
Domov je místo, kde se žije...
A kde se i umírá.

Co umíme a děláme dobře?

Pečujeme o nevyléčitelně nemocné, kteří si přejí zemřít doma 
bezbolestně, beze strachu a důstojně.

Doprovázíme blízké našich klientů, aby náročnou situaci odchodu 
jejich nejbližších v domácím prostředí zvládli. 

Úmrtím pečovaného naše „mise“ nekončí, pomáháme rodině 
v rámci pozůstalostní péče i v těžkém období po odchodu blízkého. 

Ctíme důstojnost člověka. V rámci péče dbáme na otevřenou 
komunikaci a empatii. 

Jsme sehraný a stále se rozrůstající tým. Ke klientům a jejich 
rodinám jezdí lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, 
pečovatelky, psycholožka… ale také například kolegové, kteří umějí 
smontovat elektrickou polohovatelnou postel. 

Jak využijeme podporu od MIBCON a.s.?

Chceme umožnit více lidem z Českobudějovicka a Českokrumlovska 
zemřít v domácím prostředí mezi svými blízkými, pokud si to přejí. 

Jsme terénní služba. Auto je naším každodenním pracovním 
nástrojem, bez něj to prostě nejde. Proto chceme z podpory 
jeden vůz pro potřeby hospice pořídit a pečovat tak o více klientů 
současně. 

Pro zajištění péče je důležité kvalitní vybavení. Kromě zdravotnických 
přístrojů jsou to také zdravotnické pomůcky, které klientům zdarma 
půjčujeme (např. elektrickou polohovatelnou postel, antidekubitní 
matraci nebo invalidní vozík). Vaše podpora nám pomůže tyto 
pomůcky průběžně opravovat a obměňovat. 

I v domácím hospici je potřeba ukonejšit úředního šimla. Po návratu 
od klientů usedají členky týmu k nezbytné administrativě, výkazům 
a reportům. Plánujeme náš tým rozšířit a z Vaší podpory pořídit 
hardwarové vybavení min. pro 2 pracovníky.

domacihospicledax.czfb.com/hospicledax
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jsme zahájili provoz

Domácího hospice Ledax

1.990
návštěv jsme

u klientů uskutečnili
v roce 2020

24/7
službu poskytujeme

24 hodin denně, 
7 dní v týdnu

78 %
lidí v ČR si přeje               

zemřít doma

31 %
lidí v ČR doma umírá

250
klientů ročně

- náš cíl v roce 2024

45.000
tolik kilometrů jsme 
najezdili za klienty 

v roce 2020

5 mil.
předpokládané provozní 
náklady v Kč v roce 2021 
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