
Oblast péče o seniory

Domov pro seniory Dobětice, p.o.                            
20 let s vámi - oslavy 20. výročí od otevřční DpS 

Dobětice - domovy pro seniory
9 452

Domov pro seniory Dobětice, p.o.                            

Závádění konceptu bazální stimulace do péče o 

osoby s demencí - domovy se zvláštním 

režimem

36 499

Domov pro seniory Severní Terasa, p.o.              
Aktivizace seniorů 2015 - domovy pro seniory

20 134

Oblastní charita Ústí nad Labem                         
Sociální služby - domovy pro seniory  (Dům 

pokojného stáří svaté Ludmily)
141 885

Oblastní charita Ústí nad Labem                         

Sociální služby - domovy pro seniory se 

zvláštním režimem (Dům pokojného stáří svaté 

Ludmily)

47 265

Opora                  

OPORA-Poskytování sociálních služeb občanům 

města Ústí nad Labem - odlehčovací služby 94 533

Opora                                    

OPORA-Poskytování sociálních služeb občanům 

města Ústí nad Labem - odborné sociální 

poradenství

28 360

Opora                                   

OPORA-Poskytování sociálních služeb občanům 

města Ústí nad Labem - pečovatelská služba 661 730

Prosapia, o.s.                      
Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem -                   

centra denních služeb
94 533

Celkem za KS 1 134 391

Fokus Labe Sociální služby - SASS+ZP 64 282

Fokus Labe Sociální služby - sociální rehabilitace 307 230

Fokus Labe Sociální služby - chráněné bydlení 330 865

Fokus Labe
Sociální služby - sociálně terapeutické dílny 212 700

Fokus Labe
Sociální služby - odborné sociální poradenství 45 375

Self Help Ústí nad Labem                            Svépomocné aktivity o.s. Self Help
8507

Celkem za KS 968 959

                          Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby 

                 a služby blízké službám sociálním v roce 2015 -

              za jednotlivé oblasti sociální péče

Předkladatel projektu Název projektu

Název projektu

sociální služby

svépomocné aktivity

sociální služby

Oblast péče o dlouhodobě duševně nemocné

Předkladatel projektu

Přidělená 

dotace v Kč

Přidělená 

dotace v Kč



                          Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby 

                 a služby blízké službám sociálním v roce 2015 -

              za jednotlivé oblasti sociální péče

Občanské sdružení "DRUG OUT Klub"                               Občanské sdružení DRUG-OUT Klub   -                                

terénní programy
184 340

Občanské sdružení "DRUG OUT Klub"                               Občanské sdružení DRUG-OUT Klub -                                

kontaktní centra
330 863

Občanské sdružení "DRUG OUT Klub"                               Občanské sdružení DRUG-OUT Klub -                                

odborné sociální poradenství-ambulantní 

adiktologické sližby

101 150

WHITE LIGHT I.                        WHITE LIGHT I. - služby následné péče 130 454

WHITE LIGHT I.                        WHITE LIGHT I.  - terapeutické komunity 311 958

WHITE LIGHT I.                        
WHITE LIGHT I. - odborné soc.poradenství-

ambulantní léčba a poradenství 
47 266

Celkem za KS 1 106 031

HELIAS Ústí nad Labem,o.p.s.          

Osobní asistence u lidí s mentálním postižením, 

tělesným postižením a u osob s poruchou 

autistického spektra - osobní asistence

217 426

HELIAS Ústí nad Labem,o.p.s.          

Osobní asistence u lidí s mentálním postižením, 

tělesným postižením a u osob s poruchou 

autistického spektra - denní stacionář Helias

141 799

Agentura Osmý den, o.p.s.               Sociální rehabilitace 47 266

JURTA                                
Sociální služby - Jurta, o.p.s.- sociálně 

terapeutické dílny
47 266

JURTA                                
Sociální služby - Jurta, o.p.s.- sociální 

rehabilitace
28 360

JURTA                                
Sociální služby - Jurta, o.p.s. - podpora 

samostatného bydlení
118 165

Společnost pro podporu lidí s mentálním 

postižením v České republice, o.s.   

Komplexní program péče-Bariéry XII.- 

odlehčovací služby
80 353

Centrum podpory zdraví, o.s.                                       Cvičení mentálně postižených 18 906

Celkem za KS 699 541

sociální služby

Předkladatel projektu Název projektu

Oblast péče o osoby ohrožené závislostmi

Oblast péče o mentálně postižené občany

Předkladatel projektu Název projektu

sociální služby

Přidělená 

dotace v Kč

Přidělená 

dotace v Kč

svépomocné aktivity



                          Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby 

                 a služby blízké službám sociálním v roce 2015 -

              za jednotlivé oblasti sociální péče

Oblastní charita Ústí nad Labem               
Sociální služby - nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež (Komunitní centrum Světluška)
42 540

Oblastní charita Ústí nad Labem              
Sociální služby - SASRD (Centrum služeb pro 

rodinu Světluška)
75 626

Oblastní charita Ústí nad Labem              
Sociální služby - SASRD (Centrum služeb pro 

rodinu Ovečka)
42 540

Oblastní charita Ústí nad Labem              
Sociální služby - nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež (Nízkoprahový klub Tykadlo)
18 906

Člověk v tísni, o.p.s. Programy sociální integrace  -SASRD 127 619

Člověk v tísni, o.p.s. 
Programy sociální integrace - nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež (klub Nový svět)
165 432

Člověk v tísni, o.p.s. 
Programy sociální integrace - nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež (klub Mixér)
18 906

Dobrovolnické centrum, o.s.                    
Tajemný rok budoucnosti - sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi
293 052

Poradna pro integraci     

Odborné sociální a právní poradenství pro 

migranty dlouhodobě žijící v Ústí nad Labem a 

jeho spádovém území - SASRD

24 389

Poradna pro občanství/Občanská a lidská 

práva                   

Návrat do společnosti - sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi
18 906

Spirála,o.s.              

