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Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

dovoluji si vám předložit zprávu o činnosti společnosti Ledax za rok 2017, který byl pro nás opět rokem 
dynamickým, byl naplněn nejen každodenní péčí o naše uživatele, ale i rozvojovými  tématy.

Myslím, že jsme opět potvrdili  pozici stabilního poskytovatele  terénních sociálních a zdravotních služeb 
zejména pro seniory. Nyní vstupujeme  do neméně obtížné fáze, a to je udržení dobré pověsti a nastavené  
kvality poskytovaných služeb.  Zároveň bychom rádi přicházeli i nadále s novými projekty, drželi krok 
s moderními trendy a byli službou,  která je dostupná pro všechny zájemce. Opět tedy máme ambiciózní 
cíle, které se pokusíme naplnit s pomocí našich ochotných zaměstnanců, velkého nasazení managementu  
společnosti a zejména s  pomocí našich uživatelů,  spolupracujících subjektů a všech lidí, které potkáme 
na společné cestě.

Těším se na setkání.

Ing. Irena Lavická

ředitelka společnosti
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Kontaktní údaje

Název:   Ledax o.p.s.
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Sídlo:   Riegrova 51, 370 01 České Budějovice

Telefon:   725 723 092

Bezplatná linka:  800 22 10 22

E-mail:   sekretariat@ledax.cz

Web:   www.ledax.cz

IČ:   28068955

DIČ:   CZ699003634

Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB České Budějovice

Datum vzniku:  17. 7. 2007

orgány společnosti Ledax o.p.s.

Správní rada:
Bc. Lenka Suková - předsedkyně správní rady
Blanka Toulová - členka správní rady
Ing. Pavla Koubová Nováková - členka správní rady

Dozorčí rada: 
Ing. Zdeněk  Daňha  - předseda dozorčí rady
Lenka Stehlíková, BBS. - 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 k jednotlivým uživatelům 
služeb individuálně.

Posláním společnosti Ledax o.p.s. je provázet na cestě důstojným a aktivním životem ty, kteří v důsledku 
svého věku, onemocnění či zdravotního 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 
důležitá je i spolupráce  s jeho rodinou, městy a obcemi na území Jihočeského kraje, pro jejichž obyvatele 
společnost potřebné služby zajišťuje. V roce 2017 byla poskytována především pečovatelská služba v 75 
obcích kraje, čímž je 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 vzdělávání 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, které si každý poskytovatel  utváří dle charakteru jím poskytované služby.

Námi poskytované služby jsou pečovatelská služba, osobní asistence, domácí ošetřovatelská a hospicová 
péče a pronájem zdravotnických pomůcek.

Pracovníci společnosti Ledax o.p.s. se i v roce 2017 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 2017 bylo pokračovat v činnostech, které si jednotlivé  služby vytýčily v předchozím 
období.
V pečovatelské službě jsme rozšířili místní a časovou dostupnost, abychom tak naplnili přání a potřeby 
našich uživatelů. Povedlo se také obnovit další část autoparku, což je pro poskytování terénních služeb, 
kdy denně dojíždíme za uživateli, nezbytné. V některých střediscích se také podařilo realizovat projekty, 
které podporují např. společná setkávání (Štědrovečerní večeře v Dačicích) nebo zkvalitňují péči – nákup 
nového automobilu (projekt z Nadace Agrofert).
V osobní asistenci se podařilo navýšit kapacitu a poskytnout tak možnost péče dalším uživatelům. 
Propojení činnosti osobní asistence s pečovatelskou službou a spolupráce jednotlivých  sociálních 
i zdravotních služeb  přineslo našim uživatelům využívání celkové, komplexní péče.
Zvýšil se také zájem o další ze služby  společnosti, především o pronájem  zdravotnických pomůcek. 
Pomůcky si mohou pronajmout jak uživatelé služeb, tak i veřejnost. Poptávka po pronájmu, zejména 
polohovatelných lůžek byla značně vysoká. Zájem byl také o invalidní vozíky a chodítka.
Dále byl zpřehledněn informační systém pro uživatele – webové stránky, označení aut, budov, pracovníků. 
Zaměstnanci  byli v tomto roce vzděláváni  ve standardech  kvality, dále probíhalo  každoroční  povinné 
vzdělávání za účelem dalšího zkvalitňování služeb.
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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 služby je jednak udržet působnost  (místní i časovou  dostupnost)  a zároveň  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 osoby,

•  služba je poskytována dospělým osobám od 19 let a rodinám s trojčaty do 4 let věku.

okruh osob, kterým není služba určena
•  osobám, které ohrožují svůj život či zdraví nebo zdraví a život pracovníků (vlivem závislosti na návykových 

látkách, agresivního chování či duševního onemocnění),
•  osobám, jejichž onemocnění vyžaduje taková opatření, která pečovatelská služba není schopna zajistit 

(pobytová zařízení, hospitalizace).
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Důvody, pro které musíme zájemce o službu odmítnout
•  osoba nespadá do okruhu osob, pro které je služba určena,
•  služba nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby,
•  zájemce žádá službu, kterou pečovatelská služba 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 – poskytované  služby vychází z individuálních 

potřeb uživatele,
•  podporovat uživatele v udržení aktivního života – služba motivuje uživatele k zvládání různých činností.

zásady pečovatelské služby
•  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 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 2017

Hlavním cílem pro rok 2017 bylo splnit činnosti zadané v roce 2016. Zhodnocením rozvojových cílů je 
patrné, že se podařilo splnit úkoly, které si služba vytyčila.

rozvoj pečovatelské služby Ledax o.p.s. probíhal v roce 2017 převážně následujícími činnostmi:

•  rozšířením místní a časové dostupnosti ve střediscích,

•  revizí a aktualizací  vnitřních pravidel pečovatelské  služby,      
seznámení uživatelů a pracovníků s těmito pravidly,

