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Komise Rady města Ústí nad Labem pro sociálně zdravotní problematiku a místní 

Agendu 21 dne 22. 5. 2017  

Právní odbor, oddělení právní 

Rada města Ústí nad Labem dne 7. 6. 2017 
 

zástupci Fokus Labe, z.s. 



 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace ve výši 130 000,- Kč na kulturně humanitární akci 

„Týdny pro duševní zdraví v roce 2017“ organizátorovi akce 

Fokus Labe, z.s. IČ: 44226586, se sídlem Stroupežnického 1372/9, 

Ústí nad Labem a následné uzavření smlouvy. 

 

 

 

 

                                                                           

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

 

 

Ve městě Ústí nad Labem proběhne v roce 2017 již 26. ročník kulturně humanitární 

akce Týdny pro duševní zdraví. Tento celorepublikový projekt, který pořádá  Fokus 

Labe, z. s. se ve  městě Ústí  nad  Labem uskuteční  v  termínu od 10. září do 10. 

října 2017.  

 

Prostřednictvím řady kulturních a jiných společenských akcí je veřejnost 

informována    o problematice duševně nemocných lidí, o mentální hygieně a o 

aktivitách organizací působících v oblasti péče o duševně nemocné. Projekt byl 

v ústeckém regionu rozšířen  i na jiné oblasti sociální problematiky, zejména na 

oblast péče o zdravotně postižené osoby, osoby mentálně postižené, osoby 

společensky nepřizpůsobivé, osoby ohrožené drogou, etnické skupiny, děti a mládež 

a v neposlední řadě na občany seniorského věku. 

 

Projekt je zaměřen na aktivity handicapovaných spoluobčanů, kteří mají možnost 

nejen kulturního odreagování a vyžití, ale zároveň jim poskytuje prostor pro 

umělecké sebevyjádření. V rámci projektu dochází k prezentaci jejich tvůrčí 

(výtvarné, fotografické, sochařské, literární a jiné) činnosti a jejího představení 

veřejnosti formou výstav, happeningů atd. 

Vzhledem k jednotlivým akcím, které jsou nezbytnou součástí projektu, dochází 

k mezioborovému setkávání profesionálů a zástupců jednotlivých služeb, kteří mají 

možnost si nejen vzájemně předávat praktické zkušenosti, ale i spolupodílet 

se na přípravě těchto akcí. 

 

Posláním projektu je prostřednictvím kulturních aktivit propojovat různé vnímání 

našeho světa - „Svět zdraví - Svět handicapu - Svět za zdí“ s cílem snižovat 

stigmatizaci existence handicapovaných lidí ve společnosti. Dále seznámit veřejnost 

se službami organizací působících v  sociální sféře, které jsou handicapovaným 

spoluobčanům poskytovány a umožnit přirozenou spolupráci jednotlivých služeb 

v souladu s komunitním plánováním sociálních služeb ve městě Ústí nad Labem. 

 

V letošním roce byly za tímto účelem alokovány v rozpočtu Odboru kultury, sportu a 

sociálních služeb finanční prostředky v celkové výši 130 000,- Kč. 

V rámci Týdnů pro duševní zdraví budou Statutárním městem Ústí nad Labem 

podpořeny následující činnosti:  

 

1. Slavnostní zahájení akce „Týdny pro duševní zdraví 2017“ Veletrhem sociálních 

služeb v prostorách Lidického náměstí - jednodenní akce, kde se prezentují 

poskytovatelé sociálních služeb působící ve městě Ústí nad Labem. Jedná 

se o náklady na pronájem pódia, instalaci a ozvučení pódia, pronájem plochy, 

elektrickou energii, chemické WC, kulturní doprovod, účinkující, moderátora, 

mzdy managementu akce - ve výši 69 000,- Kč 

 

 

 



 
 

 

 

2. Divadelní představení na podporu komunitních služeb pro dlouhodobě duševně 

nemocné klienty s názvem Shirley Valentine v podání Městských divadel 

pražských a Divadla ABC hostujících v Severočeském divadle, s. r. o. v hlavní 

roli s paní Simonou Stašovou (honoráře, doprava, autorské poplatky) – ve výši 

27 000,-Kč 
 

3. Zajištění propagace, tiskovin, grafické práce (plakátovací kampaň, výlep, 

programové letáky a brožury, pozvánky a provoz webu k „Týdnům pro duševní 

zdraví 2017“, propagace dnů otevřených dveří u poskytovatelů služeb - ve výši 

34 000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy důvodové zprávy: 

1. Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

 

 


