Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Výpis usnesení č. 6 ze zasedání Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
16. 6. 2021
Usnesení č.: 6/21/VZ/22
Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje navrženou změnu programu jednání Výboru
zdravotnictví.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Usnesení č.: 6/21/VZ/23
Výbor zdravotnictví po projednání určuje Mgr. Petra Židka, MPA ověřovatelem zápisu
z jednání Výboru zdravotnictví.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Usnesení č.: 6/21/VZ/24
Výbor zdravotnictví po projednání posoudil a vyhodnotil soulad předložených žádostí o
dotaci s podmínkami a Vyhlášením programů v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2021:
a) v programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany byly v souladu s podmínkami a Vyhlášením programu všechny
předložené projekty,
b) v programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů byly v souladu s
podmínkami
a Vyhlášením programu všechny předložené projekty
a jako hodnotící orgán schvaluje
systém pro rozdělení alokovaných finančních prostředků v oblasti podpory č. 9 – Zdravotnictví,
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2021,
a) v programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany dle dosaženého bodového hodnocení následujícím způsobem:
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Počet dosažených
bodů

Podpora stanovená Podpora stanovená na
na 1 účastníka
1 doprovod ZTP/P/den
pobytu/den pobytu
pobytu

80 a více bodů

150 Kč/osobu/den

75 Kč/osobu/den

60 až 79 bodů

140 Kč/osobu/den

70 Kč/osobu/den

59 a méně bodů

130 Kč/osobu/den

65 Kč/osobu/den

b) v programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů dle dosaženého
bodového hodnocení následujícím způsobem:
Počet
dosažených
bodů
70 a více bodů
69 a méně bodů

Navrhovaná procentuální výše podpory z
požadované částky dotace
85 % z požadované částky dotace
75 % z požadované částky dotace

a navrhuje orgánům LK poskytnout dotaci
a) v programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany, v úhrnném objemu 954.750 Kč, následujícím subjektům:

1

Příjemce/IČ
/Právní
forma

Adresa

Název
projektu

Výše
dotace v
Kč

Podíl
na
celk.
způso
bilýc
h
výdaj
ích

Závazné
parametry
projektu

Účel projektu

Termín
zahájení/
ukončení
projektu

ARCUS Společnost
onkologický
ch pacientů,
jejich
rodinných
příslušníků a
přátel, z.s. /
46745602 /
spolek

Oblačná
450/1,
460 05
Liberec
VKristiáno
v,
Liberec

Zlepšení
života
onkologických
pacientůozdravný
pobyt
Harrachov

42000

21,76

počet osob /
osoby / 30, počet
dní pobytu / dny /
10

Rekondiční pobyt
se uskuteční v
Harrachově Hotel
INN pro 30
pacientů, v
termínu 8. až
18.9.2021. Projekt
je určen pro
pacienty se
zhoubným
nádorovým
onemocněním,
kteří jsou nadále v
ambulantní péči.
Účelem je
zlepšení jejich
psychické a
fyzické kondice.

7.1.2021 /
30.11.202
1

2
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2

Asociace
rodičů a
přátel
zdravotně
postižených
dětí v ČR, z.
s. Klub
Liberec /
46747354 /
spolek

Dlouhá
734, 463
12
Liberec
XXVVesec,
Liberec

Letní
ozdravný
tábor pro
ZTP/P klienty

60000

17,65

Počet zdravotně
postižených
klientů / osoba /
28, Doprovod
ZTP/P / osoba /
14, Délka pobytu
/ den / 14

3

Dětská
sportovně
ozdravná
společnost
Bělásek z.s. /
22760962 /
spolek

Zelná
184/7,
460 01
Liberec
XIRůžodol
I,
Liberec

Dětský
ozdravný
tábor v roce
2021

70000

17,50

počet dětí / dítě /
80, počet
pobytových dnů /
den / 14

4

DIANA
spolek
rodičů a
přátel
zdravotně
postižených /
60253231 /
spolek

Rýnovic
ká
3079/66,
466 01
Jablonec
nad
Nisou

Rekondiční
pobyt Diana
Chlum u
Třeboně

20475

21,25

počet účastníků
ZTP/P / osoba /
13, počet
doprovodů /
osoba / 13, počet
dní / den / 7

3

Ozdravný tábor se
letos bude konat v
rekreačním
středisku
Líchovy. Je určen
primárně pro
osoby ZTP/P s
tělesným a
duševním
postižením.
Asistence klientů
je zajištěna
kvalitním
personálem bez
nároku na
finanční
ohodnocení.
Realizace letního
tábora pro
alergiky a
astmatiky
školního věku.
Cílem akce je
zapojit tyto
onemocněním
handicapované
děti do kolektivu
vrstevníků, do
sportovních a
společenských
aktivit
Každoroční
setkání členů
spolku spojené s
fyzioterapeutický
mi a
ergoterapeutický
mi činnostmi.
Cílem projektu je
pomoci těžce
zdravotně
postiženým dětem
a mládeží, v době
prázdnin, kdy jsou
vytrhnuti z
kolektivu a stýská
se jim po
kamarádech.

