Výroční zpráva
společnosti Ledax Vita z.ú.
za rok 2018

Úvodní slovo ředitelky společnosti Ledax Vita z.ú.
Vážení čtenáři,
dovoluji si vám předložit Výroční zprávu společnosti Ledax Vita z.ú. za rok 2018. Na
konci roku 2017 společnost zahájila své působení ve Vile Marii a tak byl rok 2018 pro nás
především rokem rozvojovým. Zahájili jsme poskytování ambulantní sociální služby denní
stacionář a dále jsme rozšiřovali stávající služby. Krásné prostory Vily Marie, kde naše
služby provozujeme se tak během roku 2018 staly jakýmsi informačním a poradenským
centrem pro seniory ve Vysokém Mýtě. Zájemci zde najdou kromě sociální služby,
zejména volnočasové aktivity pro seniory, kontaktní místo Senior Pointu, právní poradnu,
S-KLUB ale i pronájem kompenzačních pomůcek.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem pracovníkům, kteří rozšiřují služby ve Vile Marii
a naplňují ji novými aktivitami. Další dík pochopitelně patří spolupracujícím subjektům
i jednotlivcům, kteří nás podporují v naší činnosti.
Mnohokrát děkuji
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Ing. Irena Lavická
ředitelka 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 2/2018

Od 3/2018

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 ambulantní službu denní stacionář a dále další doplňkové
služby převážně pro seniory.

Poskytované služby
Denní stacionář pro seniory
Kapacita služby: 6 osob
Denní stacionář je určen pro osoby z Pardubického kraje od 55 let věku, které mají
sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech. Denní stacionář je
ambulantní služba, jež potřebným občanům umožní zůstat součástí své přirozené
komunity. Tato služba je podporou pro pečující rodinu uživatele: během pracovního
týdne se bude moci věnovat pracovním činnostem.

4

Posláním služby je poskytnout ambulantní pomoc osobám, jejichž stav vyžaduje
v průběhu dne pomoc druhých osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou
nemohou řešit svépomocí ani za pomoci rodiny, či komunity a ostatních veřejně
dostupných služeb či služeb s nižší mírou podpory, a tím umožnit osobám setrvat v jejich
domácím prostředí.

Cíle služby
1) udržet v maximální možné míře samostatnost uživatelů.
2) udržet uživatele v maximální možné míře v přirozeném prostředí.

Zásady poskytování služby
•
•
•
•
•
•

dodržujeme základní lidská práva a svobody,
chráníme lidskou důstojnost,
ke všem uživatelům přistupujeme individuálně,
podporujeme uživatele v kontaktu s lidmi,
podporujeme uživatele v samostatnosti a soběstačnosti,
jsme otevření k pomoci ze strany rodiny uživatele.
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Další aktivity pro veřejnost v objektu Vily Marie
Volnočasové aktivity byly zahájeny v dubnu 2018. Jejich hlavní náplní je nabídnout
lidem v seniorském věku trávit čas společně, vyplnit ho smysluplnou činností, zábavou
a možností se stále vzdělávat. Nabídka volnočasových aktivit na aktuální měsíc je
zveřejněna na www.ledax.cz
Senior point je projekt sítě kontaktních center pro seniory. Ledax otevřel 2 pobočky
v roce 2015 v Českých Budějovicích a od září 2017 nový Senior Point ve Vysokém Mýtě.
V Senior Pointu vám vyškolená obsluha poradí nebo pomůže najít správné informace
z oblastí života, které vás zajímají. Máte u nás k dispozici počítač s přístupem na internet,
můžete zde vyřídit slevovou kartu Senior Pas a dále zde naleznete bezplatnou právní
pomoc.
S-KLUB 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-KLUB se koná ve Vile Marii každý poslední
čtvrtek v měsíci vyjma letních prázdnin.
Pronájem zdravotnických pomůcek, který je určen komukoli, kdo je v důsledku poranění
nebo nemoci nucen dočasně nebo trvale používat zdravotnické či kompenzační pomůcky.
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Kontakt:
Vila Marie
Komenského 199
566 01 Vysoké Mýto
Telefon: 724 009 603

Členství v asociacích
Společnost Ledax Vita z.ú. je od roku 2018 členem Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR (APSSČR).
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Projekty:
V roce 2018 jsme získali příspěvek z Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové, program
Senior, na pořízení polohovacích lůžek, včetně matrací pro potřeby denního stacionáře
Podpora volnočasových aktivit uživatelů Vily Marie
V rámci projektu byly pořízeny 2 sety zahradního nábytku, včetně slunečníků pro
zpříjemnění venkovního prostředí uživatelům Vily Marie, projekt byl podpořen z Programu
podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2018 města Vysoké Mýto.
Finanční a materiální podpora:
V prvé řadě děkujeme za podporu Města Vysoké Mýto, které nám umožnilo využívat
historický objekt Vilu Marii pro uvedenou činnost. Dále děkujeme za podporu Nadačnímu
fondu A.V.A.
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Ledax Vita z.ú.
Komenského 199
Pražské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto
e-mail: sekretariat@ledax.cz
www.ledax.cz

