
1.
Občanské sdružení "PESSOS"                      
Příbram VII/193

dlouhodobý projekt se zaměřením na zdravotní 
stav občanů města Příbram 30.000,-

2.
Farní charita P říbram                                 
Příbram I/1                   

na nákup majetku (s výjimkou nemovitostí a 
pozemků) pro zdravotnická zařízení nebo 
organizace ve zdravotnictví

0,-

3.
ALKA, o.p.s.                                         
Příbram V/269

na nákup majetku (s výjimkou nemovitostí a 
pozemků) pro zdravotnická zařízení nebo 
organizace ve zdravotnictví

40.000,-

4.
Zdravotní ústav Ústí nad Labem                                      
Příbram I/85

dlouhodobý projekt se zaměřením na zdravotní 
stav občanů města Příbram 30.000,-

5.
Oblastní nemocnice P říbram                             
Příbram V/269

vzdělávací , přednáškové a výukové akce, projekt 
"Bazální stimulace v Oblastní nemocnici Příbram" 20.000,-

6.
Oblastní nemocnice P říbram                             
Příbram V/269

vzdělávací , přednáškové a výukové akce, projekt 
"Zdravotní klaun" 21.000,-

7.
Oblastní nemocnice P říbram                             
Příbram V/269

vzdělávací, přednáškové a výukové akce, projekt 
"Hrajeme si s nemocnicí" 15.000,-

8.
Oblastní nemocnice P říbram                                
Příbram V/269

vzdělávací, přednáškové a výukové akce, projekt 
"Nemocnice míří do školek" 10.000,-

9.
Oblastní nemocnice P říbram                                 
Příbram V/269

vzdělávací , přednáškové a výukové akce, projekt 
"Dobrovolnické centrum" 34.000,-

Přidělená částka

Výsledky dota čního řízení v oblasti zdravotnictví na rok 2014

č. Organizace Ú čel použití



10.
Autoklub zdravotn ě postižených 
motorist ů v ČR Příbram Beroun           
Příbram VII/170

dlouhodobý projekt se zaměřením na zdravotní 
stav občanů města Příbram 20.000,-

11.
Oblastní spolek českého 
červeného k říže                     
Příbram VIII/114

úhrada nájmu a  služeb pronajatých prostor pro 
organizaci a na parkování sanitního vozidla 50.000,-

12.
Klub rodi čů a dětí AMÁLKA     
Příbram VIII/98

vzdělávací, přednáškové a výukové akce "Zdravý 
start" 10.000,-

13.
Klub rodi čů a dětí AMÁLKA     
Příbram VIII/98

dlouhodobý projekt se zaměřením na zdravotní 
stav občanů města Příbram 0,-

14.
Spole čnost pro podporu lidí s 
mentálním postižením v ČR       
Příbram VII/193

ozdravné, rehabilitační a rekondiční pobyty 20.000,-

15.
Oblastní charita Červený Kostelec                                                 
Žireč 1

úhrada nájmu a služeb 0,-

16.
Senior fitnes                                
Praha 5/30

dlouhodobý projekt se zaměřením na zdravotní 
stav občanů města Příbram 0,-

17.
Místní skupina VZS ČČK Příbram                                  
Příbram VI/382

na nákup majetku (s výjimkou nemovitostí a 
pozemků) pro zdravotnická zařízení nebo 
organizace ve zdravotnictví

0,-

Zpracovala: 
Barbora Vacková

Příbram dne 21.05.2014