1.6.2021 /
30.9.2021

1.1.2021 /
31.12.202
1

18.5.2021
/
15.10.202
1
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5

Dům dětí a
mládeže
Vikýř,
Jablonec nad
Nisou,
Podhorská
49,
příspěvková
organizace /
75122294 /
příspěvková
organizace

Podhorsk
á 946/49,
466 01
Jablonec
nad
Nisou

Letní tábor s
denní
docházkou pro
děti, mládež a
dospělé se
zdravotním
postižením

14400

23,23

počet účastníků
projektu ZTP/P /
osoba / 19, počet
doprovodů ZTP/P
/ osoba / 10, počet
pobytových dnů /
den / 4

6

Dům dětí a
mládeže
Vikýř,
Jablonec nad
Nisou,
Podhorská
49,
příspěvková
organizace /
75122294 /
příspěvková
organizace

Podhorsk
á 946/49,
466 01
Jablonec
nad
Nisou

Sportovní letní
docházkový
tábor pro
handicapované

9000

18,37

počet účastníků
projektu ZTP/P /
osoba / 18, počet
doprovodů ZTP/P
/ osoba / 10, počet
pobytových dnů /
den / 3

7

Jablonecký
spolek
onkologický
ch pacientů
JAKOP /
43256911 /
spolek

Emilie
Floriáno
vé
1736/8,
466 01
Jablonec
nad
Nisou

Rekondiční
pobyt v
Poděbradech

42000

15,00

počet účastníků
pobytu / osoba /
40, počet dní
pobytu / den / 7

4

Účelem projektu
je zvyšování
kvality života
občanů
Libereckého kraje
a zdravotního
stavu obyvatel se
zdravotním/tělesn
ým postižením.
Cílem projektu je
realizovat
příměstský tábor
pro
handicapované v
termínu 26. 30.7.2021 vždy
od 8-15 hodin.
Účelem projektu
je zvyšování
kvality života
občanů
Libereckého kraje
a zdravotního
stavu obyvatel se
zdravotním/tělesn
ým postižením.
Cílem projektu je
realizace
příměstského
tábora pro
handicapované v
termínu 23. 26.8.2021 vždy
od 8-15 hodin.
Realizace
rekondičního
pobytu pro členy
organizace
JAKOP.

1.5.2021 /
30.9.2021

1.5.2021 /
30.9.2021

1.1.2021 /
31.12.202
1
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8

Národní
ústav pro
autismus,
z.ú. /
26623064 /
ústav

V
Holešovi
čkách
593/1a,
182 00
Libeň,
Praha 8

XIX. ročník
rekondičních a
edukačních
pobytů se
zdravotním
programem
pro děti a
mladé lidi s
poruchou
autistického
spektra

12075

9,66

počet účastníků s
PAS z
Libereckého kraje
/ osoby / 9,
doprovod ZTP/P /
osoby / 5

9

OBZOR
Liberec, z.s.
/ 26642808 /
spolek

Na
Pískovně
669/48,
460 14
Liberec
XIVRuprecht
ice,
Liberec

Ozdravný a
rekondiční
pobyt 2021

15000

10,00

počet účastníků /
osoba / 11, počet
pobyt. Dnů / den /
7

1
0

Podkrkonošs
ká
společnost
přátel dětí
zdravotně
postižených
Semily, z. s.
/ 49294555 /
spolek

Nádražní
213, 513
01
Podmokl
ice,
Semily

S Mikulášem
na Žalý v roce
2021

7050

13,25

počet účastníků se
zdravotním
postižením /
osoba / 17, počet
doprovodu ZTP/P
/ osoba / 13, počet
pobytových dnů /
den / 2

5

Rekondiční
pobyty jsou
zaměřeny na
sociální a
zdravotní
rehabilitaci a
edukaci dětí s
poruchami autist.
spektra (PAS). Na
13 turnusech se
pobytů zúčastní
cca 100 osob s
PAS, z toho cca 9
osob z
Libereckého
kraje, což pomůže
také jejich
rodinám.
Z grantu bychom
chtěli uhradit
alespoň část
nákladů na
dopravu
speciálním
autobusem s
plošinou, který
zakoupila
liberecká ČSAD
pro převoz
vozíčkářů. Část
těchto nákladů
včetně nákladů na
pobyt si všichni
hradí ze svých
vlastních
prostředků.
29. ročník
víkendového
setkán rodin, ve
kterých žije osoba
se zdravotním
postižením. Cílem
je rekondice ZP i
pečujících.
Saunování,
masáže, cvičení,
klimatoterapie,
arteterapie.
Účastníci se
mohou zapojit do
programu pro
děti, který probíhá
souběžně.

1.1.2021 /
31.12.202
1

1.2.2021 /
30.9.2021

1.9.2021 /
31.12.202
1
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1
1

Regionální
organizace
zdravotně
postižených
Sever
Liberec z.s. /
46744398 /
spolek

Oblačná
450/1,
460 05
Liberec
VKristiáno
v,
Liberec

Buď fit senior
Sezimovo Ústí

17500

11,25

počet osob /
osoby / 25, počet
dní pobytu / dny /
5

1
2

Regionální
organizace
zdravotně
postižených
Sever
Liberec z.s. /
46744398 /
spolek

