
LEDAX

Dotace Jihočeského kraje na podporu Pečovatelské služby, 
Osobní asistence a Odlehčovací služby

Pečovatelská služba, Osobní asistence i Terénní odlehčovací 
služba jsou v roce 2021 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu 
Jihočeského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních 
služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislos-
ti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufi-
nancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním 
základních činností při poskytování sociálních služeb v rozsahu 
daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v ter-
mínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 
2021

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb poskyto-
vaných na území Jihočeského kraje. Dotace pro Pečovatelskou 
službu, Osobní asistenci a Terénní odlehčovací službu byla po-
skytnuta v celkové výši 1 970 000 Kč. Finanční prostředky budou 
použity především na financování osobních nákladů a pořízení 
2 kusů automobilů.

Rozvoj Pečovatelské služby Ledax na území MAS Třeboňsko

Cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby 
Ledax na území obcí spadajících do MAS Třeboňsko prostřed-
nictvím pořízení nových automobilů, elektronických čteček 
a notebooku. Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Inte-
grovaného regionálního operačního programu a celkové náklady 
projektu jsou 1 298 138 Kč.

Obnova a zkvalitnění materiálně technické základny Pečovatel-
ské služby Ledax

Cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby Le-
dax na území obcí spadajících do MAS Česká Kanada prostřed-
nictvím pořízení elektronických čteček pro vykazování poskyt-
nuté péče a jídlonosičů pro dovážku stravy. Vybavení je určeno 
pro střediska Pečovatelské služby Ledax v Jindřichově Hradci 
a Dačicích. Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Inte-
grovaného regionálního operačního programu a celkové náklady 
projektu jsou 199 711 Kč.

Podpora města České Budějovice na kofinancování Pečovatel-
ské služby a Osobní asistence

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za úče-
lem spolufinancování Pečovatelské služby a Osobní asisten-
ce pro občany města České Budějovice. Dotace v celkové výši 
1 275 850 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních ná-
kladů a nákladů spojených s poskytováním služeb a to od ledna 
do května 2021.

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu 
Osobní asistence

Statutární město České Budějovice podpořilo Terénní odlehčova-
cí službu Ledax částkou 320 000 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.

PODPORA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

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

Domácí hospicová péče Ledax 2021

Jihočeský kraj podpořil Domácí hospicovou péči Ledax z gran-
tového programu „Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji na 
rok 2021“ částkou 385 348 Kč. Projekt je zaměřen na podporu 
stávající domácí hospicové péče a na zkvalitnění podmínek pro 
její poskytování.

Vzdělávání pracovníků Ledax v oblasti paliativní péče 2021

Jihočeský kraj podpořil vzdělávání pracovníků Domácí hos-
picové péče Ledax částkou 22 752 Kč. Vzdělávání pracovníků 
je orientováno na získání nových znalostí, ale také na rozšíře-
ní a  prohloubení stávajících znalostí a dovedností potřebných 
k péči o nevyléčitelně nemocné / umírající uživatele, jejich rodiny 
a blízké. Součástí realizace projektu je nákup odborné literatury.

Dovybavení Domácího hospice Ledax

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo Domácí hospic Ledax část-
kou 162 865 Kč. Ze získané dotace bude zakoupeno vybavení 
pro nevyléčitelně nemocné uživatele Domácího hospice Ledax, 
kteří si přejí zemřít v domácím prostředí obklopeni svými blíz-
kými. Zakoupena budou elektricky polohovatelná lůžka, antide-
kubitní matrace, koncentrátory kyslíku, chodítka, toaletní křesla 
a invalidní vozíky.

Oxygenátory pro uživatele Domácího hospice Ledax

Domácí hospic Ledax získal od Nadace ČEZ částku ve výši 
82 400 Kč na zakoupení 5 kusů koncentrátorů kyslíku (oxygená-
torů). Přístroje jsou využívány při dušnosti uživatelů a umožní jim 
tak zůstat v domácím prostředí i při zhoršení zdravotního stavu. 
Není nutné tedy uživatele převážet do zdravotnického zařízení 
a mohou tak svůj poslední čas trávit doma se svými blízkými.

