
Právnické osoby
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REHABILITACE 

KLUBÍČKO s.r.o.

V Lukách 3522/18, 

Ústí nad Labem, 

400 11

05202779

Léčebná rehabilitace 

pro 51 pacientů 182 750 Kč 127 925 Kč 127 925 Kč 116 028 Kč 116 020 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je určen na zabezpečení léčebných 

rehabilitací pro 51 pacientů s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji 

apotvrzenou potřebnost írehabilitační péče z důvodu neurolgického 

onemocnění. Spoluúčast pacientů  - 30 % je zajištěna. Příjemce je 

poskytovatelem zdravotní služby.Z důvodu nedostatku finančních 

prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše dotace krácena o 

9,3 %.

Fyzické osoby

Jméno a příjmení 

žadatele Adresa

Datum 

narození Léčebná rehabilitace

Celkové náklady na 

rehabilitaci

Výše 

požadované 

dotace

Výše 

navržené 

dotace

Krácení o 3,6 

% Zaokrouhlení

Hodnocení požadavku na základě kritérií dotačního 

programu

Prudká Kristýna

 Litoměřice, 

1991

Léčebná rehabilitace 

žadatelky 14 286 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 9 640 Kč 9 640 Kč

Doporučeno k částečné podpoře.  Požadavek je určen na úhradu léčebné 

rehabilitace žadatelky. Žádosti byly podpořeny již v letech 2017 -  2019.  

Žadatelka má trvalé bydliště v Ústeckém kraji a doložila potvrzení o 

potřebnosti rehabilitační péče od ošetřujícího lékaře. Z důvodu nedostatku 

finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše dotace 

krácena o 3,6 %.

Severová Lenka, Ing.

Ústí nad Labem, 

1978

Léčebná rehabilitace 

dcery 

30 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 9 640 Kč 9 640 Kč

Doporučeno k částečné podpoře.  Požadavek je určen na úhradu léčebné 

rehabilitace nezletilé dcery. Léčebná rehabilitace bude realizována během 

celého roku 2020. Žádost byla již podpořena v letech 2017-2019. Z důvodu 

nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je 

výše dotace krácena o 3,6 %.

Pešková Martina

Ústí nad Labem, 

964

Léčebná rehabilitace 

žadatelky 28 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 9 640 Kč 9 640 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Požadavek je určen na specializovanou 

fyzioterapeutickou péči žadatelky s dignostikovaným neurologickým 

onemocněním. Žadatelka je občanem Ústeckého kraje. Žádost na podporu 

léčebné rehabilitace byla podpořena i předchozích letech. Z důvodu 

nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je 

výše dotace krácena o 3,6 %.

Varclová Michaela 1971

Léčebná rehabilitace 

žadatelky 15 760 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 9 640 Kč 9 640 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Žadatelka má trvalé bydliště v Ústeckém 

kraji. Léčebná rehabilitace bude probíhat běhěm roku 2020. Pacientka 

doložila potvrzení o potřebnosti léčebné rehabilitační péče od ošetřujícího 

lékaře. Z důvodu nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném 

dotačním programu je výše dotace krácena o 3,6 %.

Motlová Marta

Ústí nad 

Labem, 1941

Léčebná rehabilitace 

žadatelky 18 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 9 640 Kč 9 640 Kč

Doporučeno k částečné  podpoře. Požadavek je určen na léčebnou 

rehabilitační  péči žadatelky s dignostikovaným neurologickým 

onemocněním. Žadatelka má trvalé bydliště v  Ústeckém kraji. Z důvodu 

nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je 

výše dotace krácena o 3,6 %.