Oblačná
450/1,
460 05
Liberec
VKristiáno
v,
Liberec

Buď fit senior
Janské Lázně

20580

16,53

počet osob /
osoby / 21, počet
dní pobytu / dny /
7

1
3

Senioři
České
republiky, z.
s., Základní
organizace
Nový Bor /
75118203 /
spolek

Žižkova
159, 473
01
Arnultov
ice,
Nový
Bor

Rekondiční
pobyt pro
členy ZO v
Luhačovicích
29.8.-4.9.2021

40320

17,86

počet účastníků
pobytu / osoba /
48, počet
pobytových dnů /
den / 6

1
4

Spolek
zdravotně
postižených
z.s. /
26608596 /
spolek

č.p. 906,
468 49
Kořenov

Rekondiční
pobyt pro
zdravotně
postižené
občany

44800

20,69

počet účastníků /
osob / 40, počet
dnů / den / 8

1
5

Spolek
zdravotně
postižených
Železnobrod
ska /
26608022 /
spolek

Příčná
350, 468
22
Železný
Brod

Chorvatsko
Baška Voda
2021

47320

12,34

počet účastníků /
osoby / 52, počet
pobytových dnů /
den / 7

6

Účastníci jsou v
důchodovém věku
tělesně postižení.
Pobyt se
uskuteční v
Sezimově Ústí v
Hotelu Mas,
termín 20.8. až
25.8.2021. V
hotelu je zajištěn
bazén a
rehabilitace.
Účastníci jsou v
důchodovém věku
tělesně postižení,
je pro ně
připraven
program. Pobyt se
uskuteční v
Penzionu Sola
Fide v termínu
5.6. až 12.6.2021.

9.3.2021 /
11.11.202
1

Určeno členům s
pohybovým
omezením v
lázních
Luhačovice. V
průběhu pobytu
budou poskytnuty
4 léčebné
procedury,
využívání bazénu
a fittness centra,
ranní cvičení,
turistika,
poznávací výlety,
exkurze, kulturní
a společenské
akce.
Zlepšení zdraví,
především účast
na pravidelné
pohybové aktivitě
a zdravějším
životním stylu

1.1.2021 /
30.10.202
1

Rekondiční pobyt
pro postižené a
seniory, pro
zlepšení
zdravotního stavu
alergiků,
astmatiků a
imobilních členů
včetně doprovodu
spolku. Součástí
spolku bude i

1.1.2021 /
30.9.2021

1.2.2021 /
21.10.202
1

1.1.2021 /
31.12.202
1
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vyškolená
zdravotnice.

1
6

Svaz
diabetiků
ČR, pobočný
spolek Česká
Lípa /
48282138 /
spolek

Na
Svahu
2645,
470 06
Česká
Lípa

Edukačně
rekondiční
pobyt pro
diabetiky

27440

28,00

počet účastníků /
osoby / 28, počet
dnů / dny / 7

ERP pro diabetiky
za doprovodu
lékaře a zdravotní
sestry-přednášky,
cvičení, turistika,
správná výživa

12.6.2021
/
19.6.2021

1
7

Svaz
diabetiků
ČR, pobočný
spolek
Jilemnice /
49295179 /
spolek

č.p. 37,
512 04
Mříčná

Rekondiční
pobyt 2021

20020

22,21

počet účastníků
projektu / osoba /
22, počet
pobytových dnů /
den / 7

Podpořit u členů
našeho pobočného
spolku zvýšení
fyzické zdatnosti
a přispět k
upevnění jejich
zdraví a
odstranění
nežádoucích
účinků diabetu.

1.5.2021 /
31.10.202
1

1
8

Svaz
diabetiků
ČR, pobočný
spolek
Lomnice nad
Popelkou /
62014854 /
spolek

č.p. 319,
512 03
Libštát

Rekondiční
pobyt
diabetiků
Lomnice nad
Popelkou

29400

23,02

počet účastníků
pobytu / osoby /
30, počet dnů
pobytu / dny / 7,
počet seminářů /
hodin / 5, edukace
/ hodin / 5

Cílem projektu je
zlepšená kvalita
života diabetiků.
Zlepšená
pohybová
aktivita, edukační
činnost pod
vedením
zdravotní sestry
dipl.
diabetoložky,
seznámení s
nemocí, s
vedlejšími
problémy nemoci.
Získání nových
poznatků při léčbě
diabetu.

1.1.2021 /
31.12.202
1

7
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1
9

Svaz
diabetiků
ČR, územní
organizace
Liberec,
pobočný
spolek /
71193316 /
pobočný
spolek

Zlatá
ulička
229, 468
04
Proseč
nad
Nisou,
Jablonec
nad
Nisou

Rekondiční a
edukační
pobyt pro
diabetiky

20160

13,85

počet účastníků
REP / osoba / 24,
počet dnů pobytu
/ den / 6

2
0

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR,
z.s.základní
organizace
Nový Bor /
72754184 /
spolek
Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
Okresní
organizace
Česká Lípa /
62237551 /
spolek

Boženy
Němcové
585, 473
01 Nový
Bor

Ozdravný
pobyt v
Jetřichovicích

33600

21,30

Boženy
Němcové
585, 473
01 Nový
Bor

Rekondiční
pobyt
Sezimovo Ústí

32760

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
Okresní
organizace
Liberec /
46749055 /
spolek

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec
XIRůžodol
I,
Liberec

Rekondiční
pobyt
zdravotně
postižených ve
Spáleném
Poříčí

40000

2
1

2
2

8

1.3.2021 /
31.10.202
1

počet osob
projektu / osoba /
32, počet
pobytových dnů /
den / 7

Zlepšení
zdravotního stavu
osob postižených
onemocněním
diabetes mellitus
(cukrovka),
zlepšení tělesné i
duševní kondice,
získání vhodných
návyků jako je
pravidelný pohyb,
dietní strava a
edukace o
předcházení
dalších
zdravotních
komplikací.
Napomáhat udržet
zdravotní a
psychický stav
zdravotně
postižených

14,63

počet účastníku
projektu / osoba /
39, počet
pobytových dnů /
den / 6

Napomáhat udržet
zdravotní a
psychický stav
zdravotně
postižených

22.6.2021
/
28.6.2021

15,38

Počet dnů / den /
6, Počet osob /
osoba / 48

Podpora aktivit
směřujících ke
zlepšení kvality
života osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněných
skupin občanů
(pobytové
programy). Pobyt
má vliv na
zvýšení aktivity
osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem.

