
Z důvodu kvalitního poskytování a rozvíjení komplexních služeb Domácího hospice
Ledax a z důvodu zajištění vícezdrojového financování této služby, které by pokrylo
náklady na její provoz, jsme se v roce 2020 zaměřili na rozvoj fundraisingových aktivit.
V této souvislosti podala společnost Ledax o.p.s. dne 1. 11. 2019 Oznámení o konání
veřejné sbírky na podporu domácí hospicové péče a získala od Krajského úřadu
Jihočeského kraje potřebné Osvědčení. V průběhu roku 2020 jsme v rámci veřejné
sbírky začali využívat služeb darovacího portálu Darujme.cz. Dále jsme uzavřeli
smlouvu s Fórem dárců o využívání dárcovských sms (tzv. DMS pro hospic) v rámci
projektu „Když můžete pomoct dnes, neodkládejte to na zítřek“.
V rámci veřejné sbírky lze přispívat přímo na sbírkový bankovní účet nebo do tří
úředně zapečetěných kasiček. Jedna je umístěna v kanceláři Domácího hospice
Ledax v Otakarově 23 v Českých Budějovicích, zbývající kasičky jsou registrované
Magistrátem města České Budějovice jako putovní a lze je zapůjčit obchodníkům nebo
jednotlivcům na akce různého typu.
V průběhu roku 2020 byly kasičky umístěny v kavárně U VÁS v Kněžské ulici v Českých
Budějovicích a na koncertě skupin Tlustá Berta a Parkán. Tímto moc děkujeme majiteli
kavárny i organizátorům koncertu za příležitost získat finanční příspěvky touto cestou.
Významnou akcí byla prodejní výstava výrobků vytvořených v rámci projektu Ledax ART,
což je dobročinné a dobrovolné seniorské tvoření. Výstava probíhala v Informačním
centru Jaderné elektrárny Temelín v průběhu srpna a září 2020. Ledax o.p.s. měl touto
cestou příležitost prezentovat služby Domácího hospice Ledax, představit projekt
Ledax ART a v neposlední řadě získat finanční příspěvky z prodeje vystavovaných
výrobků. Velice tímto děkujeme Jaderné elektrárně Temelín a zaměstnancům
Informačního centra za podporu a možnost realizace této akce.
Restrikce a bezpečnostní opatření spojená s bojem proti pandemii nemoci COVID-19
nás sice významně limitovaly v plánovaných benefičních akcích, ale zase nás posunuly
v on-line fundraisingu.
Došlo k vzniku webu www.nekecampomaham.cz, který propojuje naše fundraisingové
aktivity a sociální sítě. V závěru roku 2020 jsme spustili e-shop charitativního obchodu
Ledax, díky kterému lze domácí hospic podpořit také nákupem rukodělných výrobků
zhotovených převážně seniory. Veškeré finanční prostředky získané z prodaných
výrobků putují v režimu veřejné sbírky na podporu Domácího hospice Ledax. Speciální
poděkování bychom rádi věnovali seniorkám a seniorům, kteří pro Ledax dlouhodobě
nezištně tvoří, pletou, šijí nebo háčkují krásné výrobky, které jsou základem našich
benefičních prodejů.
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Finanční dary z řad individuálních i firemních dárců do veřejné sbírky pomohly
v průběhu roku 2020 spolufinancovat pořízení mobilního ultrazvuku pro uživatele
Domácího hospice Ledax a nashromáždit významnou část finančních prostředků
k plánovanému pořízení automobilu pro hospicový tým v roce 2021.
Velice si vážíme iniciativy studentů Česko-anglického gymnázia v Českých
Budějovicích, kteří se zapojili do projektu Nadace Via s názvem „Dobrodruzi“.
V průběhu roku 2019 zorganizovali několik benefičních akcí a získali tak ve prospěch
společnosti Ledax o.p.s. 20 000 Kč. Nadace Via následně přispěla dvojnásobkem
vybrané studentské částky. Veškerá aktivita směřovala k zorganizování koncertu
populární a nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Koncert proběhl navzdory výrazným
omezením v CSS Emausy v srpnu 2020.
Děkujeme Nadaci Via, všem studentům i profesorům Česko-anglického gymnázia
zapojeným do tohoto zajímavého projektu.
Rádi bychom také poděkovali studentkám Střední zdravotnické školy v Jindřichově
Hradci, které velmi pomohly při první vlně pandemie tamnímu středisku Pečovatelské
služby Ledax. Svou dobrovolnou výpomocí s hlídáním malých dětí zaměstnankyň
společnosti Ledax umožnily poskytování pečovatelské služby všem uživatelům, pro
které byla naše pomoc nezbytná.

