Výroční zpráVa
Ledax o.p.s.

Ledax | partner pro spokojenější stáří

Úvodní slovo
Vážení,
opět se setkáváme u příležitosti vydání výroční zprávy za rok 2013. Ráda bych se nad ní
s Vámi zastavila a společně zhodnotila, co se nám za uplynulý rok podařilo:
-

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,
stabilizace hospicové péče a rozšíření její činnosti,
rozšíření činnosti o pronájem zdravotnických pomůcek, o které je velký zájem,
intenzivní vzdělávání zaměstnanců ve standardech kvality, aby nabyli větší jistoty
v jejich zavádění do praxe,
zpřehlednění informačního systému pro uživatele – nové webové stránky, označení
aut a budov, vybavení pracovníků pracovními pomůckami.

Naše společnost s téměř 80 pracovníky a sedmi středisky ve městech České Budějovice,
Dačice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Třeboň, Týn nad Vltavou a Trhové Sviny je největším
poskytovatelem pečovatelské služby na území Jihočeského kraje. Naši pracovníci
v sociálních službách a sociální pracovníci najezdí stovky tisíc kilometrů, aby se ročně
postarali o více než 2000 uživatelů. Jen pro zajímavost – náš vozový park čítá více než 40
automobilů.
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:
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
+420 606 723 225
sekretariat@ledax.cz
www.ledax.cz
28068955
CZ28068955
216002646 / 0300, ČSOB České Budějovice
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:
Ing. Irena Lavická
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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 2013 byla poskytována především pečovatelská služba v 68 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,
ošetřovatelská a hospicová péče a Pronájem zdravotnických pomůcek.

Domácí

Pracovníci společnosti Ledax o.p.s. se i v roce 2013 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.
Hlavním cílem pro rok 2013 bylo splnit činnosti, které si jednotlivé služby vytyčily v roce
2012. Podařilo se zejména stabilizovat poskytované služby, rozšířit nabídku činností,
obnovit ochranné osobní pracovní pomůcky pro zaměstnance společnosti. V pečovatelské
službě došlo k rozšíření místní a časové dostupnosti, podařilo se také částečně obnovit
autopark.
Činnost v tomto roce byla věnována hospicové péči, která je pro naši společnost velice
důležitá. Naší snahou je, aby lidé v každém období svého života mohli zůstat ve svém
domácím prostředí. Společnost pronajímá zdravotnické pomůcky uživatelům služeb či
veřejnosti. Poptávka po pronájmu zejména polohovatelných lůžek je značně vysoká.
Neméně důležité bylo v roce 2013 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 začala v roce 2013 organizovat klub pro generaci 50+ s názvem
Klub R51 plus.
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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).

7

Výroční zpráva Ledax o.p.s. za rok 2013

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 2013
Hlavním cílem pro rok 2013 bylo splnit činnosti zadané v roce 2012. 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 2013 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).

Hlavním cílem osobní asistence je podpora uživatelovy soběstačnosti a samostatnosti
v jeho vlastním prostředí. Vychází z individuálních potřeb a přání uživatele.
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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 2013
Mezi hlavní úkoly tohoto roku patřilo především ustálit novou službu ve vlastním
metodickém rámci i v povědomí veřejnosti, a tím zajistit zkvalitnění poskytované asistence
a poptávku po ní.
Dílčí aktivity
•
•
•
•
•
•
•

podílení se na zajišťování komplexní terénní sociálně-zdravotnické
(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.
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.
12
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Hlavním cílem domácí ošetřovatelské a hospicové péče je udržet zdraví osob nebo naplnit

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.
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.
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Klíčové aktivity domácí ošetřovatelské a hospicové péče v roce 2013
Již od roku 2012 byly poskytovány v rámci Domácí ošetřovatelské péče i zdravotnické
úkony, které patřily do hospicové péče, ale v názvu služby se toto zaměření neodráželo.
Naším cílem tedy bylo pro rok 2013 stabilizovat hospicovou péči a současně upravit název
služby tak, aby lépe vyjadřoval zaměření péče. Tento úkol se povedlo splnit a vznikl nový
název služby Domácí ošetřovatelská a hospicová péče. Podařilo se také vyčlenit automobil
pro tuto službu.
Další aktivity
• snaha o smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami ČR,
• zvyšování povědomí o domácí ošetřovatelské a hospicové péči na veřejně
dostupných místech, propagace poskytované péče (měření tlaku, cukru, odborná
konzultace zdarma),
• vytvoření informačního systému (označení auta, informace na webových stránkách),
• zvyšování odbornosti zaměstnanců domácí ošetřovatelské a hospicové péče,
• propojení poskytované péče s ostatními službami společnosti Ledax o.p.s. dle
potřeb a přání uživatelů.
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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.
Na webových stránkách www.ledax.cz je k dispozici katalog zdravotnických pomůcek.
Katalog obsahuje pomůcky, které je možné si pronajmout. Zároveň je na webových
stránkách kontakt na pracovníka a ceny pronajatých pomůcek.
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Klub R51 plus
V roce 2013 začala společnost Ledax o.p.s. organizovat Klub R51 plus. 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. V roce
2013 se Klub R51 konal dvakrát – v listopadu a v prosinci. Prvního setkání se zúčastnilo na
50 osob, druhého 70. Vstup je bezplatný.