1.1.2021 /
31.12.202
1

1.1.2021 /
31.12.202
1
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2
3

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
Okresní
organizace
Liberec /
46749055 /
spolek

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec
XIRůžodol
I,
Liberec

Rekondiční
pobyt
zdravotně
postižených v
Sezimově Ústí

39200

16,52

Počet dnů / den /
5, Počet osob /
osoba / 56

2
4

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
základní
organizace
Diabetiků
Liberec /
69291926 /
spolek

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec
XIRůžodol
I,
Liberec

Ozdravný
pobyt
zdravotně
postižených v
Jánských
Lázních

35000

19,23

Počet dnů / den /
7, Počet osob /
osoba / 36

2
5

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
základní
organizace
Hrádek nad
Nisou /
65100697 /
spolek

Komensk
ého 605,
463 34
Hrádek
nad
Nisou

Ozdravný
pobyt
zdravotně
postižených v
Podhájské SR

29400

17,31

Počet dnů / den /
6, Počet osob /
osoba / 35

9

Podpora aktivit
směřujících ke
zlepšení kvality
života osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněných
skupin občanů
(pobytové
programy). Pobyt
má vliv na
zvýšení aktivity
osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem.
Podpora aktivit
směřujících ke
zlepšení kvality
života osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněných
skupin občanů
(pobytové
programy). Pobyt
a program má vliv
na zvýšení
aktivity osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem.
Podpora aktivit
směřujících ke
zlepšení kvality
života osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem, nebo
znevýhodněných
skupin občanů
(pobytové
programy). Pobyt
a program má vliv
na zvýšení
aktivity osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem.

1.1.2021 /
31.12.202
1

1.1.2021 /
31.12.202
1

1.1.2021 /
31.12.202
1
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2
6

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v
ČR, z.s.,
základní
organizace
kardiaků
Liberec /
69291314 /
spolek

Zahradní
415/10,
460 01
Liberec
XIRůžodol
I,
Liberec

Ozdravný
pobyt
zdravotně
postižených v
Poděbradech

33600

15,63

Počet dnů / den /
6, Počet osob /
osoba / 40

2
7

Svaz tělesně
postižených
v České
republice z.
s. místní
organizace
Mimoň /
71183973 /
spolek

Sídliště
pod
Ralskem
603, 471
24
Mimoň I,
Mimoň

Ozdravný
pobyt pro
tělesně
postižené
důchodce

31500

23,38

počet účastníků
pobytu / osob /
30, počet dnů
pobytu / den / 7

2
8

Tělovýchovn
á jednota
KARDIO
z.s. Jablonec
nad Nisou /
22843868 /
spolek

Nemocni
ční
4446/15,
466 01
Jablonec
nad
Nisou

13 000

16,17

2
9

TJ Kardio
z.s. Liberec /
46744576 /
spolek

Husova
21/13,
460 01
Liberec
I-Staré
Město,
Liberec

Tělovýchovná
činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskulár
ními
chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí rekondiční
soustředění
Podzimní
turistický sraz

41160

23,28

10

Podpora aktivit
směřujících ke
zlepšení kvality
života osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem nebo
znevýhodněných
skupin občanů
(pobytové
programy). Pobyt
má vliv na
zvýšení aktivity
osob s
dlouhodobě
nepříznivým
stavem.
Realizace
ozdravného
pobytu pro tělesně
postižené
důchodce STP

1.1.2021 /
31.12.202
1

počet účastníků /
osoba / 25, počet
dnů / den / 4

Tělovýchovná
činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskulární
mi chorobami a
nemocemi
pohybové ústrojí rekondiční
soustředění

1.1.2021 /
31.12.202
1

počet
zúčastněných
osob / osob / 42,
počet pobytových
dnů / den / 7

Účelem projektu
zvýšení fyzické a
psychické
odolnosti
účastníků výhradně
kardiaků.
Pravidelný a
přiměřený pohyb
je kardiakům
velmi
doporučován a na
popisované akci
je základem.
Jedná se o
turistiku pěší i
cyklo.

2.3.2021 /
3.11.2021

1.1.2021 /
31.12.202
1
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3
0

TJ Kardio
z.s. Liberec /
46744576 /
spolek

Husova
21/13,
460 01
Liberec
I-Staré
Město,
Liberec

Letní kondiční
tábor kardiaků
2021

42140

19,57

počet
zúčastněných
osob / osob / 43,
počet pobytových
dnů / den / 7

3
1

Unie
ROSKA reg. org.
ROSKA
JABLONEC
NAD
NISOU,
z.p.s. /
64668517 /
spolek

Pasecká
4228/23,
466 02
Jablonec
nad
Nisou

Rekondice s
hiporehabilitač
ním
programem

9900

11,89

počet ZP
účastníků pobytu /
osoba / 10, počet
doprovodů /
osoba / 2, počet
dní pobytu / den /
6

3
2

Unie
ROSKA reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
pobočný
spolek

Americk
á 761/54,
460 07
Liberec
III-Jeřáb,
Liberec

Rekondice
září

6975

14,00

účastníci / počet
osob / 15, počet
dnů / den / 3

3
3

Unie
ROSKA reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
pobočný
spolek

