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Název žadatele Adresa IČ Název projektu/aktivity
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předchozím roce Kapacita akce

Celkové náklady 

projektu/aktivity
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Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. 

programu

Hravě o prevenci pro ZŠ 435 130 Kč 3000 331 300 Kč 250 000 Kč 83 Kč 75,46 60% 250 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Jedná se o tradiční oborově významou a 

opakující se aktivitu. Je určena pro žáky 1-9 tříd ZŠ. Jedná se o 

dlouhodobý program specifické primární prevence s tématikou 

zdravého životního stylu. Akce je technicky i personálně 

zabezpečena a je realizována v souladu s účelem podpory 

dotačního programu.

Snižování infekčních rizik z 

životního prostředí ve 

vybraných lokalitách v okolí 

města Ústí nad Labem 212 300 Kč 1500 309 400 Kč 216 500 Kč 144 Kč 69,97 47% 216 500 Kč

Doporučeno k podpoře. Aktivita zaměřená na snižování rizik z 

životního prostředí je oborově významnou, opakující se aktivitou. 

Je zaměřena na sběr klíšťat v turisticky oblíbených lokalitách v 

okolí města Ústí n.L. a jejich následné vyšetření na přítomnost 

klíšťové encefalitidy. V letošním roce budou zkoumány oblasti: 

okolí jezera Milada, okolí rybíka Chlumec, Střížovický vrch a okolí 

Erbenovy vyhlídky. Výsledky budou v jarních měsících 

prezentovány veřejnosti na vybraných sledovaných lokalitách, v 

MHD a ordinacích lékařů. Projekt je zabezpečen personálně i 

technicky a je poskytován v souladu s podmínkami dotačního 

programu.

647 430 Kč 640 700 Kč 466 500 Kč 466 500 Kč

Projekt Cepík 250 000 Kč 2000 747 800 Kč 250 000 Kč 125 Kč 33,43 70% 250 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je zaměřený na zdravý životní styl 

předškolních dětí. Hlavními tématy jsou zdravá výživa, pitný režim 

a pohybové aktivity. Jedná se o tradiční, podporovanou aktivitu, 

personálně i technicky zabezpečenou. Aktivita je v poskytována v 

souladu s předmětem podpory dotačního programu.

Vzdělávání pedagogů, 

pracovníků školních jídelen a 

rodičů v oblasti zdravé výživy 250 000 Kč 1870 357 500 Kč 250 000 Kč 134 Kč 69,93 70% 250 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je zaměřený na pedagogy v 

mateřských školách, pracovníky ve školních jídelnách a rodiče dětí. 

Pro tuto cílovou skupinu jsou připraveny přednášky týkající se 

zdravé výživy a zdravého životního stylu odborníků pracujících s 

rodinami a dětmi. Aktivita je realizována v souladu s podmínkami 

dotačního programu a byla podpořena již v předchozích letech. Po 

personální a technické stránce je projekt připraven.

Prevence poruch příjmu potravy 

na školách/Výstava 51 550 Kč 1579 279 500 Kč 250 000 Kč 158 Kč 89,45 70% 250 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Cílem projektu je informovat žáky 

středních a základních škol o tématu poruchy příjmu potravy 

(anorexii a bulimii).  Jednu část projektu tvoří výstava fotografií - 

jedná se o fotografie s příběhem z nemocnic nebo léčeben, které 

jsou umístěny v prostorách vybraných škol. Doprovází je besedy 

žáků s psycholožkou. Projekt byl podpořen v minulém roce a setkal 

se s velkým zájmem škol v kraji. Je připraven personálně i 

technicky a jeho účel je v souladu s podmínkami dotačního 

programu.

Prevence poruch příjmu potravy 

na školách/Besedy a informační 

materiály 64 700 Kč 610 278 960 Kč 250 000 Kč 410 Kč 89,62 70% 250 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Jedná se o druhou část projektu 

změřeného na problematiku poruch příjmu potravy. Aktivita 

projektu je realizována formou besed s žáky a studenty. Besedu 

vede psycholog a výživový specialista. Při besedě budou k dispozici 

informační materiály o tématu. Besedy probíhají ve školách, kde je 

realizována výstava. Projekt , podpořený i v loňském roce, je 

připraven k realizaci. Jedná se o oborově významnou tématiku v 

souladu s účelem podpory.

616 250 Kč 1 663 760 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

Žádosti o poskytnutí dotace v programu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2019, I. lhůta, okruh 2 (dotace v kompetenci ZÚK)

Celkem za žadatele

Moskevská 1531/15 Ústí 

nad Labem-centrum, 400 

01

71009361

Veleslavínova 3108/14, 

Ústí nad Labem-

centrum, 400 11

22608389

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí 

nad Labem

Centrum podpory zdraví z.ú.

Celkem za žadatele
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Zdravá výživa dětí a mládeže 225 000 Kč 360 250 000 Kč 225 000 Kč 625 Kč 90,00 70% 225 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na zdravou výživu  

školních dětí. Bude realizován formou workshopů v 

nasmlouvaných základních školách Ústeckého kraje. Součástí 

edukace bude i praktická ukázka zdravých svačin. Cíle projektu 

jsou v souladu s účelem podpory dotačního programu. Projekt je 

personálně i věcně připraven k realizaci. Projekt je realizován v 

souladu s předmětem podpory. Jedná se o opakující se akci, 

podpořenou již v letech 2017 a 2018.

Rizikové chování studentů 0 Kč 360 250 000 Kč 225 000 Kč 625 Kč 90,00 70% 225 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt realizovaný formou edukačních 

seminářů je zaměřen na žáky 8-9 tříd ZŠ. Obsahem budou tři 

moduly oblasti rizikového chování: oblast zneužívání návykovách 

látek, oblast reprodukčního zdraví, oblast psychosociální (poruchy 

chování, agresivita, šikana atd.) Projekt je připraven po stránce 

personální i technické.

225 000 Kč 500 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč

Bez Problémů, z.s.
Sady pionýrů 894/41, 

Lovosice  410 02
26637308

Zdravá záda 0 Kč 1200 283 000 Kč 250 000 Kč 208 Kč 88,34 47% 250 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Cílem projektu je osvěta žáků v 

předcházení problémů s vadným držením těla. Projekt bude 

realizován formou přednášek zaměřených na instruování dětí ke 

správnému sezení, k pohybu k provádění kompenzačního cvičení, 

udržení a zlepšení držení těla. Projekt je kvalitně personálně a 

technicky připraven realizaci. Aktivity projektu jsou v souladu s 

účelem dotačního programu.

1 488 680 Kč 3 087 460 Kč 2 166 500 Kč 2 166 500 Kč

Celkem za žadatele

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

Dia Help - svaz diabetiků z.s.
Báňská 287, Most, 434 

01
22677291


