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Právnické osoby

Název žadatele Adresa IČ Název projektu/aktivity

Celkové náklady 

projektu/aktivity

Výše 

požadovan

é dotace

Výše 

navržené 

dotace

Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dotačního 

programu

happy reha s.r.o

Oblouková 308, Ústí 

nad Labem, 403 40

8600716
Léčebná rehabilitace pro 3 

pacienty 49 500 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je určen na realizaci léčebných rehabilitací pro 3 

pacientky. Realizátor doložil registraci poskytování zdravotních služeb a čestná 

prohlášení o potřebnosti rehabilitační péče pacientek s trvalým bydlištěm v 

Ústeckém kraji.

REHABILITACE 

KLUBÍČKO s.r.o.

V Lukách 3522/18, Ústí 

nad Labem, 400 11

05202779
Léčebná rehabilitace pro 53 

pacientů 193 600 Kč 135 520 Kč 135 520 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je určen na zabezpečení léčebných rehabilitací pro 

53 pacientů s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji a potvrzenou potřebností 

rehabilitační péče z důvodu neurolgického onemocnění. Příjemce je poskytovatelem 

zdravotní služby.

243 100 Kč 165 520 Kč 165 520 Kč

Fyzické osoby

Jméno a příjmení 

žadatele Adresa

Datum 

narození Léčebná rehabilitace

Celkové náklady 

na rehabilitaci

Výše 

požadovan

é dotace

Výše 

navržené 

dotace

Hodnocení požadavku na základě kritérií dotačního 

programu

Prudká Kristýna Litoměřice,

Léčebná rehabilitace 

žadatelky 14 286 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Doporučeno k  podpoře.  Požadavek je určen na úhradu léčebné rehabilitace 

žadatelky. Žadatelka je pravidelným příjemcem dotace v tomto DP. Pacientka 

doložila  potvrzení ošetřujícího lékaře o potřebnosti rehabilitační péče. Žadatelka je 

občanem s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. 

Týle Jiří Ústí nad Labem Léčebná rehabilitace žadatele 18 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Doporučeno k  podpoře. Žadatel má trvalé bydliště v Ústeckém kraji.  Pacient doložil 

potvrzení o potřebnosti léčebné rehabilitační péče od ošetřujícího lékaře. V 

předchozích letech pacient absolvoval rehabilitační péči v tomto dotačním 

programu přes poskytovatele zdravotních služeb, jako fyzická osoba by podpořen  v 

roce 2021.

32 286 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

275 386 Kč 185 520 Kč 185 520 Kč

Celkem 

Celkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu

Žádosti o poskytnutí dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhlášení 2022, I. lhůta, okruh 1 (dotace v kompetenci RÚK)

Celkem
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Název žadatele Adresa IČ Název projektu/aktivity

Výše poskytnuté 

dotace v 

předchozím roce

Kapacita 

akce

Celkové náklady 

projektu/aktivity

Výše 

požadované 

dotace

Výše 

dotace na 

osobu

% podíl 

dotace

% podíl 

mzdových 

nákladů 

(dotace)

Výše 

navrhované 

dotace Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

Krok za krokem 0 Kč 340 205 700 Kč 185 130 Kč 545 Kč 90,00 52% 140 000 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je určen pro děti v MŠ a je zaměřen na podporu 

přirozené pohybové aktivity. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím zvýšení gramotnosti 

a  motivace ke zdravému životnímu stylu zlepšit zdravotní stav dětí předškolního věku. 

Projekt je navržen v souladu s účelem podpory DP,  bude přínosem pro cílovou skupinu.  

Projekt je navržen s regionálním přesahem, personálně a technicky dostatečně zabezpečen. 

Chybně je určena kapacita cílové skupiny, (započteni pedagogové i rodiče), z tohoto důvodu 

je dotace krácena a určena pouze na podporu cílové skupiny děti v MŠ počtu 200 dětí.

Osobní ochrana v 

mimořádných situacích 0 Kč 450 191 400 Kč 172 260 Kč 383 Kč 90,00 61% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře.  Projekt je zaměřen na žáky 7-9 ročníků ZŠ. Cílem projektu je 

edukace v oblasti chování a ochraně zdraví při živelných pohromách, přírodnách 

katastrofách a  haváriiích. Plánovaný projekt není v souladu s účelem stanovené podpory 

dotačního programu.

0 Kč 397 100 Kč 357 390 Kč 140 000 Kč

PÉXIS - centrum 

psychosomatické péče, s.r.o.