•  dalším zvyšováním odbornosti pracovníků,

•  obnovou ochranných pracovních pomůcek,

•  částečnou obnovou autoparku,

•  zpřehledněním informačního systému (webové  stránky, označení aut),

•  spoluprací 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. asistence při společenských  akcích, procházkách,  cvičení 
paměti).
Posláním Osobní asistence Ledax o.p.s.  je odborně poskytovat  pomoc a péči osobám se sníženou 
soběstačností,  která vyplývá z jejich věku nebo onemocnění a to tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém 
domácím prostředí. Pracovní tým dbá na kvalitu služby, motivaci jejích uživatelů a individuální přístup.

osobní asistence poskytuje tyto základní činnosti:
•  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
•  pomoc při osobní hygieně,
•  pomoc při zajištění stravy,
•  pomoc při zajištění chodu domácnosti,
•  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
•  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
•  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.   

Součástí základních činností je i základní  sociální  poradenství.
Doba poskytování osobní asistence je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

okruh osob, kterým je služba určena:
•  osobám, které mají sníženou soběstačnost  z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc další osoby,
•  osobám, jejichž věk přesáhnul 7 let.

okruh osob, kterým není služba určena:
•  osobám majícím zájem o jinou službu, než je služba osobní asistence,
•  osobám mladším sedmi let,
•  osobám trpícím závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách,
•  osobám trvale upoutaným na lůžko, kde nespolupracují rodinní příslušníci,
•  osobám agresivním (osobám, jejichž chování ohrožuje zdraví osobních asistentů).
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Hlavním cílem osobní asistence je podpora uživatelovy soběstačnosti  a samostatnosti v jeho vlastním 
prostředí. Vychází z individuálních potřeb  a přání uživatele.

Dílčí cíle:
•  poskytování péče kvalifikovaným personálem,
•  podporování lidské důstojnosti,
•  rozvíjení komunikace mezi uživatelem, rodinou a blízkými,
•  informování veřejnosti o rozsahu a působení osobní asistence,
•  fungování podle  vnitřních pravidel osobní  asistence.

zásady osobní asistence Ledax o.p.s.:
•  podpora lidské důstojnosti – úcta k hodnotě každého člověka,
•  naslouchání – prostor pro sdílení,
•  individuální přístup – respektování jedinečnosti přání a potřeb,
•  motivace k aktivitě – podpora samostatnosti a činorodosti,
•  odbornost – poskytování služby školeným personálem.

Klíčové aktivity osobní asistence v roce 2017:
Mezi hlavní úkoly tohoto roku patřilo především rozšiřování služby.

Dílčí aktivity:
•  podílení se na zajišťování  komplexní terénní sociálně zdravotnické péče (ve spolupráci  s ostatními 

službami poskytovanými společností Ledax o.p.s.),
•  rozšíření kapacitních možností,
•  revize standardů  kvality sociálních služeb,
•  rozšíření autoprovozu pro potřeby osobní asistence,
•  zvyšování kvalifikace pracovníků pomocí odborných kurzů,
•  účast na rozvojovém plánu sociálních služeb města České Budějovice.
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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. 
Mobilní domácí hospic Ledax poskytuje svým klientům profesionální odbornou zdravotně sociální péči  
pomocí multidisciplinárního týmu nejen pro nemocné, ale také pro jejich blízké, kteří o nemocné pečují. 
V týmu jsou zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky, psychoterapeut, spolupracující lékaři 
ambulance bolesti v nemocnici České Budějovice. Hospicovou péči poskytujeme na území Českých 
Budějovic a v okolí do 25 kilometrů dojezdu.
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 biologického materiálu k vyšetření,
• aplikace injekcí, inzulínu, podávání léků,
• sledování fyziologických funkcí (měření TK, pulsu, glykémie),
• péče o osoby v terminálním stadiu,
• komplexní ošetřovatelská péče u ležících, imobilních, inkontinentních a dezorientovaných osob,
• doprovázení, podpora a pomoc rodině v období těžké nemoci i v čase zármutku,
• pomoc v posledních záležitostech, pomoc při péči o zemřelého.
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V roce 2017 náš tým mobilního domácího hospice pečoval o 33 nevyléčitelně nemocných.
•  z toho bylo 10 mužů a 23 žen,
•  průměrný věk nemocných byl 73,4 let,
•  nejstaršímu nemocnému bylo 95 let,
•  nejmladšímu nemocnému bylo 43 let,
•  průměrná doba péče byla 38,9 dne,
•  22 nemocných bydlelo v Českých Budějovicích,
•  11 nemocných v dojezdové vzdálenosti do 25 km od Českých Budějovic.
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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. Péči poskytují registrované sestry. Péče je indikována praktickým lékařem, 
ošetřujícím lékařem v nemocnici nebo může být poskytována na žádost dotyčné osoby.
Péče je poskytována   ve spojení s pečovatelskou službou. Je zajištěna 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. V 
rodině musí být alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za každodenní péči o osobu blízkou.

péče je poskytována 
• s láskou, pochopením, úctou
• výhradně individuálním přístupem
• odborně
• bezpečně
• s důvěrou
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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 2011 tyto pomůcky pronajímat. Pronájem pomůcek je jakýmsi doplňkem poskytovaných 
služeb. Například uživatel pečovatelské  služby  si může pronajmout  polohovací  lůžko, invalidní  vozík, 
chodítko 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 dovézt do bytu nájemce. Dovoz pomůcky je hrazen ze strany nájemce dle platných cen.

