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Právnické osoby

Název žadatele Adresa IČ Název projektu/aktivity

Celkové náklady 

projektu/aktivity

Výše 

požadované 

dotace

Výše 

navržené 

dotace

Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií 

dotačního programu

PÉXIS - centrum 

psychosomatické péče, 

s.r.o.

Šrámkova 

3062/38,Ústí nad 

Labem-Severní 

Terasa, 400 11

22795758 Rehabilitace pacientů s 

chronickým neurologickým 

onemocněním 290 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je určen na zabezpečení léčebných 

rehabilitací pro 20 pacientů, kteří mají ošetřujícím lékařem diagnostikováno 

neurologické onemocnění. Příjemce doložil, že se jedná o pacienty s trvalým 

bydlištěm v Ústeckém kraji. Příjemce má oprávnění k poskytování dané 

zdravotní služby.

REHABILITACE KLUBÍČKO 

s.r.o.

V Lukách 

3522/18, Ústí nad 

Labem, 400 11

05202779

Léčebná rehabilitace pro 56 

pacientů 193 800 Kč 135 660 Kč 135 660 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je určen na zabezpečení léčebných 

rehabilitací pro 56 pacientů s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Vybraní 

pacienti mají ošetřujícím lékařem potvrzenu potřebnost rehabilitační péče z 

důvodu neurolgického onemocnění. Spoluúčast pacientů  - 30 % je zajištěna. 

Příjemce je oprávněn danou zdravotní službu poskytovat.

Fyzické osoby

Jméno a příjmení 

žadatele Adresa

Datum 

narození Léčebná rehabilitace

Celkové náklady na 

rehabilitaci

Výše 

požadované 

dotace

Výše 

navržené 

dotace

Hodnocení požadavku na základě kritérií dotačního 

programu

Prudká Kristýna

Litoměřice, 

991 žadatelky 14 286 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Doporučeno k podpoře.  Požadavek je určen na úhradu léčebné rehabilitace 

žadatelky. Žádosti byly podpořeny již v letech 2017 a  2018.  Žadatelka má 

trvalé bydliště v Ústeckém kraji a v souladu s podmínkami dotačního 

programu doložila potvrzení o potřebnosti rehabilitační péče od ošetřujícího 

lékaře.

Severová Lenka, Ing.

 

Ústí nad Labem, 

1978

dcery 

nar. 14 286 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Doporučeno k podpoře.  Požadavek je určen na úhradu léčebné rehabilitace 

nezletilé dcery. Léčebná rehabilitace bude realizována během celého roku. 

Žadatelka doložila trvalý pobyt dcery v Ústeckém kraji i potvrzení o 

potřebnosti rehabilitační péče. Rehabilitační péče byla již podpořena z tohoto 

dotačního programu v letech 2017 a 2018.

Vidláková Hošková 

Renata

 

1982

syna

nar. 197 600 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Léčebná rehabilitace je určena pro nezletilého syna 

žadatelky. Žadatelka prokázala bydliště syna v Ústeckém kraji a doložila 

potřebnost rehabilitační péče potvrzením od ošetřujícího lékaře. Rehabiliační 

péče bude probíhat během celého roku.

Lipský Vladimír, Mgr. 1970 žadatel 2 500 Kč 1 750 Kč 1 750 Kč

Doporučeno k podpoře. Žadatel s tvalým bydlištěm v Ústeckém kraji požaduje 

dotaci na úhradu léčebné rehabilitace během roku 2019. Potřebnost 

rehabilitační péče je doložena.

228 672 Kč 31 750 Kč 31 750 Kč

712 472 Kč 367 410 Kč 367 410 KčCelkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu

Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje podané v rámci projektu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - 

vyhlášení 2019, 1. lhůta, okruh 1

Celkem
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Hravě o prevenci pro SŠ - 2. 

pololetí školního roku 

2018/2019 142 500 Kč 450 105 600 Kč 95 000 Kč 211 Kč 89,96 66% 95 000 Kč

Doporučeno k popoře. Projekt je zaměřen na zvýšení zdravotní 

gramotnosti a motivaci ke zdravému životnímu stylu u dospívající 

mládeže v kraji. Aktivita je realizována na středních školách a 

učilištích v Ústeckém kraji. Jedná se o oborově významnou, 

opakující se akci. Projekt je připraven technicky i personálně a v 

souladu s účelem stanovené podpory. Realizátor akce vyloučil 

zapojení stejných žáků do aktivity 1 a 2. V tomto projektu se jedná 

o žáky, kteří nově nastoupili do 1. ročníku v září 2018 + stávající.