Americk
á 761/54,
460 07
Liberec
III-Jeřáb,
Liberec

Rekondice
říjen

6975

14,00

účastníci / počet
osob / 15, počet
dnů / den / 3

11

Letní kondiční
tábor pořádáme
již po 41. bez
přerušení. Letošní
situace je
poněkud nejistá,
ale doufáme, že
koncem června
bude možné tábor
uskutečnit.
Účelem projektu
je zlepšení
fyzické a
psychické kondice
účastníkůzejména z členů
turistického odd.
Realizace
rekondičního
pobytu pro
stabilizaci
psychiky,
rovnováhy,
posilování páteře,
svalů i nervů
postižených
roztroušenou
sklerózou a pro
zlepšení
celkového
zdravotního stavu
Rekondiční pobyt
má umožnit lidem
s RS osvojit si
techniky
relaxačního
cvičení. Odborný
program zajišťují
rozcvička, dva
bloky cvičení
denně, odborná
přednáška,
konzultace s
lékařem či
lektorem,
arteterapie a jiné
volnočasové
aktivity.
Rekondiční pobyt
má umožnit lidem
s RS osvojit si
techniky
relaxačního
cvičení. Odborný
program zajišťují
rozcvička, dva
bloky cvičení
denně, odborná
přednáška,
konzultace s

1.3.2021 /
1.10.2021

1.1.2021 /
31.12.202
1

1.7.2021 /
31.12.202
1

1.7.2021 /
31.12.202
1
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lékařem či
lektorem,
arteterapie a jiné
volnočasové
aktivity.

b) v programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů, v úhrnném objemu
668.007 Kč, následujícím subjektům:
Příjemce/I
Č/Právní
forma

Adresa

Název
projektu

Výše
dotace
v Kč

Podíl
na
celk.
způsob
ilých
výdají
ch

Závazné
parametry
projektu

Účel projektu

Termín
zahájení/uko
nčení
projektu

1

Amelie, z.s.
/ 27052141 /
spolek

Šaldova
337/15,
186 00
Karlín,
Praha

Centrum
Amelie
Liberec

32300

11,38

zajištění
psychosociální
podpory / měsíc /
12, počet kontaktů
s klienty / osoba /
35 / počet klientů
v odborných
službách / osoba /
500

Zajištění
psychosociální
podpory
dospělým
onkologicky
nemocným a
jejich blízkým v
Libereckém kraji
v roce 2021

1.1.2021 /
31.12.2021

2

Asociace
TOM ČR,
TOM 20507
Radovánka
Liberec /
09849807 /
pobočný
spolek

Broumov
ská
700/15,
460 06
Liberec
VIRochlice,
Liberec

Edukace
Radovánky
2021

11582

64,36

Dosah / Počet osob
/ 90

Zdravotní
výchova občanů,
dětí a mládeže,
včetně edukace
(semináře,
přednášky a
kurzy pro laickou
veřejnost).

1.5.2021 /
23.12.2021
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3

Celia-život
bez lepku
o.p.s. /
27048861 /
obecně
prospěšná
společnost

č.p. 198,
463 31
Nová Ves

Aktivity
směřující ke
zlepšení života
lidí s celiakií

37500

50,00

pravidelné
edukační a
poradenské akce
pro celiaky a jejich
rodiny (fyzické
nebo on-line podle
možností) / počet /
15, distribuce
potravin z
Potravinové banky
/ kg / 250 /
edukace veřejnosti
(přednášky,
besedy, semináře)
/ počet / 2, účast
na konferenci
(sympoziu) / počet
/1

Účelem projektu
je pomoc lidem s
celiakií a jejich
rodinám, formou
pořádání
edukačních akcí a
besed,
poskytování
poradenství,
podpory a šíření
pravdivých
informací o
problematice
celiakie a
bezlepkové diety.

1.1.2021 /
31.12.2021

4

Celia-život
bez lepku
o.p.s. /
27048861 /
obecně
prospěšná
společnost

č.p. 198,
463 31
Nová Ves

Webové
stránky o
problematice
celiakie a
bezlepkové
diety

37500

50,00

odborné články na
web a fb / počet /
12, recepty na web
a fb / počet / 12 /
informace z
proběhlých akcí na
web a fb / počet / 5

Účelem projektu
je provozování a
rozšiřování
webových a
facebookových
stránek pro
celiaky, jejich
rodiny a
veřejnost.
Plánujeme
rozšířit je
především o další
rady a odborné
informace, o
recepty a
videorecepty,
atd…

1.1.2021 /
31.12.2021

5

Centrum
Mateřídoušk
a, z.s. /
26626357 /
spolek

P.
Bezruče
387, 463
62
Hejnice

Zdravý úsměv

16500

49,44

Preventivní
program / akce /
14, Zapojené
organizace / počet
/8

Cílem je
realizovat
preventivní,
zdravotně
podpůrný
program v
organizacích Lbc
kraje s cílem
zlepšení a fixace
správných orálně
hygienických
návyků a
dosáhnout u
cílové skupiny
vědomostí
odpovídajících
věku o zubních
nemocech a
možnostech
prevence.

1.1.2021 /
30.11.2021
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6

Dramacentr
um
Bezejména,
z.s. /
06810942 /
spolek

Nezvalov
a 658/15,
460 15
Liberec
XV-Starý
Harcov,
Liberec

Programy pro
žáky a
studenty
Libereckého
kraje

37500

69,44

Počet
tříhodinových
seminářů pro
veřejnost LK /
tříhodinový
seminář / 3, Počet
tříhodinových
seminářů pro žáky
LK / tříhodinový
seminář / 15 /
Minimální počet
účastníků
seminářů /
účastník / 360,
Počet lektorů /
lektor / 2

Podpora aktivit
směřujících ke
zlepšení
zdravotního stavu
a zvyšování
kvality života
obyvatelstva
Libereckého
kraje
prostřednictvím
edukačních
programů
zaměřených na
prevenci
závislostí a
prevenci
domácího násilí.

