
Právnické osoby

Název žadatele Adresa IČ Název projektu/aktivity

Celkové náklady 

projektu/aktivity

Výše 

požadovan

é 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
Léčebná rehabilitace pro 27 

pacientů 408 240 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je určen na realizování léčebných rehabilitací pro 27 

pacientů v průběhu roku 2021. Jedná se o pacienty s diagnostikováným 

neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Příjemce doložil 

oprávnění k poskytování dané zdravotní služby.

270 000 Kč 270 000 KčCelkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje podané v rámci projektu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2021, 1. 

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 

(dotace)

Výše 

navrhované 

dotace Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

Zdravotní ústav se sídlem v 

Ústí nad Labem

Moskevská 1531/15, 

400 01 Ústí nad 

Labem

71009361

Hravě o prevenci pro ZŠ 226 740 Kč 2000 299 000 Kč 249 000 Kč 125 Kč 83,28 64% 249 000 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, realizovaný formou 

preventivních bloků s tématikou zdravého životního stylu (zmírnění následků rizikového 

chování, podpora zdravého pohybu atd.) K realizaci projektu je využito formy soutěžní hry s 

interaktivními prvky. Akce je technicky i personálně zabezpečena a je realizována v souladu 

s účelem podpory dotačního programu. Projekt je pravidelně podporován z DP. 

Cepík - zdravý životní styl 

předškolních dětí 226 750 Kč 610 352 580 Kč 250 000 Kč 410 Kč 70,91 70% 250 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Celoroční projekt, zaměřený na zdravý životní styl předškolních 

dětí. Aktivity jsou zaměřeny na zdravou výživu, pitný režim a pohyb. Jedná se o tradiční, 

tématiky a oborově významnou, pravidelně podporovanou aktivitu, poskytovanou v souladu 

s předmětem podpory dotačního programu. V ČR jediný certifikovaný jako projekt 

všeobecné školní prevence se zaměřením na zdravý životní styl předškolních dětí.

Prevence poruch příjmu 

potravy na školách - besedy 226 750 Kč 400 277 891 Kč 250 000 Kč 625 Kč 89,96 70% 250 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Cílem projektu je informovat žáky středních a základních škol o 

tématu poruchy příjmu potravy anorexii a bulimii a také bigorexii a to formu besed. Besedy 

pro bíhají přímo na školách jsou vedeny psychologem nebo pracovníkem primární prevence. 

Projekt byl již úspěšně realizován v předchozích letech za podpory Ústeckého kraje a splňuje 

podmínky a kritéria DP.

Prevence poruch příjmu 

potravy na školách - vzdělávací 

on-line aktivity 0 Kč 400 277 813 Kč 250 000 Kč 625 Kč 89,99 69% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Nová část projektu zaměřená na prevenci poruch příjmu potravy. 

Aktivita projektu je zaměřena na on - line aktivity řešící poruchy příjmu potravy u 

žáků/studentů. Doplňuje besedy. Cílem aktivity je vytvořit on-line vzdělávací platformu, kde 

se žáci a a studenti dozví další informace na téma poruch příjmu potravy. Tyto informace 

budou žákům/studentům podány jim blízkou formou - přes sociální sítě, videa, podcasty a 

to i vzhledem ke změně ve společnosti díky pandemii. Tento projekt není doporučen k 

podpoře, jelikož aktivita nesplňuje podmínky DP tím, že není dostatečně technicky 

připravena k realizaci. Vznik on-line platformy je podnikatelským záměrem. Rovněž není 

zabezpečena zpětná vazba dosahu a účinek projektu na cílovou skupinu. K problematice 

poruch příjmu potravy je v on-line prostředí dostatečné množství validních a odborných 

informací (Anabell.cz, LF1UK, Centrum podpory zdraví).

453 500 Kč 908 284 Kč 750 000 Kč 500 000 Kč

PÉXIS - centrum 

psychosomatické péče, s.r.o.

Šrámkova 

3062/38,Ústí nad 

Labem-Severní Terasa, 

400 11

22795758

Vzdělávání a podpora 

psychofyzického zdraví 175 350 Kč 450 315 000 Kč 208 500 Kč 463 Kč 66,19 70% 208 500 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. Aktivity budou naplněny formou 

seminářů prezenční i online formou. V rámci projektu jsou připraveny také edukační tištěné 

materiály. Jedná se o dlouhodobě realizovaný projekt, tématicky významý s finanční 

podporou Ústeckého kraje. 

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje podané v rámci projektu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2021, 1. lhůta, okruh 2 ( dotace v kompetenci ZÚK)

Centrum podpory zdraví z.ú.

