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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI
Vážení přátelé,
po období sbírání zkušeností v České republice i zahraničí jsme se věnovali
ve společnosti Ledax o.p.s. v roce 2008 rozvoji poskytovaných služeb. Po
řadě jednání se zástupci měst a obcí jsme při transformaci pečovatelské
služby v Jihočeském kraji přebrali péči o seniory a zdravotně postižené osoby
v téměř padesáti obcích regionu a uzavřeli s klienty na 1 350 individuálních
smluv. I proto se od uplynulého roku intenzivně zaměřujeme na zavádění
standardů kvality poskytovaných služeb.
Poslání společnosti Ledax o.p.s. jsme naplňovali v minulém roce i konferenční činností, vzděláváním
pracovníků a spoluúčastní při komunitním plánování sociálních služeb v řadě jihočeských měst. Péči
o seniory považujeme nejen za poslání, je především smyslem naší práce. Ráda bych proto
poděkovala svým kolegům a všem partnerům, se kterými jsme v uplynulém roce spolupracovali a
mohli tak společně rozvíjet služby pro starší spoluobčany. Upřímně si vážíme důvěry představitelů
samospráv, a především pak samotných uživatelů Pečovatelské služby Ledax o.p.s. Spolupráci
považujeme za závazek i motivaci neustále zkvalitňovat a zvyšovat dostupnost námi poskytovaných
sociálních a navazujících služeb. Věřím, že se i nadále budeme podílet na rozvoji nabídky a činností,
vedoucích k aktivnímu a důstojnému stáří seniorů v České republice.
Přeji Vám hodně zdraví a spokojenosti.
Mgr. Marcela Vítová
ředitelka společnosti
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI LEDAX O.P.S.



Sídlo společnosti: Riegrova 51, 370 01 České Budějovice



IČ: 28068955



DIČ: CZ28068955



Bankovní spojení: 216002646/0300, ČSOB a.s. České Budějovice



Web: www.ledax.cz



Email: sekretariát@ledax.cz

Správní rada:



Ing. Zdeněk Daňha

Dozorčí rada:



předseda SR



Bc. Lenka Daňhová

předsedkyně DR



členka SR



Blanka Daňhová
členka SR

Ing. Pavla Koubová Nováková

Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
členka DR



Ing. Martina Štveráková
členka DR
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2008



Mgr. Marcela Vítová – ředitelka společnosti



Ing. Irena Lavická – zástupkyně ředitelky, projektový manažer



Mgr. Jiří Toušl – ředitel pečovatelské služby



Ing. Jana Ludvíková - ekonom



Vojtěch Toušl – konzultant



Ing. Lucie Součková – konzultant



Eva Lohoňková – účetní



Pavlína Vesecká – asistentka
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POSLÁNÍ A ČINNOST SPOLEČNOSTI
Posláním společnosti Ledax o.p.s. je podpora aktivního a důstojného života seniorů prostřednictvím
poskytování pobytových, ambulantních, terénních sociálních služeb a poradenství.
Společnost Ledax o.p.s. vznikla v roce 2007 s cílem rozvíjet a poskytovat širokou škálu kvalitních
sociálních služeb a základní a odborné poradenství pro seniory:


poradenství seniorům v oblasti volného času, odpočinku a možností pracovního uplatnění,



poradenství poskytovatelům sociálních služeb v oblasti kvality a humanizace sociálních
služeb,



poskytování základního a odborného sociálního poradenství seniorům,



poskytování pobytových služeb 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

Veškeré služby poskytuje Ledax o.p.s. s důrazem na kvalitu a individuální přístup s cílem zajistit
seniorům takové služby, které jim zkvalitní život ve vlastní domácnosti i v pobytových zařízeních.
Poradenství v oblasti pobytových služeb a bydlení pro seniory taktéž společnost Ledax o.p.s. nabízí
projekčním kancelářím, investorům a obcím.
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PEČOVATELSKÁ SLUŢBA LEDAX O.P.S.
Pečovatelská služba Ledax o.p.s. poskytuje takové služby, které umožňují seniorům žít kvalitní život
v domácím prostředí a udržovat si kontakty s rodinou i přáteli.

