
Podpora pečovatelské služby Ledax na území Jihočeského 
kraje

Cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby 
Ledax na území Jihočeského kraje a to prostřednictvím zakou-
pení automobilů na alternativní pohon a pořízení vybavení pro 
střediska pečovatelské služby. Vybavení je určeno pro střediska 
Pečovatelské služby Ledax v Českých Budějovicích, Jindřichově 
Hradci, Dačicích, Trhových Svinech, Třeboni a Týně nad Vltavou.

Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Integrovaného re-
gionálního operačního programu, bude realizován po dobu 2 let 
a jeho celkové náklady jsou 6 335 589 Kč. 

 

Podpora sociálních aktivit od města Třeboně

Dotace města Třeboň je poskytnuta pro rok 2022 a je určena na 
poskytování Pečovatelské služby Ledax na území města Třebo-
ně a v jeho místních částech.

Dotace města Kaplice pro pečovatelskou službu pro rok 2022

Město Kaplice poskytlo pro rok 2022 neinvestiční dotaci pro po-
skytování Pečovatelské služby Ledax pro občany města Kaplice.

PODPORA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LEDAX

Dotace Jihočeského kraje na podporu pečovatelské služby, 
osobní asistence a odlehčovací služby

Pečovatelská služba, osobní asistence i odlehčovací služba jsou 
v roce 2022 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Jihočeské-
ho kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována 
jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku 
veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestič-
ních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností 
sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná 
činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 
2022

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb poskyto-
vaných na území Jihočeského kraje. Dotace pro pečovatelskou 
službu, osobní asistenci a odlehčovací službu byla poskytnuta 
v celkové výši 1 226 000 Kč. Finanční prostředky budou využity 
především na financování osobních nákladů pracovníků sociál-
ních služeb.

 

Podpora města České Budějovice na spolufinancování pečova-
telské služby

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem 
spolufinancování Pečovatelské služby Ledax pro občany měs-
ta České Budějovice. Dotace bude využita na úhradu osobních 
a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním pe-
čovatelské služby a to do 30. 11. 2022.

Podpora města České Budějovice na spolufinancování osobní 
asistence

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem 
spolufinancování osobní asistence pro občany města České Bu-
dějovice. Dotace bude využita na úhradu osobních a provozních 
nákladů a nákladů spojených s poskytováním osobní asistence 
a to do 30. 11. 2022.

Terénní odlehčovací služby Ledax 2022

Statutární město České Budějovice podpořilo Terénní odlehčova-
cí službu Ledax částkou 200 000 Kč. Cílem terénní odlehčovací 
služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči 
o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění 
osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního 
života.

Velmi si vážíme finanční, materiální i odborné pomoci
od našich partnerů, spolupracujících organizací i jednotlivců.
Děkujeme.



Podpora města Týn nad Vltavou pro Pečovatelskou službu 
Ledax

Město Týn nad Vltavou poskytlo dotaci na podporu sociálních 
služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně 
nad Vltavou a to včetně přidružených obcí. Společnost Ledax 
dotaci použije na provozní a materiálové náklady pečovatelské 
služby a na osobní náklady pracovníků přímo pečovatelskou 
službu. Dotace je poskytnuta na rok 2022.

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě Ledax

Město Jindřichův Hradec pro rok 2022 finančně podpořilo 
zajištění Pečovatelské služby Ledax na území města Jindřichův 
Hradec a pro obyvatele města Jindřichův Hradec.

 

Dotace města Dačice na poskytování Pečovatelské služby 
Ledax 

Město Dačice poskytne Pečovatelské službě Ledax v letech 
2022 a 2023 neinvestiční dotaci určenou na částečnou úhradu 
běžných výdajů pečovatelské služby. Dotace bude použita na 
zajištění Pečovatelské služby Ledax občanům s trvalým pobytem 
na území města Dačice a to jak v Domě s pečovatelskou službou, 
tak v domácnostech občanů města Dačice.

Dotace města Dačice na zajištění individuální dopravy seniorů 
starších 65 let na roky 2021 - 2023

Město Dačice v rámci grantového programu „Zajištění 
individuální dopravy seniorů starších 65 let v roce 2021 až 2023“ 
poskytlo neinvestiční dotaci, a to na období od 1. 7. 2021 do 
30. 6. 2023. Dotace je určena na zajištění individuální dopravy 
seniorů, kteří jsou občany města Dačice.