Poděkování za podporu
Rádi bychom poděkovali našim partnerům, kteří s námi v roce 2020 spolupracovali,
a sponzorům za jejich dary. Finanční i věcné dary byly použity dle darovacích smluv.
Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Jihočeskému kraji, Statutárnímu
městu České Budějovice a ostatním obcím a všem firmám, které nás podpořily.
Poděkování patří také nadacím a nadačním fondům.
V neposlední řadě velice děkujeme všem jednotlivcům, kteří na nás mysleli, přispěli
finančním či věcným darem nebo jakkoli přiložili pomocnou ruku. Děkujeme také
dobrovolníkům, kteří pro nás na začátku pandemie ochotně šili roušky a v době, kdy
bylo obtížné sehnat jakékoli ochranné prostředky, nám významně pomohli.
Velice si vaší podpory vážíme a děkujeme za ni. Vědomí této sounáležitosti bylo
zaměstnancům společnosti Ledax o.p.s. v těžkých dobách roku 2020 velkou oporou.
Těšíme se na další spolupráci a nová partnerství v nadcházejícím roce 2021.

Výroční zpráva Ledax o.p.s. za rok 2020		

Velmi si vážíme finanční, materiální
i odborné pomoci od našich partnerů
a dalších organizací, a to konkrétně:
• Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR
• Jihočeský kraj
• Statutární město České Budějovice
a další spolupracující města a obce
• společnosti skupiny DfK Group
• Úřad práce České republiky
• Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky
• Fórum mobilních hospiců
• Česká asociace sester
• Česká asociace pečovatelské služby
• Aliance odpovědných pořadatelů
veřejných sbírek
• Škoda Auto a.s.
• MAXIHIT CZ spol. s r.o.
• INPRESS a.s.
• Česko-anglické gymnázium 		
České Budějovice
• Olma R+ s.r.o.
• Alza.cz a.s.
• Klub historie letectví 		
Jindřichův Hradec
• Re-Ex CZ a Mgr. Zdeněk Mokrý
• CHemServisu EU s.r.o. 			
a Ing. Leoš Kysela
• společnost Podané ruce o.p.s.
• LaVita Czech s.r.o.
• Kavárna U VÁS
• hudební skupiny Tlustá Berta
a Parkán
• Jaderná elektrárna Temelín
• Střední zdravotnická škola
v Jindřichově Hradci
• Teta drogerie
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• První novinová společnost a.s.
• Solární asociace, z.s.
• BIKRAM YOGA České Budějovice
s.r.o.
• STROOM DUB o.p.s.
Vážíme si i dlouhodobé spolupráce
s našimi dodavateli, a to zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auta Borek, a.s.
DM servis CB s.r.o.
Autoservis Čížek s.r.o.
E.ON Česká republika, s.r.o.
ACTIVA spol. s r. o.
2Pservis
GW Diesel a.s.
O2 Czech Republic a.s.
Bonno Gastro Servis s.r.o.
České Budějovice
Gastro zařízení Švorc
Auto Štěpán, s.r.o.
Jiří Souček, s.r.o. - autoservis
Autoservis ZTS Jindřichův Hradec
s.r.o.
Papera s.r.o.
Hartmann – RICO, a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna
Sodexo Pass Česká republika a.s.
Dentimed s.r.o.
Ortoservis s.r.o.
Zdravotnické potřeby Zelená hvězda
Meyra ČR s.r.o.
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
(lékárny Dr. Max)
Abena A/S
Mobler.cz
2P Servis s.r.o.
Holistic management, s.r.o.

