
Právnické osoby

Název žadatele Adresa IČ

Název 

projektu/aktivity

Celkové náklady 

projektu/aktivity

Výše 

požadovan

é dotace

Výše 

navržené 

dotace

Krácení o 

9,3 %

Zaokrouhle

ní

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

Léčebná rehabilitace 

pro 28 pacientů 404 124 Kč 279 888 Kč 279 888 Kč 253 858 Kč 253 850 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je určen na 

realizování léčebných rehabilitací pro 28 pacientů v průběhu 

roku 2020. jedná se o pacientty s diagnostikováným 

neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v 

Ústeckém kraji. Příjemce doložil oprávnění k poskytování 

dané zdravotní služby. Z důvodu nedostatku finančních 

prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše 

dotace krácena o 9,3 %.

404 124 Kč 279 888 Kč 279 888 Kč 253 858 Kč 253 850 KčCelkové 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 2020, I. lhůta, okruh 1  (dotace v kompetenci ZÚK)



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

Výše 

navrhované 

dotace

Krácení 9,3 

% Zaokroulení 

Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. 

programu

Hravě o prevenci pro ZŠ - 2. 

pololetí školního roku 

2019/2020 125 000 Kč 1500 327 100 Kč 250 000 Kč 167 Kč 76,43 66% 125 000 Kč 113 375 Kč 113 370 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Jedná se o tradiční oborově 

významou a opakující se aktivitu. Je určena pro žáky 1-9 tříd ZŠ. 

Jedná se o dlouhodobý program, realizovaný formou 

preventivních bloků s tématikou zdravého životního stylu. Akce je 

technicky i personálně zabezpečena a je realizována v souladu s 

účelem podpory dotačního programu. Realizátor vylučuje zapojení 

stejných žáků do aktivity na 1. pololetí šk. roku 2020/2021. Z 

důvodu nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném 

dotačním programu je výše dotace snížena dle výše dotace 

poskytnuté v předchozím kalendářním roce a krácena o 9,3 %.

Hravě o prevenci pro ZŠ - 1. 

pololetí školního roku 

2020/2021 125 000 Kč 1500 340 500 Kč 249 750 Kč 167 Kč 73,35 67% 125 000 Kč 113 375 Kč 113 370 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Jedná se o tradiční oborově 

významou a opakující se aktivitu. Je určena pro žáky 1-9 tříd ZŠ. 

Jedná se o dlouhodobý program, realizovaný formou 

preventivních bloků s tématikou zdravého životního stylu. Akce je 

technicky i personálně zabezpečena a je realizována v souladu s 

účelem podpory dotačního programu. Realizátor vylučuje zapojení 

stejných žáků do aktivity na 2. pololetí šk. roku 2019/2020. Z 

důvodu nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném 

dotačním programu je výše dotace snížena dle výše dotace 

poskytnuté v předchozím kalendářním roce a krácena o 9,3 %.

Posouzení rizika infekce 

klíšťovou encefalitidou ve 

vybraných lokalitách okolí Ústí 

nad Labem 216 500 Kč 3000 291 300 Kč 203 900 Kč 68 Kč 70,00 67% 203 900 Kč 184 937 Kč 184 930 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Dlouhodobě realizovaný a 

podporovaný projekt, který je zaměřen na informovanost široké 

veřejnosti o infekčním riziku klíšťové encefalitidy. Ve vybraných 

lokalitách kraje se provádí sběr všech stádií klíšťat, která  jsou dále 

testována a výsledky testování spolu i informacemi o infekčním 

riziku jsou předávány veřejnosti formou webu, informačních tabulí 

a letáků jak v místě sběru klíšťat tak např. na školách, v ordinacích 

lékařů, MHD, informačních centrech apod. Jedná se oborově 

významný, kvalitně připravený projekt. Z důvodu nedostatku 

finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše 

dotace krácena o 9,3 %.

466 500 Kč 958 900 Kč 703 650 Kč 453 900 Kč 411 687 Kč 411 670 Kč

Cepík - zdravý životní styl 

předškolních dětí 250 000 Kč 1500 735 240 Kč 250 000 Kč 167 Kč 34,00 70% 250 000 Kč 226 750 Kč 226 750 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřený na zdravý 

životní styl předškolních dětí. Hlavními tématy jsou zdravá výživa, 

pitný režim a pohybové aktivity. Jedná se o tradiční, pravidelně 

podporovanou aktivitu, poskytovanou v souladu s předmětem 

podpory dotačního programu. Z důvodu nedostatku finančních 

prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše dotace 

krácena o 9,3 %.

