
Příloha č. 3

Celkové součty             199 508                180 000                200 000                180 000              160 000              160 000    

Ulice, číslo PSČ, obec

1
S rehabilitací za legrací - 

fyzioterapie

komplexní rehabilitace - 

fyzioterapie - zdravotní 

rehabilitace 

handicapovaných dětí a 

dětí s rizikovým vývojem

 40-50  dětí ve věku 

0-19 let 
99 508            90 000             100 000           90 000 80 000           

Projekt je zaměřen na rehabilitaci dětí s mentálním, tělesným nebo kombinovaným 

postižením a smyslovými vadami od věku 0-19 let. Cílem rehabilitace je zlepšit motorický 

a psychický vývoj u nejmenších klientů a u straších klientů navíc ovlivnit i soustředění a 

spolupráci v týmu. Z důvodu významnosti této služby a nutnosti rehabilitace 

handicapovaných dětí v kraji udržet a rozvíjet je tento projekt doporučen k podpoře. 

Projekt je doporučen k částečné podpoře z důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

2
S rehabilitací za legrací -  

ergoterapie

komplexní rehabilitace - 

ergoterapie - zdravotní 

rehabilitace 

handicapovaných dětí a 

dětí s rizikovým vývojem

 80 dětí ve věku 0-19 

let 
100 000          90 000             100 000           90 000 80 000           

Program komplexní rehabilitace handicapovaných dětí  využívá metod rehabilitace na 

neurofyziologickém podkladě, prvků LTV, cvičení s nářadím, senzomotorické stimulace, 

senzorické integrace, arteterapie a muzikoterapie spolu s metodami ergoterapie, 

dlahování s PANAT dlahami s cílem zlepšit motorický a psychický vývoj u dětských 

pacientů a poskytnout tak kvalitní dětskou fyzioterapii a ergoterapii i klientům z regionu, 

kde není dostupná dětská rehabilitace. Služba má ze strany dětí rodičů velmi pozitivní 

odezvu. Léčebná rehabilitace handicapovaných dětí je v kraji důležitá a potřebná, z tohoto 

důvodu je projekt doporučen k podpoře. Projekt je doporučen k částečné podpoře z 

důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu.

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V PROGRAMU "PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 

2022" - rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace v kompetenci RÚK

Název služby
Adresa 

REHABILITACE 

KLUBÍČKO s.r.o.
05202779

V Lukách 

3522/18

400 11 Ústí 

nad Labem
12.04.2020

Žadatel

č
ís

lo
 s

lu
ž
b

y

Název  IČ
Účel a důvod poskytnutí/neposkytnutí dotace

Datum podání 

žádosti

Požadavek na 

dotaci na službu v 

roce 2022 (Kč)

Druh služby

Předpokládaná 

kapacita služby v 

roce 2022 s ohledem 

na kapacitu služby v 

roce 2021

160 000

Celkové 

předpokládané 

náklady na službu 

v roce 2022 (Kč)

Celkové skutečné 

náklady v roce 

2021  (Kč)

 Dotace ÚK v roce 

2021 (Kč)

Celkový návrh 

dotace ÚK            

v roce 2022 (Kč)

Návrh na dotaci 

ÚK na službu v 

roce 2022 (Kč)
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