Celkem za žadatele

Veleslavínova 

3108/14, Ústí nad 

Labem-centrum, 400 

11

22608389



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 

(dotace)

Výše 

navrhované 

dotace Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

Zdravá výživa dětí a mládeže 204 070 Kč 400 280 000 Kč 250 000 Kč 625 Kč 89,29 78% 185 000 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt realizovaný formou edukačních seminářů 

(kombinace workshopu a odborné přednášky) 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. Tradiční projekt 

podporovaný v tomto DP Ústeckým krajem.  Projekt je podpořen s krácením 65 tis. Kč z 

důvodu časové proveditelnosti projektu v návaznosti na jeho ekonomickou přiměřenost. 

Vzhledem epidemiologické situaci se plná realizace projektu předpokládá v I. pololetí 

školního roku 2021/2022. Také v předloženém projektu došlo k překročení podmínky  max. 

70 % osobních nákladů z celkových  nákladů projektu o 8 % .

Rizikové chování studentů 204 070 Kč 400 280 000 Kč 250 000 Kč 625 Kč 89,29 78% 185 000 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  z tohoto DP v letech 2019 a 

2020. Projekt je podpořen s krácením 65 tis. Kč z důvodu časové proveditelnosti projektu v 

návaznosti na jeho ekonomickou přiměřenost. Vzhledem epidemiologické situaci se plná 

realizace projektu předpokládá v I. pololetí školního roku 2021/2022. Také v předloženém 

projektu došlo k překročení podmínky  max. 70 % osobních nákladů z celkových  nákladů 

projektu o 8 % 

Pohybem pro zdravý život dětí 

a mládeže 0 Kč 400 280 000 Kč 250 000 Kč 625 Kč 89,29 78% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Nový 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. Z 

popisu projektu není zřejmé, že personální a technická připravenost projektu je dostatečná. 

V OR je účel spolku zaměřen na pacienty s diabetem.

Duševní hygiéna a zdraví dětí a 

mládeže 0 Kč 400 280 000 Kč 250 000 Kč 625 Kč 89,29 78% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Nový 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 uvedeno odborný 

lektor. Kvalita projektu, jeho připravenost k realizaci, není dostatečně popsána v projektové 

žádosti. V OR je účel spolku zaměřen na pacienty s diabetem.

Zdravý chrup - prevence 

zubního kazu a nemocí dásní u 

dětí a mládeže 0 Kč 400 280 000 Kč 250 000 Kč 625 Kč 89,29 78% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Jedná se o nový projekt zaměřený 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. 

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 uvedeno odborný lektor. Kvalita projektu, jeho připravenost k realizaci, není 

dostatečně popsána v projektové žádosti. V OR je účel spolku zaměřen na pacienty s 

diabetem.

583 490 Kč 1 400 000 Kč 1 250 000 Kč 370 000 KčCelkem za žadatele

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 
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dotace Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

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

Lovosice  410 02
26637308

Zdravá záda 226 750 Kč 1200 284 000 Kč 250 000 Kč 208 Kč 88,03 47% 200 000 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Cílem projektu je osvěta žáků 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. Projekt je personálně a technicky připraven 

realizaci. Dle výstupů  z předchozích ročníků se jedná o kvalitně připravený projekt s 

výrazným přínosem pro cílovou skupinu.  Aktivity projektu jsou v souladu s účelem 

dotačního programu. Projekt byl podpořen z tohoto dotačního programu již v letech 2019 a 

2020. Projekt je podpořen s krácením 50 tis. Kč z důvodu časové proveditelnosti projektu v 

návaznosti na jeho ekonomickou přiměřenost. Vzhledem epidemiologické situaci se plná 

realizace projektu předpokládá v I. pololetí školního roku 2021/2022.

ALWAC, a.s.
Bílinská 3159/10, 

Teplice, 415 01
25006207

Jarmark chutí 0 Kč 6000 687 000 Kč 250 000 Kč 42 Kč 36,39 22% 70 000 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na edukaci obyvatel kraje v oblasti 

zdravé výživy a další činnosti podporující zdraví. Přednášky zaměřené na zdravou 

životosprávu se budou konat v kinosále Domu Kultury v Teplicích jako součást jarmarku 

(stánky se zdravou výživou a venkovní aktivity). Samotná akce by se měla konat v září 2021 

(jednodenní akce). V rámci DP je doporučena finanční podpora edukačních aktvity akce - 

přednášek, a s tím spojených nákladů projektu.

1 665 830 Kč 3 893 284 Kč 2 957 500 Kč 1 597 500 KčCelkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu, okruh 2