Cepík - vzdělávání pedagogů, 

kuchařek a rodičů v oblasti 

zdravé výživy 250 000 Kč 2000 362 820 Kč 250 000 Kč 125 Kč 68,90 70% 250 000 Kč 226 750 Kč 226 750 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřený na 

pedagogy v mateřských školách, pracovníky ve školních jídelnách a 

rodiče dětí. Pro tuto cílovou skupinu jsou připraveny aktivity 

projektu týkající se zdravé výživy a zdravého životního stylu 

odborníků pracujících s rodinami a dětmi. Aktivita je realizována v 

souladu s podmínkami dotačního programu. Byla podpořena také 

v předchozích letech. Z důvodu nedostatku finančních prostředků 

ve vyhlášeném dotačním programu je výše dotace krácena o 9,3 

%.

Centrum podpory zdraví z.ú.

Veleslavínova 

3108/14, Ústí nad 

Labem-centrum, 400 

11

22608389

Žádosti o poskytnutí dotace v programu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2020, I. lhůta, okruh  2 (dotace v kompetenci ZÚK)

Celkem za žadatele



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

Výše 

navrhované 

dotace

Krácení 9,3 

% Zaokroulení 

Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. 

programu

Prevence poruch příjmu 

potravy na školách - výstava 250 000 Kč 3000 278 100 Kč 250 000 Kč 83 Kč 89,90 70% 250 000 Kč 226 750 Kč 226 750 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Cílem projektu je informovat 

žáky středních a základních škol o tématu poruchy příjmu potravy 

anorexii a bulimii a také bigorexii.  Jednou částí projektu je výstava 

fotografií pacientů s poruchou příjmu potravy. Druhou částí je 

video a fotografie na téma bigorexie. Foto a videomateriály 

doprovází  besedy žáků s psycholožkou. Projekt byl podpořen v 

minulých letech a setkal se s velkým zájmem škol v kraji. Je 

připraven personálně i technicky a jeho účel je v souladu s 

podmínkami dotačního programu. Z důvodu nedostatku 

finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše 

dotace krácena o 9,3 %.

Prevence poruch příjmu 

potravy na školách - besedy a 

informační materiály 250 000 Kč 1500 278 524 Kč 250 000 Kč 167 Kč 89,76 70% 250 000 Kč 226 750 Kč 226 750 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Jedná se o druhou část projektu 

změřeného na problematiku poruch příjmu potravy - anorexii, 

bulimii a bigorexii. Aktivita projektu je realizována formou besed s 

žáky 2.st. ZŠ. Besedu povede psycholog a výživový specialista. Při 

besedě budou k dispozici informační materiály o tématu. Besedy 

probíhají ve školách, kde je realizována výstava.  Jedná se o 

oborově významnou tématiku v souladu s účelem podpory. Z 

důvodu nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném 

dotačním programu je výše dotace krácena o 9,3 %.

1 000 000 Kč 1 654 684 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 907 000 Kč 907 000 Kč

PÉXIS - centrum 

psychosomatické péče, s.r.o.

Šrámkova 

3062/38,Ústí nad 

Labem-Severní Terasa, 

400 11

22795758

Vzdělávání a podpora 

psychofyzického zdraví 193 330 Kč 400 361 836 Kč 242 116 Kč 605 Kč 66,91 69% 193 330 Kč 175 350 Kč 175 350 Kč

Doporučeno k částečné 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 jsou připraveny také edukační 

tištěné materiály. Jedná se o dlouhodobě realizovaný projekt s 

finanční podporou Ústeckého kraje. Z důvodu nedostatku 

finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše 

dotace snížena dle výše dotace poskytnuté v předchozím 

kalendářním roce a krácena o 9,3 %.

Zdravá výživa dětí a mládeže 225 000 Kč 360 280 000 Kč 250 000 Kč 694 Kč 89,29 70% 225 000 Kč 204 075 Kč 204 070 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt realizovaný formou 

edukačních seminářů 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.Z důvodu nedostatku finančních 

prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše dotace 

snížena dle výše dotace poskytnuté v předchozím kalendářním 

roce a krácena o 9,3 %.