Hravě o prevenci pro SŠ - 1. 

pololetí školního roku 

2019/2020 160 000 Kč 600 127 300 Kč 114 500 Kč 191 Kč 89,95 66% 114 500 Kč

Doporučeno k podpoře. Aktivita 2 navazuje na realizaci projektu 

ke  zvýšení zdravotní gramotnosti a motivaci ke zdravému 

životnímu stylu u dospívající mládeže v kraji. Cílovou skupinou jsou 

žáci, kteří nastoupí v září 2019 + stávající. Aktivita je realizována na 

středních školách a učilištích v Ústeckém kraji. Jedná se o oborově 

významnou, opakující se akci. Projekt je připraven technicky i 

personálně a v souladu s účelem stanovené podpory. 

Krok za krokem za zdravým 

životem 0 Kč 200 159 500 Kč 143 500 Kč 718 Kč 89,97 67% 143 500 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na podporu pohybové 

aktivity u dětí předškolního věku. Jedná se interaktivní ucelený 

program, jehož náplní budou: přednášky pro pedagogy MŠ, nácvik 

správného cvičení, metodické zhodnocení a předání výsledkům 

odborníkům. Projekt je realizován v souladu s předmětem 

podpory, personálně je zabezpečen.

302 500 Kč 392 400 Kč 353 000 Kč 353 000 Kč

Základní škola, Bílina, Lidická 

31/18, okres Teplice, 

příspěvková organizace

Lidická 31/18 Mostecké 

Předměstí, Bílina, 418 01 
65639626

Putování za zdravím 24 800 Kč 300 18 200 Kč 16 000 Kč 53 Kč 87,91 0% 16 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je realizován ve spolupráci se 

Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí n.L. a je zaměřen na prevenci 

zdravotně rizikového chování v oblasti zdravého životního stylu a 

sexuálního chování. Je určen pro žáky 2-9. tříd. Interaktivní 

programy budou zaměřeny na  zdravé stravování, zdravý pohyb, 

sexuální zdraví. Programy zabezpečuje příjemce  formou služby a 

jsou realizovány v souladu s účelem podpory dotačního programu.

PÉXIS - centrum 

psychosomatické péče, s.r.o.

Šrámkova 3062/38,Ústí 

nad Labem-Severní 

Terasa, 400 11

22795758

Vzdělávání a podpora 

psychofyzického zdraví 183 280 Kč 350 293 500 Kč 193 330 Kč 552 Kč 65,87 69% 193 330 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je realizován formou vzdělávacích 

aktivit pro širokou veřejnost, zaměstnance v pomáhajích profesích, 

vedení organizací a firem. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na 

psychohygienu, prevenci syndromu vyhoření, zvládání stresu, 

porozumění souvislostem psychiky a stresu apod. V rámci projektu 

budou připraveny také edukační tištěné materiály. Projekt byl 

podpořen již v letech 2016 -2018, je technicky a personálně 

připraven k realizaci.

Senior fitnes z.s.
Uralská 770/6, 160 00 

Praha 6
22724770

Senioři Ústeckého kraje v 

pohybu 0 Kč 30 57 900 Kč 20 000 Kč 667 Kč 34,54 0% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Projekt je plánován jako realizace 

pravidelných cvičení pro seniory. Projekt je součástí 

celorepublikového projektu Senioři v pohybu a má za cíl vytvářet 

podmínky pro pravidelný pohyb seniorů jako součást běžného 

života. Plánovaná realizace projektu není v souladu s účelem 

podpory dotačního programu. Jedná se již o přímou práci s 

klientem (cvičení), nikoliv  edukaci a vzdělávání cílové skupiny.

Žádosti o poskytnutí dotace v programu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2019, I. lhůta, okruh 1 a 2 (dotace v kompetenci RÚK)

Celkem za žadatele

Moskevská 1531/15 Ústí 

nad Labem-centrum, 400 

01

71009361
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí 

nad Labem
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Emočně rozvojová skupinka pro 

děti 0 Kč 5 74 604 Kč 59 604 Kč 11 921 Kč 79,89 42% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Aktivita je zaměřena na rozvoj emoční 

inteligence a podporu úzkostných dětí. Cílem aktivity je  posílit 

duševní zdraví a eliminovat nežádoucí projevy zvládáná těžkostí. 

Aktivita je realizována formou terapie, psychologických her a 

terapeutických činností apod. Tyto činnosti nejsou v souladu s 

podmínkami dotačního programu. Projekt není dostatečně 

technicky zabezpečen - v požadavcích na dotaci je žádáno na 

pomůcky a vybavení aktivity a odborný kurz lektora.

Relaxační lekce pro děti 0 Kč 10 80 992 Kč 55 392 Kč 5 539 Kč 68,39 45% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Projekt se zaměřuje na prevenci a 

zlepšení psychosomatických potíží u dětí formou relaxace. Projekt 

je zaměřenen na přímou práci s klienty (terapeutické aktivity, 

nácvik) není dostatečně technicky připraven (požadováno na 

vybavení projektu). Tento projekt není realizován v souladu s 

podmínkami dotačního programu.