 

Pomůcky pro správnou manipulaci s imobilními klienty 
terénních sociálních služeb

Nadace ČEZ poskytla terénním sociálním službám Ledax částku 
68 400 Kč na nákup 10 kusů rolovacích podložek a 10 kusů 
ergonomických pásů. Tyto pomůcky výrazně usnadní a ulehčí 
manipulaci s imobilními klienty a povedou tak ke zvýšení kvality 
námi poskytovaných služeb.

PODPORA DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE LEDAX

Domácí hospicová péče Ledax 2022

Jihočeský kraj podpořil Domácí hospicovou péči Ledax z gran-
tového programu „Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji na 
rok 2022“ částkou 670 000 Kč. Projekt je zaměřen na podporu 
kvality života klientů s nevyléčitelným onemocněním, kteří si pře-
jí poslední dny strávit ve svém přirozeném a domácím prostředí 
obklopeni svými blízkými. Podpora směřuje také k rodinám ne-
vyléčitelně nemocných klientů. 

 

Rozšíření Domácího hospice Ledax 2022

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo Domácí hospic Ledax část-
kou 111 177 Kč. Ze získané dotace bude zakoupeno vybavení 
pro nevyléčitelně nemocné klienty Domácího hospice Ledax, kte-
ří si přejí zemřít v domácím prostředí obklopeni svými blízkými. 
Zakoupena budou elektricky polohovatelná lůžka, polohovací 
stolky k lůžku, tonometry, oxymetry, teploměry a také odsávačka 
hlenů.

 

Osobní automobil pro Domácí hospic Ledax

MONETA Money Bank, a.s. v lednu 2022 darovala Domácímu 
hospici Ledax ojetý osobní automobil. Automobil je využíván ka-
ždodenně a to k dopravě zdravotních sester, lékařů a dalších pra-
covníků za klienty a jejich rodinami. Automobil je využíván také 
k přepravě zdravotnických či kompenzačních pomůcek a nutné-
ho vybavení.

 

Vzdělávání pracovníků Domácího hospice Ledax

Nadační fond Kliniky paliativní medicíny podpořil pracovníky Do-
mácího hospice Ledax ve vzdělávání v oblasti paliativní péče. 
Vzdělávání se budou účastnit 3 pracovnice (2 zdravotní sestry 
a 1 sociální pracovnice) a tématy budou efektivnější komunika-
ce, krizová intervence, podpora pozůstalých, truchlení či dětská 
paliativní péče. Částka určená na vzdělávání byla schválena ve 
výši 138 500 Kč.
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Generátory ozónu pro dezinfekci kanceláří, automobilů i skladů 
pomůcek

Nadační fond Tesco podpořil Ledax o.p.s. v rámci 10. kola pro-
gramu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 10 000 Kč. 
Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili malé přenosné ge-
nerátory ozónu, které slouží pro čištění a dezinfekci prostor kan-
celáří, skladů s pomůckami a služebních vozidel, včetně jejich kli-
matizací. Zakoupili jsme také aroma difuzéry pro Domácí hospic 
Ledax, které pomohou pracovníkům navodit klidnou a příjemnou 
atmosféru při jednání s klienty s nevyléčitelným onemocněním 
a jejich rodinami.

 

Výše uvedený výčet uvádí podporu pro Domácí hospic Ledax zís-
kanou v rámci nenárokových dotací z veřejných zdrojů a podporu 
z nadací a nadačních fondů. Podporu získáváme také od individu-
álních a firemních dárců. Fundraisingové podpoře a dárcovství se 
více věnujeme ve výročních zprávách za příslušný rok.

PODPORA AMBULANTNÍCH SLUŽEB LEDAX VITA

Dotace Pardubického kraje na podporu denního stacionáře 
2022

Denní stacionář je v roce 2022 podpořen účelovou dotací 
z rozpočtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům 
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby 
v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace 
je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se 
zajišťováním základních činností sociální služby denní stacionář 
v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude 
realizována v termínu 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.

Kuchyňská linka a trouba do denního stacionáře pro seniory 
s demencí

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpořil naši službu 
denní stacionář pro seniory a to částkou 35 000 Kč. Příspěvek 
bude použit na zakoupení nové, prostornější a praktičtější 
kuchyňské linky a elektrického sporáku do kuchyně denního 
stacionáře. Nové vybavení bude sloužit jak klientům služby, 
kteří zde s pracovníky v rámci aktivizačních činností vaří, pečou 
a připravují různé zajímavé recepty, tak pracovníkům, kterým 
usnadní každodenní přípravu snídaní a svačin a servírování 
obědů pro klienty.