3.12. 2013 v upraveném čase: 17:30, ale na stejném místě
v Riegrově 51, České Budějovice 370 01

5.11. 2013 v 18:30, v Riegrově 51, České Budějovice 370 01
Večerem vás provede moderátorka Mirka Nezvalová
Hlavní hosté: Dana a Hana Verzichovy

Večerem vás provede moderátorka Mirka Nezvalová
Hlavní host večera: Zdeněk Mareš - děkan katedrální farnosti
u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Program večera:

PROGRAM VEČERA:

Zahájení, křest loga

Nikdy není pozdě - Výživová poradkyně českobudějovické KONDICE PRO Jindra
Marhounová poradí, mimo jiné, jak přes vánoční svátky nepřibrat a přitom si je
s „chutí“ užít.

Nikdy není pozdě - Institut lékařské kosmetiky - co mohou nabídnout
ženám i mužům, aby byli v kondici i po 51 plus :-)
Podaná ruka – Povídání s ředitelkou společnosti Ledax o.p.s. Irenou
Lavickou, co dělat, když bychom rádi pečovali o své blízké v domácím
prostředí
Tip nejen pro dnešní večer – Nevařte doma: Netradičně ochutnáme už
v listopadu vánoční menu (rybí polévka a bramborový salát s bagetkou)
Splnit si svůj sen: Dana a Hana Verzichovy se vydaly jen s batohy na
6 týdnů Jižní Amerikou (promítání fotografií)

Podaná ruka - Tentokrát povídání přímo s uživatelkami společnosti Ledax o.p.s.
Nevidomé sestry Maruška a Jaruška Šímovy ze Strunkovic nad Blanicí přijedou
hlavně zazpívat, ale i popovídat o tom, jak se jim žije ve společné domácnosti
s pomocí druhých.
Tip nejen pro dnešní večer - Tentokrát ochutnáme další ze slavných polévek
společnosti CITYgastro a také máme pro vás malé „dobré“ překvapení.
Splnit si svůj sen: Zdeněk Mareš - Rodák z Boršova na Českobudějovicku se
kvůli ministrování v kostele mohl vyučit jen malířem pokojů. Proto v roce 1984
emigroval přes Rakousko do Itálie, kde v Římě studoval na Papežské lateránské
univerzitě. Na kněze ho vysvětil papež Jan Pavel II. Když získal doktorát, vrátil se
na výzvu budějovického biskupa Antonína Lišky zpátky na jih Čech…
Předpokládaný čas ukončení: 19:30

Předpokládaný čas ukončení 20:30

Budeme rádi, pokud svou návštěvu potvrdíte na email: info@kreativniagentura.com, ale samozřejmě jsou
dveře otevřené i pro ty, kteří se rozhodnou na poslední chvíli!

Těšíme se na vás!

Těšíme se na další
pěkný společný večer.

Projekty realizované společností v roce 2013
Senioři komunikují 2013
Projekt podpořený Nadací Lívie a Václava Klausových zaměřený na seznámení seniorů
s obsluhou PC, využíváním internetu, používáním elektronické pošty a psaním textu.
Realizace projektu probíhala v České Třebové, Litomyšli a Skutči. Jednalo se 14 hodinový
bezplatný kurz pro seniory.