Sociální služby poskytované občanským 

sdružením Spirála - odborné sociální 

poradenství

80 353

YMCA v Ústí nad Labem
Nízkoprahový klub Orion 2015  - nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež
141 799

Celkem za KS 1 050 068

CESPO, o.p.s.      
Poradenství pro sluchově postižené - odborné 

sociální poradenství
28 360

Demosthenes, o.p.s.
Sociální služby DEMOSTHENA - odborné 

sociální poradenství
28 360

Demosthenes, o.p.s. Sociální služby DEMOSTHENA - raná péče 141 800

Sociální agentura Ústí nad Labem       
Sociální služby v organizaci Sociální agentura - 

odborné sociální poradenství
113 440

Sociální agentura Ústí nad Labem       
Sociální služby v organizaci Sociální agentura - 

SASS+ZP
66 172

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR   
Sociální služby  pro sluchově postižené - 

tlumočnické služby
37 813

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.          
Poskytování sociálních služeb v roce 2015 -

průvodcovské a předčitatelské služby
37 813

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.                       
Poskytování sociálních služeb v roce 2015  - 

sociální rehabilitace
47 265

Ústecký Arcus - občanské sdružení 

onkologických pacientů, jejich rodinných 

příslušníků a přátel                                 

Odborné sociální poradenství pro uživatele  

sociální služby s onkologickým onemocněním a 

jejich blízké - odborné sociální poradenství  

75 626

Tyfloservis, o.p.s.     
Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených 

osob - sociální rehabilitace
132 345

Roska Ústí nad Labem Spolu proti samotě 14 180

Celkem za KS 723 174

Oblast péče o děti, mládež a rodinu

sociální služby

Název projektu

Název projektu

Oblast péče o zdravotně postižené občany

Předkladatel projektu

socální služby

svépomocné aktivity

Přidělená 

dotace v Kč

Přidělená 

dotace v Kč
Předkladatel projektu



                          Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby 

                 a služby blízké službám sociálním v roce 2015 -

              za jednotlivé oblasti sociální péče

Oblastní charita Ústí nad Labem Sociální služby - noclehárny (Noclehárna 

Samaritán)
113 406

Oblastní charita Ústí nad Labem Sociální služby - nízkoprahová denní centra 

(Centrum pomoci Samaritán)  
170 160

Oblastní charita Ústí nad Labem Sociální služby - azylové domy 207 980

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.  
Sociální služby - odborné sociální poradenství 56 720

Spirála, o.s. Sociální služby poskytované občanským 

sdružením Spirála - odborné sociální 

poradenství

14 180

Spirála, o.s.
Sociální služby poskytované občanským 

sdružením Spirála - telefonická krizová pomoc
141 800

Spirála, o.s. Sociální služby poskytované občanským 

sdružením Spirála - krizová pomoc
425 410

Spirála, o.s.
Sociální služby poskytované občanským 

sdružením Spirála - intervenční centra
222 160

Celkem za KS 1 351 816

Oblast péče o nezaměstnané občany ohrožené sociálním vyloučením

Oblastní charita Ústí nad Labem                                Sociální služby -  terénní programy 105 463

Člověk v tísni, o.p.s. Programy sociální integrace - terénní programy 277 022

Poradna pro občanství/Občanská a lidská 

práva                  
Návrat do společnosti - terénní programy 178 100

Poradna pro integraci, občanské sdružení     

Odborné sociální a právní poradenství pro 

migranty dlouhodobě žijící v Ústí nad Labem a 

jeho spádovém území - odborné sociální 

poradenství

173 306

Celkem za KS 733 891

sociální služby

Předkladatel projektu Název projektu

Oblast péče o občany v přechodné krizi a nouzi

Předkladatel projektu Název projektu

sociální služby

Přidělená 

dotace v Kč

Přidělená 

dotace v Kč



                          Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby 

                 a služby blízké službám sociálním v roce 2015 -

              za jednotlivé oblasti sociální péče

Oblastní charita Česká Kamenice                  
Podpora samostatného bydlení - podpora 

samostatného bydlení
47 266

Celkem 47 266

Oblast péče a podpory rodiny

Centrum podpory zdraví, o.s.                                      Cepík - zdravý životní styl předškolních dětí 44 311

Dobrovolnické centrum, o.s.                  Kurz Silní rodiče Silné děti 2015 41 871

Člověk v tísni, o.p.s.             Předškolní kluby 2015 44 022

Oblastní charita Ústí nad Labem               Centrum pro rodinu Ovečka 49 274

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.  
Rodiny na jedné lodi-podpora rodin s dětmi v 

náhradní rodinné péči
26 949

Rodinné centrum Slunečník, o.s.         Spolu a aktivně 44 894

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem                               Podpora dětské skupiny v Ústí nad Labem 79 542

Celkem za KS 330 863

Nezařazené do žádné oblasti sociální pomoci a péče

Přidělená 

dotace v Kč

sociální služby

Předkladatel projektu Název projektu

podpora rodiny

Předkladatel projektu Název projektu

Přidělená 

dotace v Kč


