Příloha č. 3

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 ZÚK)
Právnické osoby
Výše
Výše
Celkové náklady požadovan navržené Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dotačního
Název žadatele
Adresa
IČ
Název projektu/aktivity
projektu/aktivity é dotace dotace
programu
PÉXIS - centrum
psychosomatické
péče, s.r.o.

Šrámkova 3062/38,Ústí
22795758
nad Labem-Severní
Léčebná rehabilitace pro 29
Terasa, 400 11
pacientů

414 120 Kč 289 884 Kč 289 880 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je určen na realizování léčebných rehabilitací pro 29
pacientů v průběhu roku 2022. Jedná se o pacienty s diagnostikováným
neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Příjemce doložil
oprávnění k poskytování dané zdravotní služby.
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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 ZÚK)

Název žadatele

Adresa

IČ

Název projektu/aktivity

Rizikové chování studentů

Dia help - svaz diabetiků z.s.

Duševní hygiéna a zdraví dětí a
mládeže

Sady pionýrů 894/41,
Lovosice 410 02

450

Celkové náklady
projektu/aktivity

250 000 Kč

225 000 Kč

Výše
dotace na % podíl
osobu
dotace

500 Kč

90,00

% podíl
mzdových Výše
nákladů
navrhované
(dotace)
dotace
Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

78%

Nedoporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na rizikové chování dětí a mládeže, obsahuje
tři moduly zaměřené na návykové látky, rizikové chování v oblasti reprodukčního zdraví a
rizikové chování v oblasti psychosociální. Projekt je určen pro žáky 8-9 tříd ZŠ v kraji.
Samotná realizace 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 % . Plánovaný projekt není v souladu s účelem stanovené
podpory dotačního programu. jedná se projekt specifické primární prevence, což je oblast
0 Kč podporovaná odborem školství příp. odborem soc. věcí (konzultováno s odborem ŠMT).

78%

Nedoporučeno k podpoře. Projekt, který bude zaměřen na realizaci přednášek připravených
pro žáky základních škol a studenty středních škol Ústeckého kraje. Způsob realizace a
přesný obsah přednášek není v projektové žádosti dostatečně popsán. Projekt není
doporučen k podpoře. Vzhledem k nedostatku informací v projektové žádosti není možné
posoudit přínos realizace projektu pro cílovou skupinu. Nejedná se o oborově významnou
aktivitu, pohyb mládeže a dětí je v současné době řešen na mnoha rovinách. Personální a
technická připravenost projektu není dostatečná, rovněž není zabezpečen regionální přesah
0 Kč projektu. V OR je účel spolku zaměřen na pacienty s diabetem.

Bílinská 3159/10,
Teplice, 415 01

0 Kč

0 Kč

450

450

250 000 Kč

250 000 Kč

225 000 Kč

225 000 Kč

500 Kč

500 Kč

90,00

78%

Nedoporučeno k podpoře. Projekt, který je zaměřen na duševní zdraví dětí a studentů.
Projekt povedou psychologové a budou se zabývat prevencí a přímou pomocí - rozpoznání
příznaků, kdy zažádat o odbornou pomoc, kam se obrátit. Projekt bude realizován formou
přednášek a je určen pro žáky vybraných škol Ústeckého kraje. Projekt není doporučen k
podpoře, jelikož nesplnil kritéria pro hodnocení žádosti dle podmínek DP: v projektové
žádosti není zcela popsána personální připravenost projektu, je pouze uveden odborný
lektor. Kvalita projektu, jeho připravenost k realizaci, regionální přesah není dostatečně
0 Kč popsáno v projektové žádosti. V OR je účel spolku zaměřen na pacienty s diabetem.

90,00

26637308

Zdravá záda

ALWAC, a.s.

185 000 Kč

Kapacita
akce

Výše
požadované
dotace

Báňská 287, 434 01
Most
Pohybem pro zdravý život dětí
a mládeže

Bez Problémů, z.s.

Výše poskytnuté
dotace v
předchozím roce

200 000 Kč

1200

284 000 Kč

250 000 Kč

208 Kč

88,03

47%

25006207

Jarmark chutí
Celkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu, okruh 2

70 000 Kč
455 000 Kč

10000

950 000 Kč

250 000 Kč

1 984 000 Kč

1 175 000 Kč

25 Kč

26,32

28%

Doporučeno k částečné podpoře. Cílem projektu je osvěta žáků prvního a druhého stupně
ZŠ a studentů SŠ v předcházení problémů s vadným držením těla. Projekt je realizován
formou přednášek zaměřených na instruování dětí ke správnému sezení, k pohybu, k
provádění kompenzačního cvičení, udržení a zlepšení držení těla. Účastníci obdrží edukační
materiál. Dle výstupů z předchozích ročníků se jedná o kvalitně připravený projekt. Aktivity
projektu jsou v souladu s účelem dotačního programu, projekt je připraven s regionálním
přesahem (bude ověřeno při vyhodnocení projektu) a dopadem na žáky Ústeckého
kraje.Projekt je navržen s krácením 50 tis. z požadavku na dotaci z důvodu technické a
personální nepřipravenosti projektu v návaznosti na jeho ekonomickou přiměřenost (vysoké
náklady na odborné konzultace a po několika realizovaných ročnících stále požadavky na
200 000 Kč pronájem výukových pomůcek).
Nedoporučeno podpoře. Jednodenní akce, zaměřená na širokou veřejnost i studenty
středních škol, má za cíl atraktivní formou prezentovat zdravý životní styl. Akce se bude
skládat z odborných přednášek o zdravém životním stylu a doprovodného programu jako
edukační a sportovní soutěže pro děti, vaření s kulinářskými osobnostmi, měření BMI apod.
Předložený projekt nesplňuje svým charakterem (jarmark v Teplicích) kritérium vzdělávací
akce nadregionálního přesahu. Žadateli bude případně doporučeno požádat z jiných
0 Kč dotačních titulů ÚK.

200 000 Kč
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