Šrámkova 

3062/38,Ústí nad 

Labem-Severní 

Terasa, 400 11

22795758

Vzdělávání a podpora 

psychofyzického zdraví 208 500 Kč 400 353 100 Kč 237 500 Kč 594 Kč 67,26 71% 118 750 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je realizován formou seminářů zaměřených na 

témata: stres a úzkost, psychohygiena, relaxační techniky, prevence syndromu vyhoření, 

bolest zad a správné pohybové návyky, správná technika běhu a sportovních aktivit. Další 

aktivitou projektu jsou relace na zdravotní téma v Českém rozhlasu Sever a tisk a distribuce 

edukačních materiálů. Projekt je navržen v souladu s účelem podpory DP. Jedná se o 

oborově významnou aktivitu. Projekt je navržen s regionálním přesahem, personálně a 

technicky  zabezpečen. Vzhledem k  plánovaným aktivitám popsaným v  projektové žádosti 

není projekt ekonomicky přiměřený. Regionální přesah není z popisu projektu zcela patrný 

(bude ověřeno v závěrečné zprávě projektu).  Z výše uvedených důvodů je projekt krácen o 

50 % z požadavku.

Dia Help - svaz diabetiků z.s.
Báňská 287, Most, 

434 01
22677291

Zdravá výživa dětí a mládeže 185 000 Kč 450 250 000 Kč 225 000 Kč 500 Kč 90,00 78% 112 500 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt realizovaný formou edukačních seminářů 

(kombinace workshopu a odborné přednášky) je zaměřen na žáky ZŠ a SŠ v kraji. Obsahem  

je přednáška o významu zdravé výživy a důsledky nesprávného stravování, žáci se do 

přednášky zapojujují, pracují s pracovními listy a získají zdravou svačinu. Projekt je navržen s 

krácením 50 % z požadavku na dotaci z důvodu časové proveditelnosti projektu v návaznosti 

na jeho ekonomickou přiměřenost. Samotná realizace  projektu se předpokládá v I. pololetí 

školního roku 2022/2023. Také v předloženém projektu došlo k překročení podmínky  max. 

70 % osobních nákladů z celkových  nákladů projektu o 8 % . 

Pohybem k duševnímu a 

fyzickému zdraví jedince 34 200 Kč 400 60 000 Kč 42 000 Kč 105 Kč 70,00 7% 21 000 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na edukaci a zdravý pohyb  u osob od 

dětského až po seniorský věk. Realizace projektu probíhá formou edukační, výukovou i 

názorově ukázkovou prací s cílovými skupinami.  Projekt je navržen s regionálním přesahem, 

personálně a technicky  zabezpečen. V projektové žádosti jsou nedostatečně popsány 

konkrétní aktivity a postupy při realizaci projektu a není možné dostatečně zhodnotit jeho 

kvalitu. Tyto skutečnosti budou prověřeny při hodnocení projektu a  případné průběžné 

kontrole. Oproti loňské žádosti nedošlo k výraznějším změnám v projektu, ani nebylo 

okomentováno a zdůvodněno navýšení požadavků. Nejedná se o oborově významnou 

aktivitu, pohyb  je v současné době řešen na mnoha rovinách. Z uvedených důvodů je 

projekt krácen o 50 % z požadavku.

Správná výživa a stravovací 

návyky 40 500 Kč 500 72 500 Kč 50 750 Kč 102 Kč 70,00 14% 40 500 Kč

Doporučeno k podpoře. Aktivita projektu je zaměřena na zdravou výživu a zdravé stravovací 

návyky dětí, dospělých i seniorů. Aktivita je realizována formou seminářů nebo přednášek 

připravených pro danou cílovou skupinu. Aktivita je realizována v mateřských a základních 

školách a ve sportovních klubech a oddílech.  Projekt je navržen s regionálním přesahem, 

personálně a technicky  zabezpečen. V projektové žádosti jsou nedostatečně popsány 

konkrétní aktivity a postupy při realizaci projektu a není možné dostatečně zhodnotit jeho 

kvalitu. Tyto skutečnosti budou prověřeny při hodnocení projektu a případné průběžné 

kontrole. Oproti loňské žádosti nedošlo k výraznějším změnám v projektu, ani nebylo 

okomentováno a zdůvodněno navýšení požadavků. Z uvedených důvodů je požadavek 

krácen na výši roku 2021.

