
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

REHABILITACE 

KLUBÍČKO s.r.o.

V Lukách 3522/18, Ústí 

nad Labem, 400 11

05202779
Léčebná rehabilitace pro 46 

pacientů 160 950 Kč 112 665 Kč 112 665 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je určen na zabezpečení léčebných rehabilitací pro 

46 pacientů s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji a potvrzenou potřebností 

rehabilitační péče z důvodu neurolgického onemocnění.. Příjemce je 

poskytovatelem zdravotní služby. Jedná se o dlouhodobý, každoročně realizovaný 

projekt s pravidelnou podporou Ústeckého kraje.

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, 1991

Léčebná rehabilitace 

žadatelky 14 286 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Doporučeno k  podpoře.  Požadavek je určen na úhradu léčebné rehabilitace 

žadatelky. Žadatelka je pravidelným příjemcem dotace v tomto DP. Pacientka 

doložila  potvrzení ošetřujícího lékaře o potřebnosti rehabilitační péče. Žadatelka je 

občanem s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. 

Severová Lenka, Ing.

Ústí 

nad Labem, 1978

Léčebná rehabilitace dcery 

17 500 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 2021. 

Žádost byla již podpořena v letech 2017-2020. Žadatelka doložila trvalý pobyt 

nezletilé v Ústeckém kraji a doklad o potřebě neurologické péče.

Svobodová Petra 1980

Léčebná rehabilitace  dcery 

 

14 810 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Požadavek je určen na léčebnou neurorehabilitaci dcery - 

pacientky  s dignostikovaným neurologickým onemocněním.  Léčebná rehabilitace 

bude absolvována v Sanatoriu Klimkovice. Žadatelka doložila, že nezletilá je 

občanem Ústeckého kraje. Povinná spoluúčast na projektu je zajištěna. Žadatelka v 

rámci DP žádá poprvé.

Týle Jiří

 

Ústí nad Labem 1960 Léčebná rehabilitace žadatele 15 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Doporučeno k  podpoře. Žadatel má trvalé bydliště v Ústeckém kraji. Léčebná 

rehabilitace bude probíhat běhěm celého roku a je zaměřena zejména na 

fyzioterapii. Pacient doložil potvrzení o potřebnosti léčebné rehabilitační péče od 

ošetřujícího lékaře. V předchozích letech pacient absolvoval rehabilitační péči v 

tomto dotačním programu přes poskytovatele zdravotních služeb.

Machulová Lidmila Ústí nad Labem, 1939

Léčebná rehabilitace 

žadatelky 14 286 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Doporučeno k  podpoře. Nová žadatelka. Požadavek je určen na léčebnou 

rehabilitační  péči žadatelky s dignostikovaným neurologickým onemocněním. 

Žadatelka má trvalé bydliště v  Ústeckém kraji. Rehabilitační péči absolvuje v 

průběhu roku 2021 formou rehabilitačního pobytu a jednotlivých rehabilitačních 

procedur.

75 882 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

236 832 Kč 162 665 Kč 162 665 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 RÚK)

Celkem



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 
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Výše 

navrhované 

dotace Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

Hravě zdravě v duši 0 Kč 800 200 100 Kč 180 100 Kč 225 Kč 90,00 51% 180 100 Kč

Doporučeno k podpoře. Jedná se nový projekt. Cílem projektu je zlepšení znalostí žáků 3-9. 

tříd ZŠ o duševním zdraví a psychohygieně, ovlivnění jejich postojů ke zdravému zvládání 

stresu a psychické záteže a prevence duševních onemocnění. Zábavnou formou s prvky 

soutěže se žáci naučí základní pravidla psychohygieny a pče o duševní zdraví, naučí se 

rozpoznat varovné příznaky duševního onemocnění a získají informace, kam  se případně 

obrátit o pomoc. Projekt je vypracován v souladu s podmínkami DP.  Je technicky a 

personálně připraven k realizaci.

Posouzení rizika infekce 

klíšťovou encefalitidou ve 

vybraných lokalitách v okolí 

města Ústí n/L 184 930 Kč 1500 268 000 Kč 187 600 Kč 125 Kč 70,00 23% 187 600 Kč

Doporučeno k 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. V roce 2021 se plánuje sběr v okruhu lokalit  

Střížovický vrch, rybník Chlumec a Bertino údolí. Jedná se o oborově významný, kvalitně 

připravený projekt. 