1.7.2021 /
31.12.2021

7

FOKUS
Liberec
o.p.s. /
46749411 /
obecně
prospěšná
společnost

Nezvalov
a 662/18,
460 15
Liberec
XV-Starý
Harcov,
Liberec

Svépomocný
klub duševně
nemocných

17250

68,66

počet účastníků
klubu / počet osob
/ 35, počet setkání
klubu / počet
setkání / 100

My klub, Arte
klub a T-klub
jsou rekondiční
kluby zdravotně
postižených, tj.
doplňková služba
Fokusu Liberec.
Prostřednictvím
projektu bychom
rádi získali
příspěvek pro
koordinátorku
klubů, vstupné,
jízdné, společ.
akce, apod.

1.1.2021 /
31.12.2021

8

Jezdecký
klub Elite,
z.s. /
22756931 /
spolek

Vitanovic
e č.ev. 4,
463 45
Pěnčín

Hiporehabilita
ce pro děti a
mládež 2021

42500

29,41

pronájem koně /
počet hodin / 225,
mzdové náklady /
počet hodin / 450 /
materiální náklady
/ počet kusů / 5

Snížení nákladů
na
hiporehabilitace
pro rodiny s
dětmi s fyzickým
a mentálním
handicapem.
Zajištění
kontinuity terapií
pro stálé klienty a
možnost
zlepšování
kvality a
variability
poskytovaných
služeb.

1.1.2021 /
31.12.2021
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9

Klub pro
zdraví
obyvatel
Liberecka
z.s. /
68974833 /
spolek

Ruprechti
cká
318/16,
460 01
Liberec IStaré
Město,
Liberec

Preventivní
skupinové
cvičení
chronických
pacientů v
Jedličkově
ústavu

25500

30,00

cvičební jednotka /
hodina / 48, počet
osob / ks / 25

Udržení, resp.
zlepšení
stávajícího
zdravotního stavu
pacientů se
zdravotním
znevýhodněním.
Použitím
adekvátních
rehabilitačních
pomůcek a
metodik docílit
stabilizace jejich
pohybových
možností,
zlepšení
celkového
zdravotního stavu
a sociálních
vazeb

4.1.2021 /
30.12.2021

1
0

Komunitní
středisko
KONTAKT
Liberec,
příspěvková
organizace /
27336751 /
příspěvková
organizace

Palachova
504/7,
460 01
Liberec IStaré
Město,
Liberec

Pravidelné
sportování
seniorů

19800

60,00

pronájem kuželny
/ hodina / 30,
pronájem
bowlingových
drah (10) / hodina
/ 10

Podpora
seniorských
volnočasových
aktivit zaměřující
se na vhodný
pohyb - hraní
kuželek a
bowlingu.
Umožnit
seniorům aktivní
trávení volného
času, který je pro
ně navíc cenově
dostupný. Tyto
aktivity
KONTAKT pro
seniory zajištuje
dlouhodobě.

1.9.2021 /
31.12.2021

1
1

Národní
ústav pro
autismus,
z.ú. /
26623064 /
ústav

V
Holešovič
kách
593/1a,
182 00
Libeň,
Praha 8

Diagnostika a
odborné
poradenství
pro osoby s
autismem z
Libereckého
kraje

42500

20,83

počet vyšetřených
a podpořených
osob z
Libereckého kraje
/ osoby / 35

Na základě
podrobného
psychologického
nebo
psychiatrického
vyšetření
stanovit, zda
deficity v
sociálněemočním
porozumění a
projevy v
chování
odpovídají PAS,
definovat
psychologické,
výchovné,
vzdělávací a

1.1.2021 /
31.12.2021
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sociální potřeby
klienta.

1
2

Regionální
organizace
zdravotně
postižených
Sever
Liberec z.s. /
46744398 /
spolek

Oblačná
450/1,
460 05
Liberec
VKristiáno
v, Liberec

Poradenství,
klubová
činnost,
cvičení pro
zdravotně
postižené

7350

70,00

kancelář pronájem
/ měsíc / 12,
klubovna / měsíc /
2 / tělocvična /
měsíc / 2

Zlepšení života
zdravotně
postižených,
příprava
programu,
rekondice,
cvičení,
poradenství,
klubová činnost

4.1.2021 /
31.12.2021

1
3

Sdružení
TULIPAN,
z.s. /
26672472 /
spolek

Sokolská
113/8,
460 01
Liberec IStaré
Město,Lib
erec

Podpora
duševního a
fyzického
zdraví pro
OZP a
neformální
pečující

37425

46,33

Počet podpořených
osob / osoba / 15,
Soubor materiálu /
soubor / 1

Projekt je
zaměřen na
podporu osob se
zdravotním
postižením
tělesného či
duševního
charakteru v
době, která je
velmi složitá i
pro tzv. zdravou
společnost. Díky
terapeutickým
aktivitám
budeme schopni
usnadnit situaci
hendikepovaným.