Podpůrná skupina pro 

dospívající 0 Kč 7 68 949 Kč 54 249 Kč 7 750 Kč 78,68 46% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Projekt je určen pro adolescenty s 

úskostnými a depresivními stavy a jeho cílem je zlepšení 

zdravotního a psychického stavu klientů ve věku 15-19 let. Projekt 

probíhá formou skupinové práce - přímé terapeutické činnosti s 

klienty vedoucí k jejich podpoře. Plánované aktivity nejsou v 

souladu s předmětem podpory dotačního programu.

Pohybový kroužek KOSTÍK 0 Kč 10 110 422 Kč 84 822 Kč 8 482 Kč 76,82 38% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Aktivita je zaměřena na rozvoj 

koordinace těla, udržení stability, rozvoj svalové síly a dynamiky. 

Cílem aktivity je preventivní a terapeutické zlepšení zdravotního 

stavu dětí. Aktivita není realizována v souladu s předmětem 

podpory, není dostatečně technicky zabezpečena (požadavek na 

dotaci obsahuje  položky na vybavení k samotné realizaci aktivity).

0 Kč 334 967 Kč 254 067 Kč 0 Kč

Pohybem k duševnímu a 

fyzickému zdraví jedince 0 Kč 250 45 000 Kč 29 500 Kč 118 Kč 65,56 0% 29 500 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je cílen na děti, mládež, dospělé i 

seniory. Témata přednášek jsou zaměřena dle cílové skupiny na 

obezitu, vhodné formy sportovní aktivity, správná forma zatížení 

při sportování, výživa při sportu, možnosti zdravotního LTV atd. 

Personálně je aktivita zabezpečena adekvátně - zabezpečení 

lektorů formou služby. Náklady projektu odpovídají plánované 

aktivitě.

Správná výživa a stravovací 

návyky 10 400 Kč 130 53 500 Kč 35 000 Kč 269 Kč 65,42 0% 35 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Aktivita 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. 

Realizování aktivity je personálně zabezpečeno. Dotace je 

požadována zejména na potraviny k přípravě ukázek jídel, 

přednášky jsou realizovány formou služby.

10 400 Kč 98 500 Kč 64 500 Kč 64 500 Kč

Mgr. Alena Marie Berková
V Lánech 273, 40340 Ústí 

nad Labem
07369786

Celkem za žadatele

POZDRAVI - pohyb, zdraví, 

vitalita, z.s.

Drážďanská 173, Děčín 

405 02 
4633512

Celkem za žadatele
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Interaktivní přednášky a 

prezentace o duševním zdraví 0 Kč 450 27 260 Kč 11 670 Kč 26 Kč 42,81 70% 11 670 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na  osvětu a prevenci v 

oblasti duševního zdraví a  duševní hygieny. Bude realizováno 5 

přednášek zaměřených na předcházení duševním problémům, 

rozpoznání varovných příznaků, možnosti technik na zmírnění 

potíží, relaxace, odpočinek, možnosti odborné pomoci, kontakty 

na odborníky atd. Cílovou skupinou je veřejnost jako celek, 

přednášky budou realizovány v prostorách neziskových organizací 

v Chomutově. Projekt je připraven i po personální stránce. 

Dobrovolnictví jako součást 

péče o duši - přímá práce s 

dobrovolníky 0 Kč 135 95 340 Kč 45 020 Kč 333 Kč 47,22 74% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na podporu osob s 

duševním onemocněním a to možností seberealizace formou 

doborovolnictví. Projekt je zaměřen na podporu, koordinaci a 

odborné konzultace této činnosti. Aktivita není v souladu s účelem 

stanovené podpory. 

Studentský dobrovolnický klub 

jako podpora duševního zdraví 

ve více rozměrech 0 Kč 180 36 720 Kč 21 760 Kč 121 Kč 59,26 68% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Předložená aktivita je zaměřena na 

činnost dobrovolnického klubu, respektive na podporu činnosti 

nových dobrovolníků, kteří dále pracují s klienty s duševním 

onemocněním. Aktivita není v souladu s předmětem podpory 

tohoto dotačního programu.

0 Kč 159 320 Kč 78 450 Kč 11 670 Kč

Mozaika z.s.
Přívozní 1036/9, 

Lovosice  410 02
22833404

Zdravé nohy dětí a péče o ženy 

(nejen po porodu) 0 Kč 450 272 800 Kč 189 560 Kč 421 Kč 69,49 73% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Cílem projektu je zlepšení a aktivní 

podpora zdravého vývoje dětí (zdravých nohou) a zdraví žen po 

porodu. Projekt bude realizován jako interaktivní vzdělávací akce 

doplněná o diagnostiku chodidel a workshop tejpování. Plánované 

aktivity projektu nejsou v souladu s podmínkami dotačního 

programu. V projektu jsou plánovány edukační aktivity, ale z větší 

části se jedná o přímou práci s klienty (rehabilitační činnost, 

diagnostikování) Osobní náklady v rozpočtu projektu přesahují 70 

%, projekt není dostatečně technicky připraven k realizaci -  v 

rozpočtu je požadováno na vybavení projektu.