Primární prevence HIV/AIDS v 

Ústeckém kraji 0 Kč 1000 160 400 Kč 135 400 Kč 135 Kč 84,41 51% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Nový projekt, jehož cílem  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. Dle kritérií pro hodnocení žádostí v DP není projekt doporučen k podpoře. 

Primární prevence v Ústeckém kraji je zajišťována dostatečně institucemi v oblasti školství a 

sociálních služeb a je realizována v souladu s příslušným DP Prevence rizikového chování v 

ÚK a Krajským plánem prevence rizikového chování v ÚK na období 2020-2021.

Zlepšení informovanosti 

obyvatel Ústecka o rizicích 

pylové alergie 0 Kč 2000 126 900 Kč 88 830 Kč 44 Kč 70,00 12% 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 není doporučen k podpoře, jelikož  aktivity projektu 

nesplňují kritéria hodnocení projektu. Činnost PIS, zde se jedná o propagaci základní činnosti 

organizace. Pylové zpravodajství a informace o pylových alergiích jsou dostatečně popsány, 

a přehledně zpracovány na internetu (www.pylovasluzba.cz, www.nzip.cz, www.pyly.cz).

184 930 Kč 755 400 Kč 591 930 Kč 367 700 Kč

Cepík - vzdělávání pracovníků 

MŠ a rodičů 226 750 Kč 650 278 713 Kč 194 193 Kč 299 Kč 69,67 70% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Projekt navazuje na předchozí projekty Cepíku pro děti a 

vzdělává pedagogy, pracovníky školních jídelen a rodiče. . V předchozích ročnících DP byl 

projekt pravidelně podporován Ústeckým kraje. Z důvodu neplnění kritérií pro hodnocení 

žádosti - přínos realizace projektu pro cílovou skupinu. Rodiče jsou vzděláváni v rámci 

realizace projektu Cepík - zdravý životní styl předškolních dětí. Vzdělání pedagogů a 

proškolení pracovníků stravování (kuchařek v MŠ) v oblasti zdravé výživy je považováno za 

po víceleté podpoře projektu za dostatečné i vzhledem k případné fluktuaci této cílové 

skupiny v kraji. 

Cepík - vzdělávání 

neorganizovaných dětí na 

téma zdravý životní styl 0 Kč 280 184 730 Kč 165 547 Kč 591 Kč 89,62 70% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Jedná se o novou aktivitu, zaměřenou na vzdělávání dětí v oblasti 

zdravé výživy a pohybových aktivit. Aktivita je určena pro děti z řad široké veřejnosti, tím se 

projekt Cepík dostává do  z mateřských škol i dětem z široké veřejnosti. Projekt má přiblížit  

principy zdravého životního stylu zajímavou formou zážitkového učení navíc ve venkovním 

prostředí (u cyklostezky). Projekt je personálně a technicky připraven k realizaci. Projekt 

není doporučen k podpoře vzhledem k dostatečnému zabezpečení vzdělávání dětí v 

organizovaných skupinách (školka, škola, zájmové skupiny) a v rodině. 

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 RÚK)

Celkem za žadatele

Moskevská 1531/15, 

400 01 Ústí nad 

Labem

71009361
Zdravotní ústav se sídlem v 

Ústí nad Labem

Centrum podpory zdraví z.ú.

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 
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Výše 
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osobu
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Výše 

navrhované 

dotace Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

226 750 Kč 463 443 Kč 359 740 Kč 0 Kč

Pohybem k duševnímu a 

fyzickému zdraví jedince 26 750 Kč 450 49 000 Kč 34 200 Kč 76 Kč 69,80 6% 34 200 Kč

Doporučeno k 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. 

Správná výživa a stravovací 

návyky 31 740 Kč 450 59 000 Kč 40 500 Kč 90 Kč 68,64 17% 40 500 Kč

Doporučeno k 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.

Podpora duševního zdraví 0 Kč 130 22 000 Kč 15 000 Kč 115 Kč 68,18 70% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Nová aktivita projektu je zaměřena na děti a dospívající a to o 

péči o jejich duševní zdraví. Aktivita bude realizována formou přednášek  v přírodě, jejíž 

prvky jako voda a zeleň se podílejí na formování duševního zdraví. Projekt není doporučen k 

podpoře. Dle projektové žádosti se jedná pouze o rozšíření stávajících podpořených aktivit 

zaměřených na zdravovu výživu a edukaci ke zdravému pohybu za účelem duševního a 

fyzického zdraví. Dle kritérií DP se jeví kvalita projektu jako nedostatečná.