Automobil pro Domácí hospic Ledax

MONETA Money Bank a.s. poskytla Domácímu hospici Ledax 
částku 70 000 Kč. Finance jsou určeny na nákup osobního auto-
mobilu, který nám umožní poskytnout domácí hospicovou péči 
většímu počtu nevyléčitelně nemocných uživatelů a jejich rodin. 
Automobil slouží ke každodenní dopravě pracovníků domácího 
hospice za uživateli a jejich rodinami a je nezbytnou pomůckou 
pro poskytování terénní služby.

Sprchovací a toaletní židle pro uživatele Domácího hospice 
Ledax

Nadační fond Umění doprovázet podpořil Domácí hospic Ledax 
částkou 6 500 Kč. Z této podpory budou zakoupeny 2 sprchovací 
a toaletní židle, které usnadní provádění každodenní hygieny, a to 
jak pro samotné uživatele, tak pro pečující rodinu.

PODPORA DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE

LEDAX VITA

Dotace Pardubického kraje na podporu Denního stacionáře

Denní stacionář je v roce 2021 podpořen účelovou dotací z roz-
počtu Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům 
sociálních služeb dle § 101a 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 při poskytování sociální služby Den-
ní stacionář v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost 
bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.

Polohovací pojízdné křeslo pro uživatele Denního stacionáře

Nadační fond Tesco podpořil částkou 20 000 Kč Denní stacionář 
pro uživatele s demencí ve Vysokém Mýtě. Z těchto finančních 
prostředků bylo zakoupeno další pojízdné polohovací křeslo. 
Křesla jsou našimi uživateli velmi oblíbená, uživatelé je využívají 
denně a to jak pro aktivizační činnosti, tak pro odpočinek.

OSTATNÍ PROJEKTY LEDAX

Senior Point Ledax 2021

Cílem projektu podpořeného Jihočeským krajem ve výši 
119 879 Kč je zabezpečit aktivity Senior Pointu v Riegrově ulici 
v roce 2021 a nabídnout seniorům z Českých Budějovic a okolí 
ucelenou nabídku volnočasových aktivit, poradenství a pomoc 
s řešením každodenních životních situací.

Pomáháme pečujícím

Aktivity projektu jsou zaměřeny na pomoc neformálním peču-
jícím, 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 od-
borné literatury chceme zvýšit jejich znalosti a dovednosti, sta-
bilizovat jejich socioekonomickou situaci a umožnit jim sladit 
a propojit výhody formální a neformální péče. V rámci projektu 
vznikla v Kaplici Poradna pro pečující. Projekt bude realizován do 
konce roku 2022.

PODPORA AMBULANTNÍ PÉČE
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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 2021 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu 
Pardubického kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních 
služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislos-
ti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufi-
nancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním 
základních činností při poskytování sociálních služeb v rozsahu 
daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v ter-
mínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.

Podpora kapacit sociálních služeb

Pardubický kraj poskytl Domovu pro seniory Vysoké Mýto dotaci 
ve výši 1 176 000 Kč a to na základě „Programu víceleté podpory 
sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb 
Pardubického kraje (2019 - 2021)“. Dotace bude použita na zajiš-
tění Odlehčovací služby v letech 2019 až 2021.

Multisensorická a bazální stimulace pro uživatele Domova pro 
seniory Vysoké Mýto

Nadace ČEZ podpořila Domov pro seniory Vysoké Mýto nadač-
ním příspěvkem ve výši 73 165 Kč. Finanční prostředky byly po-
užity na zavedení zcela nové aktivity Multisensorická stimulace, 
která bude probíhat v tmavé místnosti Snoezelen a dále došlo 
k rozšíření stávající aktivity Bazální stimulace. Z příspěvku bylo 
hrazeno vzdělávání pracovníků, vybavení místnosti Snoezelen 
a nákup pomůcek pro práci s uživatele, zejména s uživateli s po-
kročilou formou demence.

Ochranné a dezinfekční prostředky, rychlotesty a notebook pro 
pracovníky a uživatele Domova pro seniory Vysoké Mýto

Domov pro seniory Vysoké Mýto získal od Výboru dobré vůle - 
Nadace Olgy Havlové podporu ve výši 52 500 Kč a to z programu 
Fond pomoci potřebným během epidemie. Finanční prostředky 
byly použity na nákup ochranných pomůcek a dezinfekčních pro-
středků, rychlotestů na zjišťování přítomnosti koronaviru u uživa-
telů a na nákup notebooku pro pracovníky.

