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Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečova-
telské 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 
1 595 800 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních ná-
kladů a nákladů spojených s poskytováním Pečovatelské služby, 
a to od července do listopadu 2021.

Poradenské a volnočasové aktivity Ledax jako prevence 
sociálního vyloučení

Statutární město České Budějovice poskytlo mimořádnou dota-
ci ve výši 42 063 Kč. Dotace bude využita na zajištění poraden-
ských a volnočasových aktivit pro seniory, konkrétně na aktivity 
v rámci Klubu seniorů v KC Máj (rukodělná dopoledne, tréninky 
paměti, cvičení pro radost, cvičení jógy a přednášky a besedy na 
různá témata) a Senior Pointu (poradenství ohledně sociálních 
a zdravotních služeb, úřadů, institucí, sociálně právní poraden-
ství, vyřízení Senior Pasů).

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu

Město Kaplice poskytlo pro rok 2021 neinvestiční dotaci pro po-
skytování Pečovatelské služby pro občany města Kaplice. 

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací službu

Město Kaplice poskytlo neinvestiční dotaci na zajištění Odleh-
čovací služby občanům na území ORP Kaplice. Tato dotace byla 
využita na úhradu provozních nákladů služby a mzdových nákla-
dů pracovníků, a to v období 1. 1.-31. 12. 2021.

Dotace na poskytování Pečovatelské služby na rok 2020 a 2021 
města Dačice

Město Dačice poskytlo Pečovatelské službě Ledax v letech 2020 
a 2021 neinvestiční dotaci účelově určenou na částečnou úhra-
du běžných výdajů Pečovatelské služby. Pečovatelská služba je 
poskytována občanům města Dačice žijícím buď ve vlastních 
domácnostech či v Domě s pečovatelskou službou.

Dotace je určena na podporu základních činností, které jsou oby-
vatelům s trvalým pobytem na území města Dačice poskytovány 
v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

Dotace města Dačice na zajištění individuální dopravy seniorů 
starších 65 let na roky 2020-2021

Město Dačice v rámci grantového programu „Zajištění 
individuální dopravy seniorů starších 65 let v roce 2020 a 2021“ 
poskytlo neinvestiční dotaci, a to na období od 15. 9. 2020 do 
30. 6. 2021. Dotace je určena na zajištění individuální dopravy 
seniorů, kteří jsou občany města Dačice.

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

Město Dačice v rámci grantového programu „Zajištění individuál-
ní 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.

Podpora města Týn nad Vltavou 2021

Město Týn nad Vltavou poskytlo dotaci na podporu sociálních 
služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně 
nad Vltavou (včetně přidružených obcí). Příjemce použije dotaci 
na provozní a materiálové náklady Pečovatelské služby a mzdo-
vé náklady pracovníků zajišťujících přímou péči při poskytování 
Pečovatelské služby. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 
31. 12. 2021.

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



Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2021

Dotace města Třeboň je poskytnuta pro rok 2021 a je určena 
na poskytování Pečovatelské služby na území města Třeboně 
a v jeho místních částech.

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě

Město Jindřichův Hradec pro rok 
2021 finančně podpořilo zajištění 
Pečovatelské služby na území měs-
ta Jindřichův Hradec a pro obyvatele 
města Jindřichův Hradec. 

DOMÁCÍ HOSPIC LEDAX

Škoda Octavia pro Domácí hospic Ledax

Škoda Auto a.s. v rámci programu Mobilita podporovala organi-
zace poskytující terénní zdravotní a sociální služby. Ledax o.p.s. 
jako poskytovatel domácí hospicové péče získal nový automobil 
Škoda Octavia.

Nový automobil pro Domácí hospic Ledax od Nadace Agrofert

Nadace Agrofert nám přispěla částkou 250 000 Kč na zakoupení 
nového automobilu. Automobil bude využíván ke každodenním 
cestám pracovníků Domácího hospice Ledax za uživateli a k pře-
vozu zdravotnických pomůcek a přístrojů, napomáhajících za-
chování kvality života uživatelů.

Poskytování terénní hospicové péče občanům města České 
Budějovice

Statutární město České Budějovice podpořilo Domácí hospic Le-
dax částkou 244 500 Kč. Tato podpora bude použita na poskyto-
vání domácí hospicové péče občanům města České Budějovice, 
kteří mají nevyléčitelné onemocnění a nacházejí se v konečné 
fázi svého života. Domácí hospic Ledax jim umožní důstojně, 
bezbolestně a beze strachu zemřít v domácím prostředí v pří-
tomnosti svých blízkých.

Nové lůžko pro uživatele Domácího hospice Ledax

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejské-
ho podpořila Domácí hospic Ledax částkou 
30 000 Kč. Z této podpory bude zakoupeno 
elektricky polohovatelné lůžko v prodlouže-
né délce, tedy v délce 220 cm. Lůžko je ur-
čeno pro vysoké klienty hospice, kterým je le-
žení na standardně dlouhém lůžku nepohodlné.

LEDAX OSTRAVA

Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní 
síti sociálních služeb v roce 2021

V rámci programu bylo podpořeno dofinancování osobních ná-
kladů pracovníků CSS Domus. Program byl financován z rozpoč-
tu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu finan-
cování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních 
služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021. 

Hydraulické chodítko pro uživatele CSS Domus

Nadační fond Tesco podpořil CSS Domus v rámci programu 
„Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 10 000 Kč. Tyto finanč-
ní prostředky nám pomohou při zakoupení hydraulického chodít-
ka pro uživatele CSS Domus. Chodítko je výškově nastavitelné 
a lze ho použít také ve sprše. Chodítko budou uživatelé využívat 
zejména při fyzioterapii.  
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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


