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O společnosti

Společnost:

Ledax Vita z.ú.

Komenského 199, Pražské Předměstí,

566 01 Vysoké Mýto

Identifikační číslo: 

03635759

Předmět podnikání: 

•  poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

•  poradenství poskytovatelům sociálních služeb v oblasti kvality a humanizace sociálních služeb

•  pořádání vzdělávacích akcí

Změny v orgánech společnosti:

Orgány společnosti: Do 12/2017  Od 12/2017

Zakladatel:  Ledax HOLDING s.r.o. DfK Group a.s.
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Údaje o poskytnuté službě

Objekt, ve kterém provozuje mimo jiné své služby společnost Ledax VITA, nese název Vila Marie. 

Vila Marie, která má ambicí stát se centrem sociálních služeb ve Vysokém Mýtě, je určena zejména 
pro seniory. V krásných prostorách historické budovy v Komenského ulici zájemci najdou zejména 
volnočasové aktivity pro seniory, kontaktní místo Senior Point, právní poradnu, S-KLUB. V rámci dalších 
služeb společnosti Ledax zde najdete půjčovnu kompenzačních pomůcek a od 1. 1. 2018 ambulantní 
službu denní stacionář. 
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V roce 2017 jsme se věnovali zejména těmto aktivitám:
1) stavební úpravy související s provozem (úprava parketové podlahy, úprava wc, kuchyňky, zahrady, 

apod.)

2) zpřístupnění Vily Marie pro veřejnost (září 2017)

3) otevření nové poradenské služby Senior Point (září 2017)

Senior Point je projekt sítě kontaktních center pro seniory - Senior Point - vznikl v roce 2011 na Moravě. 
Dnes má již více než 20 poboček, ve kterých pomohl více než 25 tisícům seniorů. Ledax otevřel 2 pobočky 
v roce 2015 v Českých Budějovicích a od září 2017 nový Senior Point ve Vysokém Mýtě. 

V Senior Pointu:
• najdete komplexní informace z oblastí života, které vás zajímají
• vám vyškolená obsluha poradí nebo pomůže najít správné informace
• máte k dispozici počítač s přístupem na internet
• si můžete vyřídit slevovou kartu Senior Pas
• máte možnost přečíst si časopisy, věnované seniorům
• máte možnost popovídat si v přátelském prostředí
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4) pronajímání prostoru pro konání seniorského S-KLUB

S - K L U B je komunitní klub pro seniory a veřejnost z Vysokého Mýta a přilehlých okolních obcí. Klub 
vznikl pro seniory v regionu, kterým bychom rádi poskytli něco navíc - prostor pro realizaci svých koníčků, 
místo, kde se mohou potkat s vrstevníky, zábavu, ale také odborné informace ze sociální oblasti.S - K L U 
B se koná ve Vile Marii každý poslední čtvrtek v měsíci vyjma letních prázdnin od 16:00 do 17:30 hodin. 
V roce 2017 se konaly celkem 3 setkání.

Finanční  a materiální podpora:
V prvé řadě děkujeme za podporu Města Vysoké Mýto, které nám umožnilo využívat historický objekt 
Vilu Marii pro uvedenou činnost. Za finanční podporu děkujeme jmenovitě společnosti Brück AM spol. 
s.r.o.a společnosti Dentimed s.r.o., dále Mgr. Ivanovi Maixnerovi a Stanislavě Lehké. 
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Hospodaření společnosti
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Ledax Vita z.ú.

Komenského 199
Pražské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto

e-mail: sekretariat@ledax.cz

www.ledax.cz