Ledax o.p.s. je registrovaným poskytovatelem pečovatelské služby na území Jihočeského kraje podle
§ 40 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytuje terénní a ambulantní služby osobám
se sníženou soběstačností způsobenou věkem, chronickým onemocněním nebo zdravotním
postižením. Služba podporuje uživatele v přirozeném způsobu života v domácím prostředí. Služeb
Ledax o.p.s. mohou využívat i rodiny, ve kterých se narodily současně 3 a více děti.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŢBY LEDAX O.P.S.


pomoc při zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu



pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu



poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy



pomoc při zajištění chodu domácnosti



zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociální službu poskytují pracovníci pečovatelské služby vždy na
odborné úrovni, přitom respektují individuální volbu a potřeby
uživatele, upřednostňují podporu před péčí a ctí principy rovného
přístupu, zachování mlčenlivosti, empatie, úcty, vlídnosti a slušnosti.
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KLÍČOVÉ AKTIVITY PEČOVATELSKÉ SLUŢBY LEDAX O.P.S. V ROCE 2008


Rozšíření registrace Pečovatelské služby Ledax o.p.s.



Participace při transformaci pečovatelské služby v Jihočeském kraji.



49 uzavřených smluv s obcemi o poskytování pečovatelské služby a 1 342 podepsaných
smluv s uživateli sociálních služeb na území okresů České Budějovice, Jindřichův Hradec,
Písek a Český Krumlov.



Uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem. Darovaný movitý majetek společnost
využívá při poskytování pečovatelské služby.



Tvorba a zavádění standardů kvality sociálních služeb Pečovatelské služby Ledax o.p.s.



Rozvoj Pečovatelské služby ve Strunkovicích nad Blanicí, příprava a zahájení poskytování
pečovatelské služby ve Lhenicích.

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. posílí o
odborné

pracovníky,

společnosti

kteří

z původních

přejdou

do

organizací

zřizovaných Jihočeským krajem. Do konce
roku 2008 nabídky přejít do Ledax o.p.s.
využilo 80 pracovníků. Celkem tedy přibylo
90

nových

pracovníků
pečovatelek,

zaměstnanců

na

pozice

v sociálních

službách

–

sociálních

pracovníků

a

vedoucích středisek pečovatelské služby.
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KONFERENČNÍ ČINNOST

V roce 2008 se společnost Ledax o.p.s. již tradičně podílela na organizaci dvou konferencí
zaměřených na seniorskou problematiku
Společnost Ledax o.p.s. se dále podílí na kultivaci životních podmínek seniorů v České republice
pořádáním pravidelné odborné konference SENIOR LIVING. Také úzce spolupracuje se Zdravotně
sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při organizaci mezinárodní konference
Problematika GENERACE 50 plus. Společnost se taktéž prezentovala při Gerontologických dnech
v Ostravě a na několika konferencích pořádaných Asociací poskytovatelů sociálních služeb České
republiky.

III. ROČNÍK KONFERENCE SENIOR LIVING
Hostitelem konference SENIOR LIVING, kterou pořádá společnost Ledax o.p.s. ve spolupráci se
Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Fakultou stavební ČVUT v
Praze, se v roce 2008 stalo město Hradec Králové. Ve dnech 11. a 12. listopadu se v Kongresovém
centru Aldis uskutečnil již třetí ročník této konference, která se jako jediná v České republice věnuje
systematicky problematice bydlení pro seniory. Obsahově navazoval třetí ročník na ty předchozí,
které proběhly v Luhačovicích a ve Zlíně.
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I v roce 2008 bylo hlavním tématem bydlení pro seniory, doplněné o oblast kvality života ve stáří. Na
konferenci zazněly téměř tři desítky odborných příspěvků, se kterými vystoupili odborníci z vysokých
škol, poskytovatelé sociálních služeb pro seniory a představitelé veřejné správy. Účastníci konference
se taktéž dočkali prezentací přednesených seniory a dále pak také zástupci vzdělávacích společností
a organizací zaměřených na aktivizační činnosti pro seniory.
V rámci konferenčního jednání se také uskutečnily dvě panelové diskuze a odborný seminář určený
zájemcům o problematiku dobrovolnictví v sociálních službách. I pro tento rok platilo, že jedním
z hlavních cílů pro organizátory konference je vytvoření dostatečného prostoru pro výměnu názorů a
zkušeností mezi představiteli odborné veřejnosti a lidmi z praxe.

V. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROBLEMATIKA GENERACE 50 PLUS
Ve dnech 27. a 28. května 2008 se v novém výukovém komplexu Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích „Vltava“ uskutečnil v pořadí už pátý ročník mezinárodní
konference na téma „Problematika generace 50 plus“. Její organizátoři z katedry veřejného a
sociálního zdravotnictví ZSF JU a společnosti Ledax o.p.s. ji obsahově zaměřili především na
problematiku generace 50 plus v kontextu probíhajících demografických změn a ekonomického
vývoje společnosti, na zdravotní stav a využití volného času seniorskou generací, dále na aktivní stáří
jako součást životního stylu, rezidenční bydlení a všeobecně na celý systém péče o seniory. V
průběhu jednání zazněly na čtyři desítky referátů předních českých a slovenských odborníků z oblasti
zdravotně sociální péče, aplikované sociologie, psychologie, ekonomie. Odborným garantem
konference byl vedoucí katedry veřejného a sociálního zdravotnictví ZSF JU doc. MUDr. Vladimír
Vurm, CSc.
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Společnost Ledax o.p.s. vydává bulletin Ledax
NEWS, který je určen jak pro odbornou, tak i pro
laickou veřejnost. V roce 2008 vyšla čtyři čísla
zaměřená na aktuální témata a informace ze
společnosti. Každé vydání časopisu taktéž nabídlo
rozhovor se zajímavou osobností. Všechna čísla
Ledax

NEWS

jsou

zveřejněna

na

webových

stánkách společnosti.

Společnost vydala Sborník II. ročníku konference SENIOR LIVING a zpracovala Výroční zprávu
společnosti za rok 2007.
Ledax o.p.s. se podílela na zpracování „Studie mapující vývoj investic v oblasti zabezpečení
kapacit domovů pro seniory do roku 2015 v Jihočeském kraji.“ se společností KP projekt s.r.o.,
jejíž zadavatelem byl Jihočeský kraj.
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ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH
Společnost Ledax o.p.s. se jako člen aktivně podílí na činnostech několika asociací

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 důvěry ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb ČR
APSS ČR 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 sluţby
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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HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
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PODĚKOVÁNÍ
Společnost Ledax o.p.s. děkuje všem svým partnerům a sponzorům za finanční či mediální podporu a
spolupráci v roce 2008.



Jihočeský kraj



JVS a.s.



Královéhradecký kraj



Doppler CZ spol. s.r.o.



HOCHTIEF CZ a.s.



Dřevospol s.r.o.



Kimberly – Clark s.r.o.



Časopis Revue 50plus



HARTMAN – RICO a.s.



Časopis Interiér



AG FOODS GROUP a.s.



Marcom, spol. s r.o.



ASP a.s.



Časopis Sociální péče

Společnost Ledax o.p.s. je součástí skupiny DfK Group společně s AgEnDa o.s., Bedex s.r.o.,
Employment service a.s., Jihočeská rozvojová o.p.s., KP projekt s.r.o., Třeboňská rozvojová o.p.s.
Díky tomuto kooperativnímu seskupení má společnost možnost čerpat nejen inspiraci, ale i konkrétní
pomoc v oblastech regionální rozvoje, lidské zdrojů, sociální problematiky a inovačního podnikání.
Dynamický tým společností DfK Group poskytuje odborné služby na profesionální úrovni pro
soukromý i neziskový sektor po celé České republice.
Partnery v odborné rovině sociálních služeb a péče o seniory jsou APSS ČR, Zdravotně sociální
fakulta Jihočeské univerzity, Asociace PPP, Domov pro seniory Blatná, Domov seniorů Mistra
Křišťana Prachatice, Domov pro seniory Máj České Budějovice, Domov pro seniory
Slunečnice Ostrava - Poruba a G –centrum Tábor.
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