1.1.2021 /
31.12.2021

1
4

Sdružení
TULIPAN,
z.s. /
26672472 /
spolek

Sokolská
113/8,
460 01
Liberec IStaré
Město,Lib
erec

Sami sobě vzdělávání a
supervize

25 500

49,64

Přímo podpořené
osoby / osoba / 15,
Osvědčení účasti
na odborném
kurzu / osvědčení /
7

Projekt lépe
připravuje naše
pracovníky na
výkon jejich
zaměstnání, ve
kterém přicházejí
do každodenního
styku se
zdravotně
hendikepovanými
. Supervize
využíváme jako
prostředek
eliminující
vyhoření, které je
velmi časté v
práci s

1.1.2021 /
31.12.2021
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hendikepovanými
.

1
5

Senior fitnes
z. s. /
22724770 /
spolek

1
6

Svaz
diabetiků
ČR,
pobočný
spolek
Jilemnice /
49295179 /
pobočný
spolek

1
7

Svaz
postižených
civilizačním
i chorobami
v České
republice, z.
s. /
00674443 /
spolek

Uralská
770/6,
160 00
Bubeneč,
Praha 6

č.p. 37,
512 04
Mříčná

Karlínské
náměstí
59/12,
186 00
Karlín,
Praha

Senioři
Libereckého
kraje v pohybu

30000

40,61

Počet seniorů
zapojených do
pohybových
aktivit z LK /
osoba / 70, Počet
cvičebních skupin
pro seniory LK /
skupina / 5

Účelem projektu
je stabilní
realizace
pohybových
aktivit pro
seniory
Libereckého
kraje.

1.9.2021 /
31.12.2021

Péče o dolní
končetiny
2021 a
prevence
vzniku
zdravotních
komplikací
způsobených
diabetem

10500

40,00

vzdělávání formou
přednášky / hodina
/ 2, odborné
ošetření nohou /
procedura / 80

Trvalá pomoc
členům při péči o
zdraví a
minimalizace
komplikací
způsobených
diabetem.
Obsahuje péči o
dolní končetiny s
příspěvkem
členům, pořádání
přednášek a
organizaci
dalších aktivit pěší výlety,
plavání.

1.1.2021 /
31.12.2021

Rozchodíme
CIVILKY v
Libereckém
kraji 2021

32 550

70,00

Pochod s holemi
nordic walking /
Počet pochodů / 2

V rámci projektu
proběhnou dvě
akce - nácvik a
pochod s holemi
nordic walking v
Novém Boru a v
Hrádku nad
Nisou. Cílovou
skupinou
projektu jsou
osoby s
civilizačními
chorobami,

1.4.2021 /
30.11.2021
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senioři a široká
veřejnost.
Každého
pochodu se
zúčastní
minimálně 30 os.

1
8

Tělovýchov
ná jednota
KARDIO
z.s. Jablonec
nad Nisou /
22843868 /
spolek

Nemocnič
ní
4446/15,
466 01
Jablonec
nad Nisou

Tělovýchovná
činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskulár
ními
chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí rekondiční
cvičení, fitness

5000

32,26

počet účastníků /
osoba / 12

Tělovýchovná
činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskulární
mi chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí rekondiční
cvičení, fitness

1.1.2021 /
31.12.2021

1
9

Tělovýchov
ná jednota
KARDIO
z.s. Jablonec
nad Nisou /
22843868 /
spolek

Nemocnič
ní
4446/15,
466 01
Jablonec
nad Nisou

Tělovýchovná
činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskulár
ními
chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí turistika,
plavání a
jednodenní
pobyty v
lázních

5000

30,77

počet účastníků /
osoba / 12

Tělovýchovná
činnost pro
rekondici
postižených
kardiovaskulární
mi chorobami a
nemocemi
pohybového
ústrojí - turistika,
plavání a
jednodenní
pobyty v lázních

1.1.2021 /
31.12.2021

2
0

Terapeutick
á linka
Sluchátko,
z.ú. /
09497595 /
ústav

Jičínská
226/17,
130 00
Žižkov,
Praha 3

Dostupná
psychoterapie
pro všechny

37500

5,56

oslovení měst s
počtem obyvatel
nad 5000 v
Libereckém kraji s
nabídkou článku o
možnostech
pomoci k rozvoji
duševního zdraví
obyvatel / článek
pro informaci
občanů s logem
kraje / 17, oslovení
domovů pro
seniory /
elektronická forma
letáku s logem
kraje / 40 /
informace pro

Tento projekt je
jedinečný v celé
ČR a je zaměřen
na umožnění
čerpat
psychoterapeutic
kou pomoc všem
obyvatelům
kraje. Projekt
nabízí všem, kdo
zavolají na linku,
mají k dispozici
tři bezplatné
psychoterapeutic
ké konzultace.

1.1.2021 /
31.12.2021
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organizace
poskytující
krizovou telefonní
službu /
elektronická forma
letáku / 2,
prezentace
spolupráce na
našem webu a FB /
logo / 2

2
1

TJ Kardio
z.s. Liberec /
46744576 /
spolek

Husova
21/13,
460 01
Liberec IStaré
Město,
Liberec

činnost
volejbalového
oddílu

9000

43,80

počet dní treningů
/ den / 38, počet
účastníků / osoba /
16

Účelem projektu
je zvýšení
fyzické a
psychické
kondice
účastníků. V TJ
Kardio pracuje
oddíl volejbalu
od r. 2003.
Členové jsou
vesměs výkonní
sportovci, kteří
vlivem postižení
„museli zvolnit
tempo“, ale chtějí
sportovat dál.