Aktivní život i v seniorském věku pro uživatele Pečovatelské služby
Ledax o.p.s. příslušející k městu Týn nad Vltavou
Projekt realizován z Příspěvkového programu města Týn nad Vltavou.
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 povede k vytvoření hlubších sociálních vazeb mezi uživateli.
Hlavním cílem projektu realizovaného v roce 2013 bylo aktivní trávení volného času
uživatelů Pečovatelské služby Ledax o.p.s. příslušejících k městu Týn nad Vltavou.
Dílčími cíli projektu bylo:
– smysluplné a aktivní využití volného času uživatelů,
– nabídnutí aktivit, které pomáhají překonat prázdnotu a nabízí možnost dozvědět se
nové informace,
– posilování kognitivních procesů,
– posílení identity uživatelů, jejich sebevědomí, sebeúcty a pocitu sounáležitosti,
– umožnění prožitku úspěchu,
– celkové zkvalitnění života uživatelů.
V rámci projektu se uskutečnily celkem 2 výlety na zajímavá místa, o která uživatelé
pečovatelské služby Ledax o.p.s. v Týně nad Vltavou projevili největší zájem.
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První výlet byl realizován do Třeboně. Uskutečnil se dne 18. 5. 2013 a zúčastnili se ho
nejen uživatelé pečovatelské služby, ale i další senioři z Týna nad Vltavou a okolí. Celkem
se jednalo o 25 účastníků. Program byl přizpůsoben zejména věku a fyzickým možnostem
účastníků.
V rámci výletu senioři navštívili:
- prohlídku zámku Třeboň
- farmářské trhy
- pivovar v Třeboni
- zábavný program na náměstí v Třeboni
- projeli se vláčkem Třeboňáčkem
- poseděli v kavárně, v lázních Berta
- lázeňský park
Druhý výlet byl realizován do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou. Původně měl být výlet
realizován do ZOO Dvorce u Borovan, musel být však pozměněn z důvodu požáru v této
ZOO.
Výlet se uskutečnil dne 2.10.2013 a zúčastnilo se ho celkem 20 seniorů za doprovodu
pečovatelek.
V rámci výletu účastníci navštívili ZOO s průvodkyní, vyslechli zajímavosti o každém zvířeti,
případně pomohli průvodkyni schovaná zvířata vylákat, aby je všichni mohli vidět.
Účastníci výletu si mohli následně krmit medvěda, pohladit si poníky, či papoušky. Po
dlouhé procházce ZOO se všichni občerstvili v místní restauraci.
Nedílnou součástí obou výletů byla samozřejmě podpora a doprovod pracovníků, kteří
s uživateli příslušejícími 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 2013.
V rámci realizace akce připravila společnost Ledax o.p.s. 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.

Pečovatelská služba Ledax o.p.s.
Projekt na rok 2013 podpořený z grantového programu Jihočeského kraje na Podporu
rozvoje terénních služeb byl realizován od června do září 2013.
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
Prachatice, Trhové Sviny a Týn nad Vltavou. Tato podpora umožnila obyvatelům žijícím
v obcích Jihočeského kraje, která svojí činností pokrývá tato střediska, žít co nejdéle ve
svém přirozeném prostředí.
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Publikační činnost
Společnost Ledax o.p.s. vydávala i v roce 2013 bulletin Ledax NOVINY.

Ledax NOVINY
V roce 2013 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.
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Členství v asociacích
Společnost Ledax o.p.s. je členem níže uvedených asociací a v průběhu roku 2013
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 2013 spolupracovali. Zároveň se těšíme na spolupráci a nová partnerství
v nadcházejícím roce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anna Hanetšlégrová
Nadační fond AVAST
Nadační fond J&T
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
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
Petr Vítovec 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. 2013

+122

Příjmy celkem
z toho: faktury vydané (zaplacené)
přijaté dotace, dary
ostatní příjmy (pokladna příjem, úroky, kontokorent, …)

97 866
2 437
21 426
74 003

Výdaje celkem
z toho: faktury přijaté (zaplacené)
ostatní výdaje (pokladna výdej, poplatky, mzdy, kontokorent…)
KZ v pokladně a na běžném účtu k 31. 12. 2013

96 970
8 620
88 350
+1 018

Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů (v tis. Kč):
Zdroj
MPSV
Kraje
Obce
Nadační fondy
MMR
ERDF
ÚP
Zúčt. fondů
Ostatní
Vlastní
Celkem

Částka
15 832
130
6 420
47
11
63
286
2
769
10 926
34 486

Dot. MPSV
Grant jčkL
Fav obce + příspěvky DA, TŘ, JH, Borovany + dotace ČB, Týn
Nf Klausovi
sibh 15%
sibh 85%
Dot na mzdu 7x + Vzdělávejte se
zúčtování darů
uživatelé

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

Vlastní jmění
Rezervní fond
Výsledek
hospodaření
Nerozdělený
zisk/ztráta

Stav na začátku
období
3 000
0

Přírůstky

122
- 3 000

Úbytky

0
122

0
122

0

122

122
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Stav na konci
období
3 000
0
0
-2 878
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Stav a pohyb majetku a závazků (v tis. Kč):

Majetek (netto)
Závazky z obch.
vztahů
Závazky - mzdy
Úvěry

Stav na začátku
období
860

Přírůstky
687

637
1 454
1 081

8 780
19 490
464

Stav na konci
období
299
1 248

Úbytky

8 620
19 654
322

797
1 290
1 223

Náklady:
Náklady hlavní činnost
Náklady vedlejší (hospodářská) činnost

34 132
59

24

Výroční zpráva Ledax o.p.s. za rok 2013

Příloha k účetní závěrce za rok 2013
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Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
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Ledax o.p.s.
Riegrova 51
370 01 České Budějovice
telefon: +420 606 723 225
e-mail: sekretariat@ledax.cz
www.ledax.cz