Nový nábytek do vstupního prostoru Domova pro seniory Vyso-
ké Mýto

Nadační fond Tesco podpořil Domov pro seniory Vysoké Mýto 
v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 
20 000 Kč. Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili kovová 
křesla, stolky a lavičky, které jsou umístěny v prostoru hlavního 
vstupu do domova a splňují požadavky vyplývající ze zákona 
o požární ochraně.

LEDAX OSTRAVA

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu Domova pro se-
niory

Domov pro seniory je v roce 2021 podpořen účelovou dotací 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotace je určena poskyto-
vatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací 
platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem do-
tace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se 
zajišťováním základních činností při poskytování sociální služby 
Domov pro seniory v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná 
činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.

Nové vybavení pro uživatele CSS Domus

Moravskoslezský kraj podpořil v rámci „Programu na podporu 
zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravsko-
slezském kraji na rok 2021“ CSS Domus účelovou dotací ve výši 
135 000 Kč. Z dotace budou zakoupeny toaletní a sprchovací vo-
zíky, pojízdná polohovací křesla a evakuační podložky. Díky pod-
poře Moravskoslezského kraje dojde ke zlepšení vybavení CSS 
Domus a zlepšení komfortu zejména pro imobilní uživatele.

Centrum sociálních služeb Domus 2020 - 2022

Statutární město Ostrava poskytla 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.

Evakuační podložky pro imobilní uživatele CSS Domus

Nadační fond Tesco podpořil CSS Domus v rámci 8. kola pro-
gramu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 20 000 Kč. 
Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili 10 ks evakuačních 
podložek. Evakuační podložky se umisťují na lůžka uživatelů pod 
matraci, ke které jsou upevněny pomocí popruhů a stávají se tak 
trvalou součástí lůžka. V případě nouze se imobilní uživatelé fixu-
jí pomocí popruhů k matraci a společně s ní jsou transportováni 
mimo místo ohrožení.

Petangue pro uživatele CSS Domus

Nadační fond Českého rozhlasu poskytl CSS Domus nefinanční 
nadační příspěvek ve formě hry Petangue v hodnotě 1 790 Kč. 
Senioři z CSS Domus tak stráví příjemný společný čas na čers-
tvém vzduchu.

PODPORA POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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CSS EMAUSY

Dotace Jihočeského kraje na podporu Domova pro seniory 
a Domova se zvláštním režimem

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem je v roce 2021 
podpořen účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace 
je určena poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako 
součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku ve-
řejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních 
nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při po-
skytování sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvlášt-
ním režimem v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost 
bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 
2021

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 dovybavení služby potřebnými 
pomůckami a na úhradu nájemného.

Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro se-
niory

Nadační fond Abakus podpořil CSS Emausy v záměru poskyto-
vat kvalitní paliativní péči našim uživatelům, kteří se nacházejí na 
konci svého života a přejí si zemřít v CSS Emausy obklopeni rodi-
nou a blízkými pracovníky. 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. Finanční podpora ve výši 
1 098 456 Kč bude využita na zajištění metodické, psychologické 
a supervizní podpory, dále na vzdělávání pracovníků, na zakoupe-
ní potřebného vybavení, zdravotnických pomůcek a přístrojů pro 
poskytování paliativní péče. 

CSS Emausy - Domov se zvláštním režimem 2021

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 100 000 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 (vedení účetnictví, ekonomika, zpracování mezd, IT služ-
by spojené se softwarem Cygnus, praní prádla apod.).

CSS Emausy – Domov pro seniory 2021

Statutární město České Budějovice přispělo částkou 100 000 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 (vedení účetnictví, 
ekonomika, zpracování mezd, IT služby spojené se softwarem 
Cygnus, praní prádla apod.).

Čistička vzduchu pro uživatele CSS Emausy

Nadační fond Pokora daroval CSS Emausy čističku vzduchu 
Therapy Air iOn od společnosti Zepter. Čističku jsme umístili do 
společenské místnosti a zároveň jídelny, kde se pořádají kulturní 
akce a kde se setkává nejvíce uživatelů.

Děkujeme obcím, které finančně podporují terénní sociální služby v roce 2021

Bořetín, Borovany, Boršov nad Vltavou, Budíškovice, České Budějovice, Červený Hrádek, Čížkrajice, Dačice, Dolní Bukovsko, Dolní Tře-
bonín, 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 Hra-
dy, 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


