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Úvodní slovo ředitelky 
společnosti Ledax Vita z.ú.

Vážení čtenáři,

předkládám Vám Výroční zprávu společnosti Ledax Vita z.ú. za rok 2021. Společnost 
zahájila svou činnost ve Vile Marii na konci roku 2017, a tak rok 2021 byl již čtvrtým 
rokem provozu denního stacionáře.

Ve Vile Marii poskytujeme ambulantní sociální službu Denní stacionář, který se stal 
vyhledávaným mezi obyvateli Vysokého Mýta a blízkého okolí.

Vila Marie je informačním a poradenským centrem nejen pro seniory ve Vysokém Mýtě, 
nabízí také pronájem zdravotnických pomůcek.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem pracovníkům, kteří zajišťují služby ve Vile Marii. 
Velký dík patří spolupracujícím subjektům i jednotlivcům, kteří nás podporují v naší 
činnosti. Bereme ji totiž nejen jako podporu, ale zároveň i jako ocenění naší práce. 
Zvláštní dík patří městu Vysoké Mýto, které nám velmi pomáhá.

Mnohokrát děkuji.

Ing. Irena Lavická

ředitelka společnosti
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O společnosti 

Společnost Ledax Vita z.ú. je členem skupiny DfK Group, která zajišťuje stabilní zázemí 
a prostřednictvím společnosti Ledax o.p.s. nabízí mnohaleté zkušenosti s poskytováním 
sociálních a zdravotních služeb pro seniory.

Ledax Vita z.ú. je od ledna 2018 registrovaným poskytovatelem sociální služby Denní 
stacionář. Služba je poskytována v objektu Vily Marie a je určena pro osoby starší 
55 let, které se z důvodu věku a zdravotního stavu nachází v nepříznivé sociální situaci 
a nemohou se samy o sebe postarat ani za pomoci rodiny.

V průběhu roku 2021 nedošlo ke změně zakládací listiny a ani ke změnám ve složení 
orgánů společnosti.

Kontaktní údaje 

Název: Ledax Vita z.ú.

Právní forma: ústav

Sídlo: Komenského 199, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Telefon: 724 009 603

E-mail: info@ledax.cz

Web: www.ledax.cz

IČ: 03635759

DIČ: CZ03635759 neplátce DPH

Bankovní spojení: 268809169/0300 (ČSOB a.s.)

Datum vzniku: 11. 12. 2014
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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 klienta: během pracovního týdne 
mohou sladit rodinný i pracovní život.

Posláním služby je poskytnout ambulantní pomoc osobám, jejichž stav vyžaduje 
v průběhu dne pomoc druhých osob a 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.

Klienti Denního stacionáře jsou přítomni denně nebo 1–4x týdně. To nám umožňuje 
poskytnout stacionář i dalším zájemcům. Abychom zefektivnili provoz stacionáře, proto 
se již při uzavírání smlouvy stanovují dny, kdy bude senior docházet. Takto můžeme 
uspokojit vzrůstající poptávku po službě.

Klientům jsou nabízeny aktivity, které jsou v souladu s jejich individuálním plánem.

Aktivity jsou tematicky zaměřeny dle ročního období i různých svátků. Mezi aktivizační 
činnosti patří paměťová cvičení, procvičování jemné motoriky, relaxační cvičení, poslech 
hudby, společenské hry, předčítání knih, promítání filmů, pečení, výtvarné činnosti apod. 
V teplém počasí se využívá přilehlá zahrada.

Denní stacionář pro seniory
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Klientům je poskytována strava dle nabídky jídelního lístku Domova pro seniory Vysoké 
Mýto. Klienti mají možnost výběru, případně si mohou jídlo donést z domova. Pokud 
si klient potřebuje odpočinout, jsou k dispozici v relaxační - odpočinkové místnosti 
elektrická polohovací lůžka.

Naším cílem je klient, který:

• má v maximální možné míře zachované své schopnosti, dovednosti a zvyklosti,

• s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli,

• je respektovaný ve svých právech a je mu zachována lidská důstojnost,

• je spokojený prostřednictvím uspokojování svých individuálních potřeb a přání,

• má podmínky pro aktivní trávení volného času.



Výroční zpráva Ledax Vita z.ú. za rok 2021             6

Chráníme lidskou důstojnost

Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv klientů.

Ke všem klientům přistupujeme individuálně

Každému klientovi jsou služby poskytovány na základě dohodnutých osobních cílů, které 
jsou pravidelně hodnoceny, a poskytování služeb je pružně přizpůsobeno aktuální situaci.

Podporujeme klienty v kontaktu se společností

Poskytované služby směřují k zapojení klienta do společnosti vrstevníků, klient je 
podporován v kontaktech při společném stravování a účastí na společenských akcích 
v Denním stacionáři i mimo něj.

Podporujeme klienty v samostatnosti a soběstačnosti

Poskytované služby jsou pro klienty podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, 
úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast klienta není možná.

Poskytujeme služby bezpečně a odborně

Poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, 
klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců 
i poskytovaných služeb.

Týmově spolupracujeme

Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných 
profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

Provoz Denního stacionáře byl v roce 2021 regulován dle aktuálně platných vládních 
nařízení, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR či opatřeními 
a doporučeními Krajské hygienické stanice.

Denní stacionář v roce 2021 navštěvovalo celkem 6 klientů, kteří využívali služby 1–5x 
týdně.

Zásady poskytování služeb
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Senior Point byl veřejnosti k dispozici telefonicky, e-mailem, senioři mohli žádat o Senior 
pas nebo využit bezplatného právního poradenství.

Pronájem zdravotnických pomůcek je určen komukoli, kdo je v důsledku poranění nebo 
nemoci nucen dočasně nebo trvale používat zdravotnické či kompenzační pomůcky. 

Další aktivity ve Vile Marii
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Účelová dotace Pardubického kraje na poskytování sociálních služeb pro rok 2021

Finanční prostředky byly určeny na podporu poskytování sociálních služeb, které 
mají místní či regionální charakter a jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb Pardubického kraje na období 2019-2021 a Sítí sociálních služeb pro 
období 2019-2021.

Dotace pro Ledax Vita z.ú. byla poskytnuta na financování mzdových a provozních výdajů 
souvisejících s poskytováním sociální služby Denní stacionář.

Poděkování za podporu

Rádi bychom poděkovali našim partnerům, kteří s námi v roce 2021 spolupracovali, 
a sponzorům za jejich dary. Finanční i věcné dary byly použity dle darovacích smluv.

Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Pardubickému kraji a všem firmám, 
které nás podpořily. Děkujeme za podporu městu Vysoké Mýto, které nám umožňuje 
využívat historický objekt - Vilu Marii - pro poskytování sociální služby Denní stacionář.

Děkujeme také za podporu Nadačnímu fondu A.V.A., který zastřešuje dobrovolníky. 
Konkrétně se jedná o dobrovolné právní poradenství pana Mgr. Jana Lipavského v Senior 
Pointu v právní poradně, za což mu tímto velmi děkujeme.

Poděkování patří také všem dalším jednotlivcům a dobrovolníkům. Velice si Vaší podpory 
vážíme a těšíme se na další spolupráci a nová partnerství v nadcházejícím roce 2021.

Členství v asociacích

Společnost Ledax Vita z.ú. je od roku 2018 členem 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSSČR).

Projekty a podpora
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Účetní závěrka 2021
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Ledax Vita z.ú.

Komenského 199
Pražské Předměstí

566 01 Vysoké Mýto

IČ: 036 35 759