V roce 2017  jsme dle očekávání  zaznamenali  velmi vysokou poptávku po zápůjčce zdravotnických 
pomůcek nejen z řad našich uživatelů, ale i z řad veřejnosti, a proto došlo k dalšímu rozšíření sortimentu 
nabízených pomůcek o koncentrátory kyslíku, polohovací  křesla, kontinuální dávkovače, a k navýšení 
počtu polohovacích lůžek.
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Volnočasové aktivity Ledax v roce 2017

Společnost Ledax o.p.s. i v roce 2017 úspěšně pokračovala v rozvíjení volnočasových aktivit pro seniory.

Klub r51 plus

Klub pro generaci 50+ s názvem Klub R51 plus, který se schází již od podzimu roku 2013, se těší vzrůstající 
oblibě. Účast na jednotlivých setkáních je v posledním roce téměř vždy okolo stovky návštěvníků. 
K  prosinci 2017 má Klub za sebou již 42 úspěšných setkání s více než 120 hosty či organizacemi. Setkání 
klubu jsou pravidelně vždy první úterý v měsíci (mimo období školních prázdnin) od 17:30 do 19:30 hod. 
Vstup je zdarma.

V rámci 40. setkání Klubu proběhl v říjnu 2017 již druhý ročník módní přehlídky Seniors défilé, které se 
zúčastnilo 12 modelek ve „zralém“ věku, které předvedly modely Móda Gerry Weber, Klobouky K - Concept 
Store TONAK, Oděvní Galerie a brýle z Optiky Šůs & Zusková.  Akce tentokrát proběhla ve větších prostorách 
– v sálu Beseda a opět se těšila velké popularitě.

Klub seniorů – Komunitní centrum Máj

V Komunitním centru na sídlišti Máj pokračovaly středeční aktivity v Klubu seniorů. Oblíbená jsou rukodělná 
dopoledne, hrátky s pamětí, cvičení, přednášky či besedy na různá témata i pletení či háčkování. V rámci 
aktivit jsme také navázali spolupráci s místní pobočkou Jihočeské vědecké knihovny a pokračovali ve 
spolupráci s Centrem prevence civilizačních chorob, které funguje při Zdravotně sociální fakultě JČU. 
Ze skupiny aktivních zručných a kreativních žen vzešla značka Ledax ART. Jejím smyslem je vyrábět 
pletené, šité, háčkované nebo jiné výrobky – dle umu jednotlivých zúčastněných - a následným prodejem 
podporovat dobročinné projekty i seniory samotné.
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Senior pointy

V roce 2015 byly otevřeny dva Senior Pointy – v Riegrově 51 a v Poradenském centru v Komunitním centru na Máji. 
V roce 2016 se služby stabilizovaly a Senior Pointy se staly místem, kam senioři s důvěrou chodí pro informace 
z oblastí života, které je zajímají. Od října 2016 byla v Senior Pointu v Riegrově otevřena bezplatná právní poradna. 
Poradna fungovala  i celý rok 2017, ne již v týdenním režimu, otevřeno bylo v úterý sudé týdny od 9:00 do 12:00 hod. 
Senior Pointy fungovaly celkem dva dny v týdnu – ve čtvrtek od 8:00 do 14:30 hod. (Riegrova) a v pátek od 8:00 do 
14:30 hod. (KC Máj). V roce 2017 senioři využívali možnosti zřízení Senior Pasů i možnosti přístupu na internet. 
Dále byly poskytovány informace ze sociální a kulturní oblasti a zprostředkovávány kontakty na další instituce, vždy 
individuálně dle problémů, které senioři řešili. Všechny tyto služby byly pro seniory zdarma.

V roce 2017 měli senioři také možnost zúčastnit se několika výletů, vzdělávacích přednášek nebo workshopů jako 
např. Jarní nebo Podzimní květinové dekorace, Kurz geocachingu, Strava jako součást našeho žití, přednášky na téma 
dědictví, darování, spotřebitelské problematiky, vycházky za historií města České Budějovice atd.

V roce 2017 se také volnočasové a poradenské aktivity staly samostatnou odnoží činností Ledax o.p.s., vydali 
jsme leták Volnočasové a poradenské aktivity a spustili nové webové stránky ledaxsenior.cz, kde o naší činnosti 
informujeme seniorskou veřejnost.
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projekty realizované společností v roce 2017

pečovatelská služba

Projekt byl podpořen z Krajského dotačního programu Jihočeského kraje na Podporu sociálních služeb 
pro rok 2017.

Hlavním cílem projektu byl  rozvoj a  podpora terénní sociální služby    -  pečovatelské služby,  kterou 
společnost Ledax o.p.s.  poskytuje v sedmi střediscích v rámci Jihočeského kraje. Dílčími cíli bylo 
poskytovat pečovatelskou službu dle standardů kvality sociálních služeb,  dále dle přání a potřeb uživatele 
a podporovat díky pečovatelské  službě uživatele v udržení  aktivního života a motivovat  je k zvládání 
různých činností.

osobní asistence

Projekt byl podpořen z Krajského dotačního programu Jihočeského kraje na Podporu sociálních služeb 
pro rok 2017.

Tento projekt byl zaměřen na rozvoj a zajištění služby osobní asistence na území Jihočeského kraje, kterou 
společnost Ledax o.p.s. poskytuje. Důvodem je zachování dostupnosti  služby  ve stávajícím rozsahu 
a kvalitě v Českých Budějovicích a její rozvoj v dalších obcích Jihočeského kraje. 

rozvoj domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.

Projekt byl podpořen z Krajského dotačního programu Jihočeského kraje na Podporu zkvalitnění zdravotní 
péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných. 

Projekt byl realizován od července 2017 až do června 2018, cílem je zkvalitnění poskytovaných služeb 
prostřednictvím nákupu potřebného vybavení – koncentrátorů kyslíku, servisu, údržby pomůcek a přístrojů 
a příspěvku na mzdy pečujících pracovníků. 
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podpora pečovatelské služby Ledax o.p.s. 

Projekt podpořen z Krajského dotačního programu Jihočeského kraje na Podporu rozvoje sociálních 
služeb v roce 2017.