OSTATNÍ PROJEKTY LEDAX

Pomáháme pečujícím

Aktivity projektu „Pomáháme pečujícím“ jsou zaměřeny na po-
moc neformálním pečujícím, tedy pečujícím, kteří doma pečují 
o svého blízkého a žijí na Kaplicku či v jeho okolí. Prostřednictvím 
aktivit poradenství, vzdělávání a vytvoření databáze informačních 
materiálů a odborné literatury chceme zvýšit jejich znalosti a do-
vednosti, stabilizovat jejich socioekonomickou situaci a umožnit 
jim sladit a propojit výhody formální a neformální péče. V rámci 
projektu vznikla v Kaplici Poradna pro pečující. Projekt je realizo-
ván od ledna 2021 a bude ukončen na konci roku 2022. 

Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Operačního progra-
mu Zaměstnanost a jeho celkové náklady jsou 736 775 Kč. 

Volnočasové aktivity Ledax 2022

Statutární město České Budějovice podpořilo částkou 53 000 Kč 
volnočasové aktivity pro seniory v roce 2022. V rámci volnoča-
sových aktivit probíhají tzv. Kluby R51 plus, v rámci kterých jsou 
realizovány besedy a setkání se zajímavými a inspirativními hos-
ty. Dále zajišťujeme aktivity v Klubu seniorů v Kulturním centrum 
Máj. Nabízené volnočasové aktivity mají za cíl zamezit izolova-
nosti seniorů, aktivně je zapojit do života, seznamovat je se zají-
mavými tématy a lidmi a nabízet jim nové možnosti seberealiza-
ce a inspirativní aktivity.

 

PODPORA POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB   
LEDAX VYSOKÉ MÝTO

Dotace Pardubického kraje na podporu domova pro seniory, 
domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem i odlehčovací 
služba jsou v roce 2022 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu 
Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je po-
skytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plně-
ním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování 
neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních 
činností sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podpo-
rovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2022 až 31. 12. 
2022.
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Vybavení Snoezelen místnosti pro seniory s demencí a imobilní 
klienty

Nadační fond Tesco podpořil Domov pro seniory Vysoké Mýto 
v  rámci 10. kola programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ 
částkou 16 000 Kč. Z těchto finančních prostředků jsme za-
koupili vybavení do nové Snoezelen místnosti. Zde probíhá tzv. 
multisensorická stimulace, která díky kombinaci světelných, do-
tykových či sluchových podnětů pomáhá udržet stávající úroveň 
zrakového, sluchového i hmatového vnímání našich klientů. Zá-
roveň nabízí nové zážitky, fyzické i psychické zklidnění klientů 
a zároveň vede ke stimulaci těch, kteří mají problémy s vyjádře-
ním svých pocitů.

PODPORA POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB   
LEDAX OSTRAVA

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu domova pro 
seniory

Domov pro seniory je v roce 2022 podpořen účelovou dotací 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotace je určena poskyto-
vatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby 
v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je 
spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajiš-
ťováním základních činností sociální služby domov pro seniory 
v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizo-
vána v termínu 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.

Pořízení automobilu pro přepravu klientů CSS Domus Ostrava

Moravskoslezský kraj podpořil CSS Domus v rámci „Programu 
na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných 
v Moravskoslezském kraji na rok 2022“. Dotace doplněná vlast-
ními finančními prostředky bude použita na nákup osobního au-
tomobilu. Ten bude sloužit pro přepravu klientů CSS Domus k lé-
kařům specialistům a na potřebná vyšetření a na pracovní cesty 
sociální pracovnice na sociální šetření k zájemcům o službu.

Pořízení sprchovacího lůžka pro klienty CSS Domus

Moravskoslezský kraj podpořil v rámci „Programu na podporu 
zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravsko-
slezském kraji na rok 2022“ CSS Domus účelovou dotací na 
zakoupení sprchovacího lehátka s plně elektrickým ovládáním. 
Toto lehátko je nezbytně nutnou pomůckou pro zajištění hygieny 
u částečně či plně imobilních klientů.

 

Antidekubitní matrace pro imobilní klienty CSS Domus

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové nás podpořil částkou 
50  000 Kč. Tyto finance byly použity na nákup kvalitních anti-
dekubitních matrací, které nám pomohou předcházet vzniku 
proleženin u imobilních klientů, zkvalitnit tak jejich zbývající čas 
a zlepšit celkovou kvalitu poskytované péče.

 

Canisterapie pro klienty CSS Domus

Nadační fond Českého rozhlasu poskytl CSS Domus pro rok 
2022 nadační příspěvek ve výši 28 000 Kč. Příspěvek bude pou-
žit na zajištění canisterapie (tedy terapeutického působení psů) 
pro naše klienty. Senioři z CSS Domus se tak budou moci do 
konce roku těšit na pravidelné návštěvy psích kamarádů.