12.5.2021 /
15.12.2021

2
2

TJ Kardio
z.s. Liberec /
46744576 /
spolek

Husova
21/13,
460 01
Liberec IStaré
Město,
Liberec

Plavání
kardiaků

17250

45,80

Počet plavců /
osoba / 26, Počet
dní plavání / den /
62

Účelem projektu
je zvýšení
fyzické kondice
účastníků. TJ
Kardio
organizuje
plavání členů již
od r. 1981.
Realizace se
uskutečňuje v
městském
bazénu, a to ve
středu a čtvrtek
každotýdenně.
Součástí středy je
rehabilitační
cvičení.

26.5.2021 /
22.12.2021

2
3

Tyfloservis,
o.p.s. /
26200481 /
obecně
prospěšná
společnost

Krakovsk
á
1695/21,
110 00
Nové
Město,
Praha 1

Rehabilitace
zraku pro lidi
s těžkým
postižením
zraku LB kraje

26250

70,00

Oprava a údržba
služebního vozidla
/ Kč / 3000,
Kompenzační
pomůcky / Kč /
4000 / Nájemné
střediska a
nájemné za
parkovné sl. vozu /
Kč / 20500,
Provozní náklady
(úč.sl., energie,

Tyfloservis se 30
let věnuje terénní
a ambulantní
formou
rehabilitaci zraku
u lidí s těžkým
postižením zraku.
Slabozrací lidé si
vybírají optické
pomůcky, učí se s
nimi pracovat,
pořizují si je.

1.1.2021 /
31.12.2021
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pojištění, opravy,
údržba
bezpečnostního
zařízení, telefony a
poštovné) / Kč /
22500

Mohou se tak
vrátit ke čtení,
učí se využívat
zbytky zraku, aj.

2
4

Unie
ROSKA reg. org.
ROSKA
JABLONEC
NAD
NISOU,
z.p.s. /
64668517 /
spolek

Pasecká
4228/23,
466 02
Jablonec
nad Nisou

Pravidelné
cvičení s
hiporehabilitac
í

10500

70,00

počet cvičení /
cvičení / 18

Pravidelná
realizace
hiporehabilitační
ch cvičení pro
členy organizace

1.1.2021 /
31.12.2021

2
5

Unie
ROSKA reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
pobočný
spolek

Americká
761/54,
460 07
Liberec
III-Jeřáb,
Liberec

Podpora
pacientské
organizace
Roska Liberec

15000

50,00

Pronájem
kanceláře a
cvičebny / hodina /
75

Pomáhat a zlepšit
lidem s
handicapem RS
jejich život,
udržet
ozdravnou, a
proto potřebnou
náplň programů
Rosky.

1.1.2021 /
31.12.2021

2
6

Unie
ROSKA reg. org.
ROSKA
LIBEREC,
z.p.s. /
65100395 /
pobočný
spolek

Americká
761/54,
460 07
Liberec
III-Jeřáb,
Liberec

Uspořádání
akce Trousíme
se na Ještěd a
Roskiáda

22500

42,86

uspořádání akce /
akce / 2

Docházka do
aktivit Rosky
zabraňuje
pacientům izolaci
od okolního
světa. Výsledek
je šance pro
nemocné s
handicapem
roztroušené
sklerózy, aby žili
plnohodnotný
život a zapojili se
tak do
společnosti.

1.3.2021 /
31.12.2021

20

Výpis usnesení č. 6. ze zasedání Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
16. 6. 2021

2
7

VČAS z.s. /
44223854 /
spolek

Jiráskova
615/13,
470 01
Česká
Lípa

Zdravý start
do života pro
děti, mládež a
dospělé s
apelem na
pohybové
aktivity
vedoucí ke
zdravému
životnímu
stylu

18750

29,41

Počet teoretických
přednášek /
množství / 6,
Minimální počet
profesionálních
lektorů/přednášejíc
ích / osoba / 3 /
Počet praktických
přednášek /
množstvi / 10,
Počet
zúčastněných /
osoba / 80

Nabídnout
zdravý životní
styl pro děti,
mládež a jejich
rodiče (zdravá
výživa,
pravidelné
pohybové
aktivity pro děti i
dospělé, podpora
duševního zdraví,
prevence a léčba
závislostí u dětí i
dospělých).

1.5.2021 /
23.12.2021

2
8

Zrnko
naděje, z.s. /
22733817 /
spolek

Jílovecká
191, 513
01 Semily

Nazahradě

37500

69,44

Účastník programu
/ osoba / 10,
Publicita / článek /
2

Podpora
zdravého
životního stylu
pro zdravotně
postižené a
opatrovníky.
Zahradní terapie,
sport, dílničky,
vaření, relaxace.

1.4.2021 /
20.12.2021

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Usnesení č.: 6/21/VZ/25
Výbor zdravotnictví po projednání schvaluje znění Regionálního akčního plánu Libereckého
kraje včetně jeho aktuální přílohy ro oblast Zdravotnická záchranná služba.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Usnesení č.: 6/21/VZ/26 – k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/63
Výbor zdravotnictví po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje vzít na
vědomí návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice
Liberec, a. s., IČ: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, doručovací
číslo: 463 60, která se uskuteční dne 25. 6. 2021, delegovat Martina Půtu, hejtmana
Libereckého kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.,
IČ: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, doručovací číslo: 463 60,
která se uskuteční dne 25. 6. 2021 a ukládá Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, aby
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na jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČ: 27283933, se
sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, doručovací číslo: 463 60, dne 25. 6. 2021
zastupoval Liberecký kraj, hlasoval pro navržené usnesení valné hromady, jak je uvedeno v
pozvánce
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

……………………………….
místopředsedkyně Výboru zdravotnictví
Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 17. června 2021
Zapsala: Radmila Bártová
tajemnice Výboru zdravotnictví
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VÝSLEDEK:

přijato