Za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb byly nakoupeny nové jídlonosiče pro Pečovatelskou službu 
a její uživatele. 

Senior centrum Ledax o.p.s. 

Projekt podpořen z krajského dotačního programu Jihočeského kraje na Podporu služeb nedefinovaných 
v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Tento projekt byl zaměřen na rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro seniorskou veřejnost. V rámci 
projektu byly realizovány různé poznávací vycházky, výlety, odborné kurzy zaměřené např.na trénování 
paměti, rozvoj motoriky apod. , přednášky, cvičení pro seniory.

zkvalitnění terénních sociálních služeb Ledax

Projekt podpořen z Integrovaného operačního programu v rámci 30. výzvy zaměřené na rozvoj sociálních 
služeb v sociálně vyloučených lokalitách. Realizace projektu probíhá až do roku 2018. 

Tento projekt je zaměřen na zkvalitnění a zvýšení dostupnosti poskytovaných registrovaných služeb – 
pečovatelská služba a osobní asistence prostřednictvím obnovy vozového parku s cílem minimalizovat 
riziko sociálního vyloučení osob se sníženou soběstačností. V projektu bude pořízeno celkem 6 osobních 
automobilů pro jednotlivá střediska pečovatelské služby Ledax. 
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Informovaný českobudějovický senior – Senior pointy KC Máj a r51

Projekt podpořen z programu Magistrátu města Českých Budějovic příspěvkem na celoroční činnost 
a  provoz organizací, které působí v sociální oblasti. 

Cílem projektu je zapojit seniory do aktivního způsobu života kolem nich, pomoci jim orientovat se 
v každodenní záplavě informací, a tak jim usnadnit komunikaci s úřady a institucemi. Jde i to, podpořit 
cílovou skupinu seniorů v setkávání snižujících riziko sociální izolace, v psychické i fyzické aktivitě a to 
tematicky zaměřené tak, aby měla dobrý vliv na rozvoj konkrétních potřeb souvisejících s věkovou kategorií 
návštěvníků. Město České Budějovice podpořilo oba naše Senior Pointy, a to jak SP v KC Máj, tak i SP 
v  Riegrově 51. 

                                                                 

nákup automobilu pro pečovatelskou službu Ledax o.p.s. 

V roce 2017 podpořila Nadace Agrofert naši pečovatelskou službu v rámci programu na Podporu péče 
o seniory v domácím prostředí nákupem jednoho kusu osobního automobilu. Automobil byl pořízen za 
účelem zkvalitnění poskytování pečovatelské služby tak, aby mohla být poskytována méně soběstačným 
seniorům při každodenních činnostech.

   

                                                          

zapůjčení elektromobilu energetickou společností E.on

Energetická společnost E.ON zapůjčila  na dobu 2 měsíců elektromobil Smarted pro Domácí ošetřovatelskou 
a hospicovou péči Ledax.
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publikační činnost

Společnost Ledax o.p.s. vydávala i v roce 2017 bulletin Ledax NOVINY.

Ledax noVInY

V roce 2017 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, 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 3 500 kusů a jsou distribuovány nejen mezi uživatele služeb Ledax 
o.p.s. V elektronické podobě jsou noviny k dispozici na www.ledax.cz.

číslo 29
prosinec 2016 - únor 2017
Téma: Díky za každé nové ráno

…že jsme obecně vděční za 
život, na tom se asi všich-
ni shodneme. To si nejspíš 
nikdo z nás nedovolí roz-
porovat. Uvědomit a říct si 
to každé ráno je však výsa-
da jen věčných optimistů 
a  uvědomělých filozofů, 
kterých je alespoň v mém 
okolí pomálu nebo zemřeli 
pár století „nazad“.
Můj názor na „každé nové 
ráno“ se velmi liší podle 
toho, v jaké denní/noční 
době o tom přemýšlím. Zá-
leží, zda je zrovna víkend, 
pátek, Vánoce, zda už jsem 
měla druhou kávu, zda 
mám zrovna chřipku, zda 
venku svítí slunce, jestli mi 
přes noc náš pes rozkousal 
oblíbenou botu nebo mi 
zrovna vyprodali lístky na 
vytoužené divadelní před-
stavení… S velkou pokorou, 
štěstím v duši přiznávám, 
že pouze tyto drobnosti 
rozhodují o mém dobrém 
nebo „horším“ ránu. Jsem 
za to vděčná a sbírám síly 
na poděkování za rána, kdy 
probuzení budou smutněj-
ší, bolestivější, osamělejší. 
A to mi přijde fér! Děkovat 
za rána v dobrém i zlém, 
kdy to „díky“ může být jedi-
ný impuls k tomu zvednout 
se z postele. I s velkou bo-
lestí. 
Představuji si ráno, 1. led-
na 2017, jak všichni společ-
ně děkujeme za naše bytí. 
Svět se usměje, pokloní se 
naší pokoře a tak ještě 364 
krát. To zvládneme, uvidí-
te. Přeji Vám, abyste si užili 
každé ráno v roce 2017.
Dana Kalistová

Jedinou dobou, kterou se dá opravdu žít, je přítomnost
„Jedna moudrost stáří spočívá v tom, že žijeme z vděčnosti. Moje životní motto: nebýt jen vděčný 
za všechno dobré, ale i za to zlé, co nás potkalo, protože i ono nás v životě mohlo posunout dál,“ 
říká Tomas van Zavrel. Muž, který nejprve žil naplno světský život se vším, co přináší, ale v roce 
2002 si vybral jinou cestu. Duchovní. Od srpna letošního roku je farářem nejen na Hluboké nad 
Vltavou, ale i v Hosíně a Purkarci.
Ohlížíte se často do minulosti?
Odpovím vám jako člověk, který je hluboce 
věřící. Snažím se žít v božím čase a to je 
tady a teď. Čas jsme dostali jako dar od 
Boha, abychom si uspořádali život. Bohužel, 
dnešní doba nás svým tempem nutí k tomu 
se času podřídit, a pak se stáváme jeho 
otroky. My tady ale nejsme proto, abychom 
zůstali viset v minulosti nebo se strachovali 
z  budoucnosti. Důležité je žít naplno tady 
a teď. 