106 046 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 48 200 Kč 48 200 Kč

288 796 Kč 177 925 Kč 177 925 Kč 164 228 Kč 164 220 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 RÚK)

Celkem
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Hravě o prevenci pro SŠ - 2. 

pololetí školního roku 

2019/2020 95 000 Kč 300 148 600 Kč 133 112 Kč 444 Kč 89,58 62% 95 000 Kč 86 165 Kč 86 160 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na zvýšení 

zdravotní gramotnosti a motivaci ke zdravému životnímu stylu u 

dospívající mládeže v kraji. Je tvořen souborem preventivních 

bloků s tématikou zdravého životního stylu. 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. 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 SŠ - 1. 

pololetí školního roku 

2020/2021 114 500 Kč 300 157 700 Kč 139 550 Kč 465 Kč 88,49 60% 114 500 Kč 103 852 Kč 103 850 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na zvýšení 

zdravotní gramotnosti a motivaci ke zdravému životnímu stylu u 

dospívající mládeže v kraji. Je tvořen souborem preventivních 

bloků s tématikou zdravého životního stylu. 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 2. pololetí šk. roku 

2019/2020. Z důvodu nedostatku finančních prostředků ve 

vyhlášeném dotačním programu je výše dotace snížena na výši 

poskytnuté dotace na projekt v předchozím kalednářním roce.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 %.

Primární prevence HIV/AIDS v 

Ústeckém kraji - 2. pololetí šk. 

roku 2019/2020 0 Kč 450 198 100 Kč 176 320 Kč 392 Kč 89,01 64% 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Cílem projektu je zlepšení znalostí žáků 

8. - 9. tříd ZŠ v kraji o pohlavně přenosných chorobách, ovlivnění 

jejich postojů ke zdravému sexuálnímu chování a prevence 

zdravotně rizikového chování. Projekt je realizován jako 

interaktivní soutěžní hra. Realizátor vylučuje zapojení stejných 

žáků do aktivity na 1. pololetí šk. roku 2020/2021, na které žádá 

finanční prostředky zvlášť. Projekt splňuje podmínky vyhlášeného 

dotačního programu. Z důvodu nedostatku finančních prostředků 

ve vyhlášeném dotačním programu je dotace navržena pouze na 

víceleté projekty .

Primární prevence HIV/AIDS v 

Ústeckém kraji - 1. pololetí šk. 

roku 2020/2021 0 Kč 450 198 100 Kč 170 875 Kč 380 Kč 86,26 64% 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Cílem projektu je zlepšení znalostí žáků 

8. - 9. tříd ZŠ v kraji o pohlavně přenosných chorobách, ovlivnění 

jejich postojů ke zdravému sexuálnímu chování a prevence 

zdravotně rizikového chování. Projekt je realizován jako 

interaktivní soutěžní hra. Realizátor vylučuje zapojení stejných 

žáků do aktivity na 2. pololetí šk. roku 2019/2020, na které žádá 

finanční prostředky zvlášť. Projekt splňuje podmínky vyhlášeného 

dotačního programu. Z důvodu nedostatku finančních prostředků 

ve vyhlášeném dotačním programu je dotace v okruhu 2 

navržena pouze na víceleté projekty.

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 RÚK)

Moskevská 1531/15 

Ústí nad Labem-

centrum, 400 01

71009361
Zdravotní ústav se sídlem v 

Ústí nad Labem
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Zlepšení informovanosti 

obyvatel Ústecka o rizicích 

pylové alergie 0 Kč 5000 134 000 Kč 93 800 Kč 19 Kč 70,00 44% 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře.  Projekt je zaměřen na zajištění 

informovanosti široké veřejnosti o rizicích pylové alergie  a 

přiblížení činnosti pylové informační služby (PIS). Cílem projektu je 

připravit materiály i informacemi o způsobu činnosti pylového 

monitoringu a průběhu pylové sezony v regionu. V rámci projektu 

vzniknou plakáty do MHD, letáky do ambulancí lékařů a pylové 

kalendáře. Projekt je personálně a technicky připraven k realizaci.  

Z důvodu nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném 

dotačním programu je dotace v okruhu 2 navržena pouze na 

víceleté projekty.