74 700 Kč 132 500 Kč 92 750 Kč 61 500 KčCelkem za žadatele

POZDRAVI - pohyb, zdraví, 

vitalita, z.s.

Drážďanská 173, 

Děčín 405 02 
4633512

Žádosti o poskytnutí dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhlášení 2022, I. lhůta, okruh 2 (dotace v kompetenci RÚK)

Celkem za žadatele

Moskevská 1531/15, 

400 01 Ústí nad 

Labem

71009361
Zdravotní ústav se sídlem v 

Ústí nad Labem
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Spolek InlineSkating.cz

Koněvova 1697/18, 

Ústí nad Labem 400 

01

22607137

Dny plné zdraví a pohybu 

2022 70 000 Kč 240 100 000 Kč 90 000 Kč 375 Kč 90,00 0% 45 000 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj  zdravého 

životního stylu  dětí a mládeže: na osvojení si správných pohybových návyků a dovedností, 

nabytí znalostí  a dovedností v oblasti zdravé výživy a doplněných o aktivity osvětového 

charakteru vztahující se ke zdravému životnímu stylu. Plánováno je 10 celodenních akcí pro 

minimálně 20 neopakujích se účastníků.  Dle výstupů realizace předchozích ročníků se jedná 

o kvalitně připravený projekt. Nejedná se však o oborově významnou aktivitu, pohyb 

mládeže a dětí je v současné době řešen na mnoha rovinách. Vzhledem k   plánovaným 

aktivitám popsaným v  projektové žádosti není projekt ekonomicky přiměřený. Regionální 

přesah projekt splňuje, tyto skutečnosti budou prověřeny při hodnocení projektu a  

případné průběžné kontrole. Z výše uvedených důvodů je projekt krácen o 50 % z 

požadavku.

ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s Vlhká 10, Brno 602 00 44990901

Testování na pohlavně 

přenosné infekce v Ústeckém 

kraji 2022 160 000 Kč 300 1 090 000 Kč 175 000 Kč 583 Kč 16,06 17% 160 000 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu sexuálních 

pracovnic v Ústeckém kraji a jejich edukaci o bezpečnějším sexu, posilování odpovědnosti k 

vlastnímu  zdraví a tím spojené testování na pohlavně přenosné infekce. V rámci edukace 

jsou distribuovány infomateriály. V tomto roce bude projekt zaměřen na strategii prevence 

HIV a také na testové a potestové poradenství. Projekt je dlouhodobě v kraji realizován a 

podporován  z dotačních programů Ústeckého kraje.  Jedná se o netradiční, oborově 

významný  projekt se správním regionálním přesahem. Dotace je navržena ve výši podpory 

předchozích ročníků z důvodu neměnícího se charakteru realizace projektu.

RADKA z.s.
Chomutovská 1619, 

432 01 Kadaň
26637260

Zdravá prevence 123 500 Kč 310 257 390 Kč 179 946 Kč 580 Kč 69,91 69% 0 Kč

Neporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na edukaci obyvatel Kadaně a okolí v oblasti 

zlepšení zdravotní gramotnosti s pomocí přednášek,  workshopů, ukázkových lekcí v oblasti 

zdravého stravování, psychohygieny,  pohybu a dalších preventivních opatření. Projekt bude 

realizován v prostorech spolku  RADKA. Projekt je personálně i technicky připraven. Projekt 

nesplňuje kritérium  správního a regionálního přesahu s přínosem pro obyvatele Ústeckého 

kraje.

Česká společnost AIDS pomoc, 

z.s

Malého 282, 186 00 

Praha
00409367

Prevence sexuálního přenosu 

HIV (a dalších STD) na školách 0 Kč 300 36 000 Kč 32 400 Kč 108 Kč 90,00 81% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Projekt má prostřednictvím preventivních přednášek zvýšit 

informační gramotnost mladých lidí (žáků nejvyšších ročníků ZŠ a studentů SŠ) o 

problematice šíření HIV a rizikového chování. Projekt má být realizován formou 20 

přednášek na školách v Ústeckém kraji. Z předloženého projektu není možné určit 

dostatečné personální a technické zabezpečení. Z ekonomické části projektu vyplývá i 

nedostatečná připravenost k projektu k realizaci. V rozpočtu došlo k překročení maximální 

povolené výše osobních nákladů o 11 %.

821 700 Kč 2 616 090 Kč 1 389 986 Kč 637 750 KčCelkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu, okruh 2
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