Jenže právě v minulosti jsme třeba prožili 
řadu krásných věcí a chceme si je ve stáří 
připomínat.
Je důležité nezůstat viset v minulosti. Z krás-
ných událostí čerpáme víru, naději a lásku, 
abychom mohli být šťastní v přítomnosti. Je 
důležité, abychom za ně byli vděční, protože 
náš život se neskládá jen ze samých zářivých 
okamžiků. Většinu času neprožíváme nic po-
divuhodného, občas zažíváme pořádné trá-
pení, které řešíme někdy i celý život. u  
(pokračování na straně 2)
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Vážení a milí čtenáři Ledax NOVIN, tento rok 
v Domově pro seniory ve Vysokém Mýtě vel-
mi rychle uběhl. Jedenáct měsíců je za námi 
a čas se nachýlil do měsíce prosince, který 
přináší každoročně nejkrásnější svátky v roce 
- Vánoce. Vánoce jsou symbolem lásky, vzá-
jemné pohody, dobré vůle a také očekávání, 
co nového nám přinese rok nadcházející.
U nás v Domově pro seniory ve Vysokém 
Mýtě je připomínání Vánoc velmi důležité. 
K tradicím se vztahují i aktivity, které s uživa-
teli v domově vytváříme, tradice, které uživa-
telům připomínají původní domov. Uživatelé 
se také mohou těšit na vánoční večírek, který 
pro ně zaměstnanci uspořádají. Během pro-
sincových dní se bude naším domovem li-

nout vůně vanilkových rohlíčků, vanilkového 
cukroví, pracen, k  tomu budou znít tradiční 
vánoční koledy, společně ozdobíme na kaž-
dém poschodí, v jídelně a na recepci vánoční 
stromek a tomu všemu požehná místní farář 
na vánoční bohoslužbě. Myslíme i na takové 
velké věci, jako je možnost, aby s uživateli 
mohli na Štědrý den povečeřet jejich rodinní 
příslušníci v krásně vyzdobené jídelně. Ro-
dina je hodnota ze všech největší, a proto je 
důležité podporovat blízké vztahy nejenom 
v našich domovech, ale také u nás v Domově 
pro seniory ve Vysokém Mýtě.
Krásné prožití vánočního času přeje všem ko-
lektiv zaměstnanců Domova pro seniory.
           Marek Mana, vedoucí sociálního úseku
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Domov pro seniory Vysoké Mýto posílá pozdravy do Jižních Čech
Pobytovou službou, kterou Ledax provozuje od roku 2011, je Domov pro seniory Vysoké Mýto. 
Zaměstnanci Domova využili možnost poslat pozdrav a přání v posledním čísle Ledax NOVIN 
roku 2016. 

Osobní novoroční přání od známé české malířky Emmy Srncové pro všechny klienty a přátelé Ledaxu.

číslo 30
březen - květen 2017
Téma: Návraty do minulosti

Třídní srazy se základní ško-
lou? Dlouhé prohlížení rodin-
ných alb? Nostalgické po-
slouchání desek, které nám 
hrávaly doma téměř pořád? 
Urputná snaha sehnat recept 
na dort, který babička pekla 
všem členům rodiny k naro-
zeninám, až ho nikdo z  nás 
nemohl ani vidět? Nerada, 
nechci, nezdržuj, proč??? Ži-
jeme přece přítomností a ma-
ximálně se orientujeme na 
budoucnost. 
O deset let později.
Ne, ne! Tuhle sedačku jsme 
měli přesně doma (říkám 
dojatě). Chodím na třídní sra-
zy se základkou, gymplem, 
střední školou a chodila bych 
i na třídní srazy s vysokou 
školou, kdyby mě tam bývali 
vzali (neříkám svým dětem). 
Zavzpomínat. Taky se vždyc-
ky rozbrečím nad fotkami 
z  Vánoc a to nad všemi od 
roku 1980 do roku 2016, vlast-
ně i těmi, kde jsem vůbec 
nebyla a ani ty lidi neznám. 
Jsem dojatá, prostě proto, že 
jsou to Vánoce, a protože na 
těch fotkách vidím ty, kteří už 
nejsou a ti, kteří ještě jsou, už 
jsou taáááák veliký (téměř ši-
šlám).
Faktem je, že se do minulos-
ti vracím stále častěji. Stále 
častěji bych chtěla nějaký 
okamžik vrátit, stále častěji 
bych si chtěla něco zopako-
vat, znovu někoho mít a něco 
nemít.  Ale změnit ne (říkám 
upřímně). Protože ať je mi-
nulost sebekrásnější a svo-
bodnější, také lehčí a mladší, 
nechci pro ni odkládat ten 
den dnešní. A když je nejhůř, 
vždycky si můžu před usnu-
tím zavzpomínat třeba na 
tu květnovou sobotu v roce 
2006.                Dana Kalistová
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Více než dvě hodiny cesty vlakem z Prahy, 
přesun do Centra sociálních služeb Emausy, 
rozhovor pro Český rozhlas České Budějovi-
ce, dvě hodiny vyprávění, autorské čtení, od-
povídání na otázky klientů CSS Emausy, malá 
autogramiáda. To vše v pohodě a  s  úsmě-
vem. Vyzařuje z Vás neskutečná pozitivní 
energie, jste pohotová, vtipná, přitom nevy-
padáte unaveně. Jak to děláte, že jste tak 
pozitivní? 
„Všichni máme jen to, co jsme dostali, a ne-
máme se tedy čím chlubit“. První list Korint-
ským 4,7. Na čteních s mojí první knihou 
„BABKA ŤAPKA na kraji světa aneb NOVÝ 
ZÉLAND očima české babičky“ mi moji poslu-
chači za těch osm let, kdy jezdím po vlastech 
českých a moravských, nesčíslněkrát říkali, že 
mne obdivují, že jsem měla odvahu vydat se 
sama v mých 72 letech na takovou cestu, a já 
jsem odpovídala, že za to nemohu, že mi to 
bylo dáno.
Mnoho lidí si přeje napsat knihu. Ale chtít 
psát a něco skutečně napsat, to jsou dvě 
různé věci. Většina z nás nenapíše fejeton, 
natož knihu. Jak jste začala psát Vy?