209 500 Kč 836 500 Kč 713 657 Kč 209 500 Kč 190 017 Kč 190 010 Kč

Základní škola, Bílina, Lidická 

31/18, okres Teplice, 

příspěvková organizace

Lidická 31/18 

Mostecké Předměstí, 

Bílina, 418 01 

65639626

Nestresuj se 16 000 Kč 230 41 600 Kč 37 400 Kč 163 Kč 89,90 0% 16 000 Kč 14 512 Kč 14 510 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na  prevenci 

zdravotně rizikového chování v oblasti zdravého stravování, v 

oblasti zvládání duševního stresu a duševního zdraví a sexuálního 

chování. Jednotlivé programy jsou vytvořeny ve spolupráci s 

Mpeducatin Praha a jsou určeny pro 4-9 ročník. Projekt byl 

podpořen také v minulých letech. Je realizován v souladu s 

podmínkami dotačního programu. 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 %.

Pohybem k duševnímu a 

fyzickému zdraví jedince 29 500 Kč 900 50 700 Kč 35 000 Kč 39 Kč 69,03 0% 29 500 Kč 26 757 Kč 26 750 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 byl podpořen i 

předchozích letech a dochází k jeho rozvoji. Je personálně 

připraven k realizaci v souladu s podmínkami dotačního programu. 

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 %.

Správná výživa a stravovací 

návyky 35 000 Kč 600 66 500 Kč 45 000 Kč 75 Kč 67,67 15% 35 000 Kč 31 745 Kč 31 740 Kč

Doporučeno k částečné  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. Realizování aktivity je personálně zabezpečeno. Projekt 

byl podpořen v tomto dotačním programu již v předchozích letech. 

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 %.

64 500 Kč 117 200 Kč 80 000 Kč 64 500 Kč 58 502 Kč 58 490 Kč

Spolek InlineSkating.cz

Koněvova 1697/18, 

Ústí nad Labem 400 

01

22607137

Dny plné zdraví a pohybu 2020 49 500 Kč 270 182 000 Kč 161 000 Kč 596 Kč 88,46 0% 49 500 Kč 44 897 Kč 44 890 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na podporu a 

rozvoj  zdravého životního stylu  dětí a mládeže. Projekt bude 

realizován jako 18 tématických akcí zaměřených na osvojení 

správných pohybových návyků a dovedností, nabytí znalostí v 

oblasti zdravé výživy a doplněných o aktivity osvětového 

charakteru vztahující se ke zdravému životnímu stylu. Akce budou 

probíhat na vybraných školách, soukromých sportovištích  a 

areálech letních pobytových táborů v Ústeckém kraji. 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 %.

POZDRAVI - pohyb, zdraví, 

vitalita, z.s.

Drážďanská 173, Děčín 

405 02 
4633512

Celkem za žadatele

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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Via Europa, z.s.
Důlce 3092/74, Ústí 

nad Labem, 400 01
26672499

Zdravá svačina 0 Kč 300 96 000 Kč 85 000 Kč 283 Kč 88,54 52% 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře.  Cílem projektu je pozitivně ovlivnit 

stravovací návyky dětí a mládeže. Projekt bude realizován na 

území Ústeckého kraje v prostorách škol nebo pronajatých 

prostorech  a uskuteční se 20 přednášek zaměřených na  přípravu 

zdravých svačin a správných stravovacích návyků. Přednášky jsou 

koncipovány tak, aby zaujali cílovou skupinu dětí a v rámci 

přednášky si účastníci připraví zdravou svačinu. Jedná se o nový 

projekt v tomto dotačním programu. Podmínky dotačního 

programu splňuje. Z důvodu nedostatku finančních prostředků ve 

vyhlášeném dotačním programu je dotace pro okruh 2 navržena 

pouze na víceleté projekty. 

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

Testování na pohlavně 

přenosné infekce v Ústeckém 

kraji 160 000 Kč 290 1 180 000 Kč 185 000 Kč 638 Kč 15,68 46% 160 000 Kč 145 120 Kč 145 120 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. Projekt je dlouhodobě v 

kraji realizován a podporován  z dotačních programů 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 %.

499 500 Kč 2 453 300 Kč 1 262 057 Kč 499 500 Kč 453 047 Kč 453 020 KčCelkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu, okruh 2