58 490 Kč 130 000 Kč 89 700 Kč 74 700 Kč

Spolek InlineSkating.cz

Koněvova 1697/18, 

Ústí nad Labem 400 

01

22607137

Dny plné zdraví a pohybu 2021 44 890 Kč 200 100 000 Kč 90 000 Kč 450 Kč 90,00 0% 70 000 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj  zdravého 

životního stylu  dětí a mládeže: na osvojení si správných pohybových návyků a dovedností, 

nabytí znalostí  a dovedností v oblasti zdravé výživy a doplněných o aktivity osvětového 

charakteru vztahující se ke zdravému životnímu stylu. Plánováno je 10 celodenních akcí pro 

minimálně 20 neopakujích se účastníků. Projekt byl úspěšně realizován v letech 2019-2020 a 

podpořen Ústeckým kraje. V tomto roce dochází k jeho rozšíření počtem akcí a zapojených 

dětí.  Dle výstupů realizace předchozích ročníků se jedná o kvalitně připravený projekt. 

Nejedná se o oborově významnou aktivitu, pohyb mládeže a dětí je v současné době řešen 

na mnoha rovinách. Vzhledem k v projektové žádosti popsaným plánovaným aktivitám v  

není projekt ekonomicky přiměřený.

Via Europa, z.s.
Důlce 3092/74, Ústí 

nad Labem, 400 01
26672499

Zdravá svačina 0 Kč 300 101 000 Kč 85 000 Kč 283 Kč 84,16 52% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře.  Nový projekt,  jehož cílem 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. Projekt není doporučen k podpoře, jelikož není 

dostatečně personálně připraven (chybí nutriční sestra nebo nutriční specialista). nejedná 

se o oborově významnou/ tématicky významnou aktivitu. V regionu ústecka se této 

problematice věnuje řada odborných institucí.

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

přenosné infekce v Ústeckém 

kraji 2021 145 120 Kč 300 1 089 000 Kč 160 000 Kč 533 Kč 14,69 13% 160 000 Kč

Doporučeno k 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.  Jedná se o netradiční, oborově významný akvalitně 

připravený projekt. 

Zdravá prevence 0 Kč 310 185 078 Kč 123 508 Kč 398 Kč 66,73 77% 123 508 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na edukaci obyvatel kraje, především kadaňska, 

v oblasti změny životního stylu a zlepšení zdravotní gramotnosti. Projekt bude realizován 

formou tématických přednášek (témata: vliv stravy, potravin, pohybu správného dýchání, 

psychiky a mezilidských vztahů na zdraví) a doplněn  praktickými workshopy s ukázkami 

pohybových aktivit v prostorách spolku RADKA. Jedná se o nový projektu spolku, který 

dlouhodobě působí v Kadani a okolí. Projekt je personálně i technicky připraven.

Celkem za žadatele

Celkem za žadatele

POZDRAVI - pohyb, zdraví, 

vitalita, z.s.

Drážďanská 173, Děčín 

405 02 
4633512

RADKA z.s.
Chomutovská 1619, 

432 01 Kadaň
26637260



Název žadatele Adresa IČ Název projektu/aktivity
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Buď fit 0 Kč 460 187 778 Kč 168 462 Kč 366 Kč 89,71 79% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Cílem projektu je zlepšit povědomí dětí a mládeže o zdravém 

životním stylu prostřednictvím lekcí neformálního vzdělávání na táborech a zájmových 

kroužcích. Program bude tvořen formou hravé a interaktivní formy a bude zaměřen na  

neovyklé sportovní aktivity (joga, zumba, bodyforming), správné stravování, péči o chrup, 

týmové chování, mezilidské vztahy, rizika moderních technologií, posilování celkové 

odolnosti atd. Jedná se o nový projektu spolku, který dlouhodobě působí v Kadani a okolí. 

Projekt je personálně i technicky připraven. Nejedná se o oborově významnou aktivitu, 

pohyb mládeže a dětí je v současné době řešen na mnoha rovinách. Vzhledem k v 

projektové žádosti popsaným plánovaným aktivitám v  není projekt ekonomicky přiměřený.

0 Kč 372 856 Kč 291 970 Kč 123 508 Kč

660 180 Kč 3 011 699 Kč 1 668 340 Kč 795 908 Kč

Celkem za žadatele

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

RADKA z.s.
Chomutovská 1619, 

432 01 Kadaň
26637260