To je přesně a podrobně popsáno v epilogu 
mé knihy, a přečetla jsem to také v CSS Emau-
sy. Ale uvědomila jsem si, že v mládí, ač ne-
příliš silná v gramatice, jsem měla nejlepší 
slohová cvičení, protože jsem je často musela 
před celou třídou přečíst. Takže tam je už asi 
ten zárodek schopností ke psaní.
Ale Vy jste se stala zároveň vydavatelkou 
a distributorkou vlastních knih? 
Za totality jsem několik povídek zaslala růz-
ným redakcím a vždy mi to vrátili, že se jim 
to sice moc líbí, že mám ve své tvorbě pokra-
čovat, ale že se to pro jejich časopis nehodí. 
Když se to stalo už po třetí, tak jsem se na-
štvala, řekla jsem si, ať mi všichni vlezou na 
záda, a psala jsem si jen sama pro sebe, páč 
jsem měla potřebu psát, anžto mi to děla-
lo radost. Takže jsem si, jak pro první knihu, 
tak i pro SNĚNÍ peníze vypůjčila a dala sama 
jako soukromá osoba vytisknout. Když jsem 
teď sháněla nakladatele pro SNĚNÍ, obeslala 
jsem asi deset nakladatelů, a jen dva mi ode-
psali. Jeden rovnou bez vysvětlení napsal, 
že nemá zájem, a ten druhý mi sdělil, že po-
kud  u     (pokračování na straně 5)

MÁM JEŠTĚ JEDNO VELKÉ PŘÁNÍ
„Teď se cítím nejšťastnější ve svém životě“, říká BABKA ŤAPKA – paní Anna Johana Nyklová, au-
torka autobiografie „SNĚNÍ BABKY ŤAPKY“, která byla naším hostem při slavnostním otevření 
„Kavárny Emausy“ v Centru sociálních služeb Emausy na Dobré Vodě. Milá, energická paní se 
šibalským úsměvem na tváři. Srdečné přivítání, jako bychom se znaly již léta a nebyl mezi námi 
žádný věkový rozdíl (dělí nás Kristova léta). 

Anna Johana Nyklová s Mirkou Nezvalovou na otevření „Kavárny Emausy“.

číslo 31
červen - srpen 2017
Téma: Stárnout spolu

Je červen, sobota dopoledne. 
Nikam nespěchám. Vzduch 
voní, ptáci zpívají, je teplo, den 
se stále ještě prodlužuje, celé 
léto je před námi. Jdu se psem 
do parku, ráda pozoruji lidi, po-
slouchám útržky jejich rozho-
vorů, někdy si domýšlím jejich 
pointu. Potkávám tatínka s ko-
čárkem. O kousek dál si hrají děti 
s míčem pod dohledem staršího 
pána, asi dědeček? Na lavičce 
opodál sedí muž a žena. Nemlu-
ví, jen se jakoby zasněně dívají 
do dálky. Jdu dál, ve venkovní 
posilovně cvičí dvě ženy střední-
ho věku. Nemluví spolu, každá se 
soustředí na svůj výkon, v uších 
májí sluchátka. Malou oklikou se 
vracím k páru na lavičce. Pán po-
malu vstává, galantně pomáhá 
vstát své paní, nabízí jí rámě a 
oba kráčí proti mně. Nemluví, od-
haduji jejich věk, možná 80. Oba 
mají stále ten zasněný výraz ve 
tváři. Myslím, že jsou si podobní. 
Zestárli spolu, nepotřebují slova. 
A zase se dojímám. Je mi líto, že 
už nestihnu zestárnout s mým 
protějškem. Nepotkala jsem svo-
ji druhou polovinu. Možná potka-
la, ale asi jsem měla sluchátka 
na uších a soustředila se na svůj 
výkon.  Bella mi olizuje ruku, cítí 
mé rozpoložení. Jdeme domů. 
Večer mám sraz s holkami ze 
školky. Ne, nepracují ve školce, 
jen jsme spolu chodily před 48 
lety do jedné třídy. Zestárly jsme 
spolu, jsme sehrané, pomáháme 
si, je nám spolu dobře. A ještě 
jedna věc je důležitá. Umět stár-
nout sám se sebou. Připustit si, 
že už nemohu dělat všechno, 
musím více odpočívat. Tělo bolí, 
ale důležitá je dobrá nálada. 
Zvedněte telefon a zavolejte své 
kamarádce, třeba na to zrovna 
čeká. Pěkné léto.

Jana Grillová
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Dvakrát jste byl oceněn knižní cenou Mag-
nesií Litera. Co pro Vás tato ocenění zna-
menají?
Těší mě uznání odborníků, samozřejmě. Ale 
neméně důležité jsou ohlasy „obyčejných“ 
čtenářů. Nicméně různé ceny patří k literár-
nímu provozu a pomáhají knihám.

Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha? Co právě 
čtete?
Ve vlaku do Prahy a zpět jsem rozečetl nový 
román Jáchyma Topola Citlivý člověk. Taky 
si pořád doplňuju „klasiku“, předtím jsem 
četl válečnou knihu Kůže, kterou začátkem 
padesátých let napsal Curzio Malaparte. Ji-
nak mám rád Jaroslava Haška, Otu Pavla, 

taky Škvoreckého a Kunderu.
Patříte k nejúspěšnějším sou-
časným spisovatelům v České 
republice, jak snášíte popula-
ritu? 
Popularita českého spisovatele 
naštěstí není na způsob popu-
larity herců nebo zpěváků. Čte-
náři znají spíš naše knihy než 
tváře. Navíc já se médiím pokud 
možno vyhýbám, takže to přeží-
vám celkem bez problémů. u
(pokračování na straně 4)

Rád hovořím s lidmi, kteří pamatují staré časy
Hostem květnové Kavárny Emausy byl jeden z nejúspěšnějších současných českých spiso-
vatelů Jiří Hájíček. Jihočeský patriot, plachý muž, vypravěč příběhů, který se vyzná ve vlta-
vínech.

Jiří Hájíček se svou knihou v květnové Kavárně Emausy. (Foto: Fotoface)
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Hřích je ztratit své hranice
Toto číslo Ledax NOVIN pojednává o přátelství, vztazích a společnosti. Málokteré povídání 
o životním partnerovi vás vezme za srdce víc, než rozhovory s profesorem Josefem Koutec-
kým. I když neznáte detaily vztahu, máte pocit, že tak nějak to má v životě být. Přinášíme vám 
proto krátkou část rozhovoru, která mluví za vše.

Výjimečný člověk, charismatická osobnost, 
lékař, na kterého jsme moc pyšní. Profesor 
Josef Koutecký. V 60. letech začal v býva-
lém Československu budovat obor, který 
tehdy nikdo nechtěl dělat: dětskou onko-
logii. Úmrtnost na zhoubná nádorová one-
mocnění u dětí byla tehdy 97 procent. Dnes 
90 procent dětí přežije. I díky němu. Vedle té-
hle neuvěřitelné práce dokázal mít i krásnou 
rodinu, moderoval koncerty Kocianova kvar-
teta, psal... Na to všechno ale nebyl sám... 
Byli dva. „Jsem smutný. Umřela mi žena. Po 
šestapadesáti letech dokonalého vztahu...“
Povídejte nejdřív o ní…
Jitka… Byli jsme příkladem toho, jak doko-
nalý vztah dovede člověka sjednotit. Promě-
nit. Zdokonalit. Zocelit. Já pocházel z  vel-
mi chudé rodiny, otec byl sirotek. Těžko si 
představit nešťastnější dětství, než bylo to 
jeho. Přesto hrál na housle na rakovnickém 
kůru, odmaturoval a oženil se s mojí matkou, 
které nikdy nedovolil jít do práce. To proto, 
aby mě mohla řádně vychovat. Doma jsme  
i přes velkou chudobu, měli knihovnu. Otec 

byl pyšný na to, že byl členem Spolku čes-
kých bibliofilů, hrál na housle v dobrovolnic-
kém orchestru. Považovalo se za samozřej-
mé, že i já od druhé třídy chodil „do houslí“. 
Rok nato, nevím dodnes, kde na něj vzal, se 
doma objevilo pianino a já jsem se začal 
učit i na ně. A gramofon zněl u nás často… 
Žil jsem v harmonické rodině, jejíž součástí 
byla hudba, knihy, obrazy… V rodině mé ženy 
to tak nebylo - byly tři sestry. Ona byla nej…
starší.
Měl jste na jazyku nejhezčí?
Ano. Nejstarší a pro mě samozřejmě nej-
krásnější. Narodila se na Silvestra 1938 a za 
války vyrůstala u babičky ve Slatiňanech. 
Její otec byl vlakvedoucí, maminka kuchař-
ka v mateřské školce. Taky byli chudí, ale 
u nich doma nebyla hudba, knížky ani obra-
zy. Ale zamilovali jsme se do sebe a moje 
paní spolu s láskou ke mně získala lásku 
k umění a historičnu… A já láskou k ní svou 
druhou půlku.

Rozhovor vyšel v časopise Moje psychologie. 
Celý rozhovor najdete v novinkách na ledaxsenior.cz

číslo 32
září - listopad 2017
Téma: Pomáhat může každý

Naši rodiče i pedagogové ve 
škole nás učili, že máme pomá-
hat slabším, v autobuse uvolnit 
místo starším a chovat se k nim 
s úctou. 
Ve škole jsem patřila mezi tzv. 
šprty, brala jsem vše velmi váž-
ně. První svou „misi v pomáhá-
ní“ si pamatuji do dnešního dne. 
Bylo mi asi 8 let, potkala jsem 
starší paní, která šla pěšky s ná-
kupní taškou do vedlejší vesnice. 
Taška byla těžká, nabídla jsem 
tedy pomoc. Paní dala tašku 
na mé kolo a šly jsme. Nevím, 
o čem jsme si povídaly, ale vím, 
že jsem za svou pomoc dostala 
sójový suk. To bylo v 70. letech, 
kdy jsme neměli počítač, natož 
internet. Sousedská výpomoc 
byla na denním pořádku, ale o té 
charitativní jsme se dozvídali 
spíše náhodou. 
Dnes získáváme informace 
o  možnosti různých forem po-
moci denně z televize, rozhlasu, 
internetu, letáků. Víme, jak se 
pomáhá u nás, ale i v dalekých 
zemích. Pomáhání  se stalo sou-
částí našeho života. 
Jsou kolem nás lidé, pro které 
je pomáhání druhým životním 
posláním. Setkat se s nimi mů-
žete také u nás, v Klubu R51 plus 
v Riegrově ulici, v Klubu seniorů 
KC Máj, na přednáškách pro Na-
dační fond A.V.A., na našich in-
ternetových stránkách nebo také 
v Ledax Novinách. V tomto čísle 
přinášíme rozhovor s hraběnkou 
Mathildou Nostitzovou, která 
pomáhá lidem se zrakovým po-
stižením. 
Stejně tak je důležité umět po-
moc přijímat. S věkem přicházejí 
určitá omezení. Ale i náhlý úraz, 
který nás vyřadí na delší dobu z 
aktivního života, a my už na vše 
nestačíme. Je těžké si to přiznat, 
ale neostýchejme se o pomoc 
požádat rodinu, přátele nebo 
profesionály.