Spolek InlineSkating.cz
Koněvova 1697/18, Ústí 

nad Labem 400 01
22607137

Dny plné zdraví a pohybu 0 Kč 80 56 700 Kč 49 500 Kč 619 Kč 87,30 0% 49 500 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na edukaci školních 

dětí a mládeže v oblasti zdravého životního stylu. Cílem projektu je 

vhodnou formou naučit žáky správným pohybovým návykům a 

předat jim znalosti a dovednosti v oblasti zdravé výživy a 

stravovacích návyků.Projekt je personálně i technicky připraven. 

Projekt je připraven v souladu s účelem stanovné podpory.

Senior zachraňuje 0 Kč 150 30 200 Kč 21 000 Kč 140 Kč 69,54 24% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Aktivita bude realizována formou kurzu 

zaměřeného na zvládnutí život zachraňujících dovedností. Kurz je 

určen zejména pro osoby 60+  a bude realizován  v rámci kampaně 

Místa v Litoměřicích přátelská seniorům. Nejedná se o čistě 

preventivní či edukativní činnosti, s přihlédnutím k cílové skupině 

(senioři v pobytovém zařízení se zajištěným zdravotnickým 

personálem), z těchto důvodů není projekt v souladu s účelem 

podpory dotačního programu.

Výlet do Opárenského údolí 0 Kč 150 10 760 Kč 7 500 Kč 50 Kč 69,70 0% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Cílem projektu je aktivizace seniorů 

formou výletu do Opárenského údolí, včetně občerstvení formou 

zdravých balíčků. Na výletě bude připravena názorná ukázka cviků 

ve venkovní posilovně. Plánovaná aktivita není v souladu s účelem 

podpory dotačního programu.

0 Kč 40 960 Kč 28 500 Kč 0 Kč

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 

Litoměřice 412 01
00263958

Celkem za žadatele

Celkem za žadatele

Adra, o.p.s.
Markova 600, Praha 

15800
61388122
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Sexualita lidí s handicapem 0 Kč 20 20 000 Kč 14 000 Kč 700 Kč 70,00 50% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Aktivitou je realizování semináře se 

zaměřením na téma sexuality a specifik v této oblasti u lidí s 

handicapem, se zaměřením zejména na dětské pacienty. 

Plánovaná aktivita není v souladu s okruhem podpory dotačního 

programu

Fyziologický a patologický vývoj 

novorozence a jeho další 

směřování 14 000 Kč 20 20 000 Kč 14 000 Kč 700 Kč 70,00 45% 14 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Aktivita bude realizována formou 

semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Je zaměřena na 

možnosti ovlivnění vývoje novorozenců a kojenců, rozeznání 

odlišností ve vývoji včetně patologií a předcházení tak zdravotním 

komplikacím v pozdějším věku. Projekt je personálně a technicky 

zabezpečen, jeho realizování je v souladu s účelem stanovené 

podpory.

Epilepsie u dětí 0 Kč 20 20 000 Kč 14 000 Kč 700 Kč 70,00 45% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Aktivitou je realizování semináře se 

zaměřením na téma epilepsie - příčiny, diagnostika léčba první 

pomoc při záchvatu. Je určen zejména pro rodiče a dále pro 

zdravotnické pracovníky. Plánovaná aktivita není v souladu v 

účelem stanovené podpory.

14 000 Kč 60 000 Kč 42 000 Kč 14 000 Kč

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

Testování na pohlavně 

přenosné infekce v Ústeckém 

kraji 0 Kč 230 1 025 000 Kč 160 000 Kč 696 Kč 15,61 0% 160 000 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na 

poskytování bezplatného testování pohlavně přenosných infekcí u 

osob pracujících v sexbyznysu. Testování je spojené s následnou 

edukací ohrožených osob týkající se prevence přenosu pohlavně 

přenosných chorob, bezpečnějšího sexu, prostředků prevence 

apod. V rámci projektu také vzniknou informační materiály s 

příslušnou tématikou. Projekt splňuje podmínky dotačního 

programu a je dostatečně připraven k realizaci.

534 980 Kč 2 810 247 Kč 1 448 907 Kč 862 000 Kč

Celkem za žadatele

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

REHABILITACE KLUBÍČKO s.r.o.
V Lukách 3522/18, Ústí 

nad Labem, 400 11
05202779