Rizikové chování studentů 225 000 Kč 360 280 000 Kč 250 000 Kč 694 Kč 89,29 70% 225 000 Kč 204 075 Kč 204 070 Kč

Doporučeno k  částečné 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. Projekt je personálně a technicky připraven. 

Podpořen byl již v roce 2019. Z důvodu nedostatku finančních 

prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše dotace 

snížena dle výše dotace poskytnuté v předchozím kalendářním 

roce a krácena o 9,3 %.

Centrum podpory zdraví z.ú.

Celkem za žadatele

Veleslavínova 

3108/14, Ústí nad 

Labem-centrum, 400 

11

22608389

Báňská 287, Most, 434 

01
22677291Dia Help - svaz diabetiků z.s.



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

Výše 

navrhované 

dotace

Krácení 9,3 

% Zaokroulení 

Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. 

programu

Pohybem pro zdravý život dětí 

a mládeže 0 Kč 360 280 000 Kč 250 000 Kč 694 Kč 89,29 70% 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na realizaci 

přednášek, které budou připraveny pro žáky  základních škol a 

studenty středních škol Ústeckého kraje. Cílem projektu je rozšířit 

všeobecné povědomí dětí a studentů o prospěšnosti zdravého 

životního stylu a praktickými ukázkami dokázat nebezpečnost 

obezity s malou fyzickou aktivitou. Projekt je personálně připraven 

a bude realizován v souladu s podmínkami dotačního programu. Z 

důvodu nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném 

dotačním programu je dotace navržena pouze na víceleté 

projekty.

Duševní hygiéna a zdraví dětí a 

mládeže 0 Kč 360 280 000 Kč 250 000 Kč 694 Kč 89,29 70% 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Projekt 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 je personálně připraven a bude realizován v souladu s 

podmínkami dotačního programu. Z důvodu nedostatku 

finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je 

dotace navržena pouze na víceleté projekty .

Zdravý chrup - prevence 

zubného kazu a nemocí dásní 

u dětí a mládeže 0 Kč 360 280 000 Kč 250 000 Kč 694 Kč 89,29 70% 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Projekt bude zaměřen na správné 

provádění zubní hygieny a prevenci zubního kazu a nemoci dásní. 

Projekt bude realizován formou přednášek pro žáky základních 

škol a studenty středních škol v kraji. Projekt je personálně 

připraven. Z důvodu nedostatku finančních prostředků ve 

vyhlášeném dotačním programu je dotace v okruhu 2 navržena 

pouze na víceleté projekty.

450 000 Kč 1 400 000 Kč 1 250 000 Kč 450 000 Kč 408 150 Kč 408 140 Kč

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

Lovosice  410 02
26637308

Zdravá záda 250 000 Kč 1200 285 000 Kč 250 000 Kč 208 Kč 87,72 49% 250 000 Kč 226 750 Kč 226 750 Kč

Doporučeno k částečné 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. Účastníci obdrží edukační materiál. 

Projekt je personálně a technicky připraven realizaci. Aktivity 

projektu jsou v souladu s účelem dotačního programu. Projekt byl 

podpořen z tohoto dotačního programu již v roce 2019. Z důvodu 

nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním 

programu je výše dotace krácena o 9,3 %.

Loono, z.s.

Jugoslávských 

partyzánů 31/1599, 

Praha, 160 00

02905639

Prevence závažných 

onemocnění v Ústeckém kraji 0 Kč 1840 291 000 Kč 203 500 Kč 111 Kč 69,93 3% 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na edukaci obyvatel 

kraje v oblasti preventivní péče o zdraví. Projekt bude realizován 

jako 10 edukačních aktivit a zajištění distribuce 1140 edukačních 

materiálů. Aktivity budou probíhat v rámci osvětových kampaní 

spolku, zaměřených na prevenci onkologických, kardiovaskulárních 

a sexuálně přenosných onemocnění. Cílovou skupinou jsou mladí 

14 - 35 a pracující 35+. Personální a technické zabezpečení 

projektu je  deklarováno. Z důvodu nedostatku finančních 

prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je dotace v 

okruhu 2 navržena pouze na víceleté projekty.

2 359 830 Kč 4 951 420 Kč 3 649 266 Kč 2 347 230 Kč 2 128 938 Kč 2 128 910 KčCelkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu, okruh 2

Celkem za žadatele

Báňská 287, Most, 434 

01
22677291Dia Help - svaz diabetiků z.s.