Jana Grillová
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Pomoc není otázkou peněz, ale srdce
Paní hraběnka Mathilda Nostitzová již víc než 20 let pomáhá lidem se zrakovým postižením. 
Je spoluzakladatelkou a patronkou Nadačního fondu Mathilda. Velice si vážím, že přijala naši 
žádost o rozhovor. Je pro mě velkým vzorem a inspirací. Její energii snadno podlehnete. 

Motto Nadačního fondu Mathilda je „Pomá-
háme pomáhat“. Již více než 20 let velmi 
usilovně pomáháte nevidomým. Proč jste 
se zaměřila na pomoc zrakově postiženým 
lidem?
Po svém návratu do Československa jsem 
přemýšlela, kde bych mohla být užitečná. 
V mém rozhodování mi hodně pomohl Kardi-
nál Miloslav Vlk. Jednou jsem byla pozvaná 
na koncert Sukova kvarteta. Tam jsem se 
potkala se zástupci České unie nevidomých, 
kterým šel výtěžek z tohoto večera. Domluvili 
jsme se, že jím pomohu při organizování dal-
ších koncertů. Nakonec z toho bylo 15 kon-
certů nevidomých sólistů se symfonickým or-
chestrem ve Španělském sále. Ale bylo toho 
mnohem víc, například pomoc při budování 
střediska pro výcvik vodicích psů pro nevido-
mé. Pomáhala jsem Společnosti pro ranou 
péči, nevidomým sportovcům a dalším skupi-
nám zrakově postižených. V roce 2010 jsem 
se společně s dalšími přáteli rozhodla založit 
Nadační fond Mathilda. A to především proto, 
abychom se mohli lépe soustředit na námi 
zvolené projekty, jejich podporu a realizaci. 
Čemu se Nadační fond Mathilda věnuje?
Primárním cílem je pomoc nevidomým: po-
máháme jednotlivcům, ale také podporujeme 
projekty jiných organizací, které v konečném 
důsledku významně pomáhají takto postiže-
ným lidem. V prvé řadě to je výcvik vodicích 
psů. V minulém roce jsme díky ČEZu kou-
pili ze zahraničí chovnou fenu. Díky ní jsme 
založili svůj vlastní chov, ze kterého máme 

kvalitní štěňata. Velmi důležitý je projekt so-
ciální rehabilitace, který přes 25 let dělá Ty-
floservis. Věnuje se lidem, kteří v dospělosti 
přišli o zrak, a vrací je zpět do života. Pořídili 
jsme jim automobily, aby mohli snadněji na-
vštěvovat své klienty. A také jsme přispěli na 
speciální výcvikové kuchyně, ve kterých se 
nevidomí učí bezpečně vařit. Podporujeme 
také hudebníky se zrakovým handicapem. 
Přispíváme jim na kvalitní hudební nástroj 
a  také jim dáváme příležitost vystoupit s or-
chestrem na koncertech, které pořádáme ve 
Stavovském divadle a v Černínském paláci.
Je to velký pracovní záběr náročný na orga-
nizaci. Máte například velmi pěkné a hlavně 
uživatelsky příjemné webové stránky – www.
mathilda.cz. Kolik máte spolupracovníků?
Moc jich tedy opravdu není. Máme tři instruk-
torky výcviku vodicích psů, dva instruktory po-
čítačové výuky, redaktora časopisu, správce 
digitální knihovny, dva administrativní pracov-
níky, ale hlavně hodně lidí, kteří nám pomáhají 
zcela nezištně. Za to jim moc a moc děkuji.
Jak jste začala pracovat s vodicími psy?
Když manžel, italský diplomat, působil v Nor-
sku, tak jsem se tam seznámila s vynikají-
cím cvičitelem vodicích psů pro nevidomé, 
s panem Andersonem. Poté jsem do Osla 
pozvala skupinu lidí, kteří začínali s výcvikem 
v  Čechách. Bylo to velmi prospěšné. Díky 
dlouholetým Andersonovým zkušenostem 
jsme se vyvarovali velkému množství chyb. �

(pokračování na straně 4) 

Mathilda Nostitzová s manželem Mario Quagliottim
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členství v asociacích

Společnost Ledax o.p.s. je členem níže uvedených asociací a v průběhu roku 2017 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 2017 spolupracovali. Zároveň se těšíme na spolupráci a nová partnerství v nadcházejícím roce.

• Jihočeský kraj

• Spolupracující města a obce

• Autoservis Čížek s.r.o. České Budějovice

• Úřad práce České republiky

• E.ON

• ACTIVA spol. s r. o.

• ČSAD JIHOTRANS a.s.

• Telefónica Czech Republic, a.s.

• Bonno Gastro Servis s.r.o.  České Budějovice

• Gastro zařízení Švorc

• Autoopravna Štěpán Dačice

• Auto Souček Jindřichův Hradec

• Autoservis ZTS Jindřichův Hradec s.r.o.

• KHL – Klub historie letectví Jindřichův Hradec

• AUTOLINHART  Borek – České Budějovice

• Papera s.r.o.

• Hartmann

• společnosti  skupiny DfK Group
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Hospodaření společnosti
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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: 800 22 10 22 
e-mail: sekretariat@ledax.cz

www.ledax.cz