 

Odsávačka hlenů pro klienty CSS Domus

Nadační fond Tesco podpořil CSS Domus v rámci 10. kola pro-
gramu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 10 000 Kč. 
Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili odsávačku hlenů. 
Odsávačka ulehčuje našim klientům dýchání a urychluje hojení 
dýchacích cest. Její výhodou je šetrné, rychlé odsávání a také to, 
že nedělá žádný hluk.

 

Podpora CSS Domus 2020-2022

Statutární město Ostrava poskytlo finanční podporu CSS Domus 
a to v rámci „Programu na poskytování peněžních prostředků 
z  rozpočtu Statutárního města Ostrava“. Dotace byla určena 
poskytovatelům sociálních služeb registrovaných dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a souvisejících aktivit za-
jišťovaných pro občany města Ostrava. Dotace bude využita na 
dofinancování osobních nákladů pracovníků CSS Domus.
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Děkujeme obcím, které finančně podporují terénní sociální služby v roce 2022

Bořetín, Borovany, Boršov nad Vltavou, Budíškovice, České Budějovice, Červený Hrádek, Čížkrajice, 
Dačice, Dolní Bukovsko, Dolní Třebonín, Domanín, Doubravice, Dražíč, Dubné, Hlincová Hora, 
Hluboká nad Vltavou, Horní Němčice, Horní Stropnice, Hosty, Hranice, Hůry, Chrášťany, Jarošov 
nad Nežárkou, Jílovice, Jindřichův Hradec, Kamenný Újezd, Kaplice, Kardašova Řečice, Komařice, 
Kostelní Vydří, Ktiš, Kunžak, Ledenice, Lhenice, Lišov, Ločenice, Lomnice nad Lužnicí, Majdalena, 
Mladošovice, Mydlovary, Nová Včelnice, Nové Hrady, Novosedly nad Nežárkou, Písečné, Pluhův 
Žďár, Rudolfov, Sedlec, Slabčice, Slavče, Slavonice, Srubec, Staré Hodějovice, Strmilov, Strunkovice 
nad Blanicí, Střížovice, Studená, Svatý Jan nad Malší, Ševětín, Štěpánovice, Trhové Sviny, Třeboň, 
Týn nad Vltavou, Úsilné, Včelná, Vitějovice, Volfířov, Vrábče, Vráto, Všemyslice, Zliv, Žimutice

PODPORA POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB   
CSS EMAUSY

Dotace Jihočeského kraje na podporu domova pro seniory a do-
mova se zvláštním režimem

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem je v roce 
2022 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. 
Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako sou-
část vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné 
služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních ná-
kladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociální 
služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v roz-
sahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována 
v termínu 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 
2022

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb posky-
tovaných na území Jihočeského kraje. Dotace pro CSS Emausy 
a pro sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním 
režimem byla poskytnuta v celkové výši 1 000 000 Kč. Finanční 
prostředky budou použity na dofinancování osobních nákladů 
pracovníků sociálních služeb, na úhradu nájemného a energie.

 

Podpora domova se zvláštním režimem v CSS Emausy

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 150 000 Kč 
na podporu pobytové sociální služby domov se zvláštním reži-
mem. Služba má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 
55 let, které vyžadují zvláštní péči z důvodu onemocnění různými 
typy demencí. Dotace bude využita na pokrytí výdajů za energie 
a služby, jako je praní prádla či revize pomůcek.

Podpora domova pro seniory v CSS Emausy

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 150 000 Kč 
na podporu pobytové sociální služby domov pro seniory. Služba 
má kapacitu 29 lůžek a je určena pro osoby starší 60 let, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a k za-
jišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambu-
lantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Dotace bude 
využita na pokrytí výdajů za energie a služby, jako je praní prádla 
či revize pomůcek.

 

Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro se-
niory

Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu podpořil CSS Emau-
sy v záměru poskytovat kvalitní paliativní péči tak, aby se stala 
neoddělitelnou součástí poskytovaných služeb. Paliativní péče 
je poskytována lidem, kteří se nacházejí na konci svého života, 
a jejím cílem je zmírnit bolesti a další tělesná a duševní strádání, 
zachovat důstojnost a poskytnout podporu jejich blízkým.

Podpora nadačního fondu Abakus je realizována v rámci progra-
mu „Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro 
seniory“. Finanční podpora ve výši 1 098 456 Kč je využívána na 
zajištění metodické, psychologické a supervizní podpory, dále na 
vzdělávání pracovníků, na zakoupení potřebného vybavení, zdra-
votnických pomůcek a přístrojů pro poskytování paliativní péče. 
Projekt bude realizován do konce roku 2022.
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