Výroční zpráva Ledax o.p.s. za rok 2020		

27

Publikační činnost
V roce 2020 vyšlo pět vydání občasníku Ledax NOVINY, který je určen především
uživatelům služeb Ledax o.p.s. a pravidelně jim přináší zábavné i užitečné čtení.
V občasníku Ledax NOVINY vždy najdete článek nebo rozhovor s osobností na zajímavé
nebo aktuální téma, informace o činnosti společnosti Ledax o.p.s. a o aktivitách pro
uživatele služeb, kulturní tipy, zajímavosti, výherní křížovku o ceny a sudoku.
Ledax NOVINY vychází v nákladu 3 000 kusů a jsou distribuovány nejen mezi uživatele
služeb Ledax o.p.s. V elektronické podobě jsou noviny ke stažení na www.ledax.cz.
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Členství v asociacích
Společnost Ledax o.p.s. je členem níže uvedených asociací a i v průběhu roku 2020
se aktivně podílela na činnostech souvisejících s členstvím (účast na jednáních
či konferencích).
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje (ANNO JČK)
Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek (AVPO ČR)
Fórum dárců zformovalo nezávislou iniciativu Aliance odpovědných pořadatelů
veřejných sbírek, která si klade za cíl udržovat kvalitu českého veřejného dárcovství
a dodržovat etické principy, které dávají jistotu jak dárcům, tak i obdarovaným. Domácí
hospic Ledax je přidruženým členem Aliance od jejího vzniku v roce 2020.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSSČR)
Asociace poskytovatelů sociálních služeb je největší profesní organizací sdružující
poskytovatele sociálních služeb v České republice. Je nezávislým spolkem právnických
a fyzických osob poskytujících sociální služby.
APSSČR 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.
Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS)
Asociace ČAPS prosazuje zájmy svých členů a zastřešuje jejich společné aktivity,
informuje veřejnost o terénních pečovatelských službách, zajišťuje platformu pro
komunikace a nabízí systém profesního vzdělávání. Obecně 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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Česká asociace sester (ČAS)
Česká asociace sester je dobrovolná, samosprávná, nepolitická, profesní organizace
zdravotnických pracovníků se středoškolským, vyšším odborným vzděláním
a vysokoškolským vzděláním. Je to největší odborná profesní organizace nelékařských
pracovníků působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech
oblastech soukromého nebo jiného podnikání, bez ohledu na národnost nebo
náboženské vyznání, s působností po celé České republice.
ČAS se ve své činnosti zaměřuje na rozvoj ošetřovatelství jako oboru, rozvoj
ošetřovatelského povolání, podporu vydávání odborných publikací, spolupráci
s institucemi a na rozvoj mezioborové a mezinárodní spolupráce.
Fórum mobilních hospiců
Domácí hospic Ledax je od roku 2019 přidruženým členem Fóra mobilních hospiců.
Fórum je zastřešující organizace sdružující 40 poskytovatelů mobilní specializované
paliativní péče (tedy takzvané mobilní nebo domácí hospice). Fórum mobilních hospiců
tvoří společenství hospiců, agentur domácí péče, charitních organizací a dalších
zdravotnických zařízení, které poskytují profesionální specializovanou paliativní péči
v domácím prostředí uživatele.
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Účetní závěrka 2020 						
a zpráva auditora
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Ledax o.p.s.
Riegrova 51
370 01 České Budějovice
telefon: 800 22 10 22
e-mail: info@ledax.cz
www.ledax.cz

