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Dotace (v tis. Kč)

Od: 1.1.2011

Do: 31.12.2011
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

Požadavek

92

92

0

Čerpáno

92

92

0

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel

Kontaktní osoba

MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.

MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.

Fakulta/Součást

Lékařská fakulta v Plzni/Ústav sociálního
lékařství

Lékařská fakulta v Plzni/Ústav sociálního
lékařství

Adresa/Web:

Husova 3, 30605 Plzeň

Husova 3, 30605 Plzeň

Telefon:

37759540

37759540

kvetuse.zikmundova@lfp.cuni.cz

kvetuse.zikmundova@lfp.cuni.cz

Jméno:
Podpis:

E-mail:

Jméno rektora:
Podpis:
Datum:
Razítko školy:

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.

Projekt je plánován na 2 roky řešení (2011 a 2012)
Cíle byly splněny v roce 2011 tak, jak byly plánovány.
Pracovníci charity se zúčastnili akreditovaných vzdělávacích akcí, které jsou započítány
do celoživotního vzdělávání.
Studenti medicíny se seznámili s ústavním zařízením sociální péče, mohli se ptát na vše,
co je v souvislosti se sociálními službami zajímá zkušených sociálních pracovníků.
V současnosti je prosazován koncept integrované zdravotně sociální péče na úrovni
komunity a tato akce pomáhá studentům v pochopení a propojení obou typů služeb
v praxi tak, aby byla poskytována komplexní péče o nemocné.
Plnění
kontrolovatel
ných výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.

Byl vytvořen sylabus a scénář akcí na rok 2011 a 2012. V roce 2011 se uskutečnily
všechny plánované akce.
a) Byly uskutečněny 3 vzdělávací akce pro pracovníky Městské charity Plzeň –
přednášky, hand-outy
1. dne 11.5.2011- hlavní téma Sociální lékařství – 4 hodiny – akreditace ČAS
/KK/1471/2011
2. dne 21.9.2011 - hlavní téma Demografie
– 4 hodiny – akreditace ČAS
/KK/2541/2011
3. dne 5.10.2011 Organizace zdravotní péče
– 4 hodiny – akreditace
ČAS/KK/2540/2011
b) Studenti 5.ročníku LF UK v Plzni navštívili Domov pro seniory sv. Jiří Městské
charity v Plzni – byli seznámeni s provozem, strukturou pacientů a dalšími informacemi
týkajícími se sociálních služeb Charity- celkem 4 skupiny studentů ve dnech
7.1.,13.5.,7.6.,25. 10. 2011. Toto zařízení navštěvujeme i se studenty studujícími
v anglickém jazyce (leden 2011) .
Změny
v řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti.
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
č.
potřeby)
MŠMT)

Přehled o
pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

2012

Čerpání fin. prostředků
(souhrnný údaj)

53 tisíc

Poznámka (případně výhled do budoucna)

3 vzdělávací akce pro Městskou charitu
Plzeň a 3 vzdělávací akce pro studenty
LF UK

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem

Přidělená dotace
na řešení projektu
- ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

0

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0

1.3

Stavební úpravy

0

0

92

92

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

10

10

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

20

20

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

4

4

45

56,574

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

6

0,6

2.6

Cestovní náhrady

7

0,826

2.7

Stipendia

0

0

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

92

92

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Název výdaje a jeho zdůvodnění

mzdy byly vyplaceny za přípravu a realizaci projektu
odměny lektorům za přípravu a realizaci přednášek a vedení besed a
odměny dalším participujícím osobám v realizaci projektu
odvody
notebook, tonery, media, papíry, kancelářské potřeby, event. další
potřeby pro výuku, tvorbu a distribuci studijních materiálů, tiskárna
nebyla potřebná
služby (nebyly potřeba, prostředky převedeny do materiálu)
cestovné (nebylo zcela vyčerpáno na plánovanou akci na Slovensko ze
zdravotních důvodů – operace žlučníku –září)

Částka (v tis. Kč)

10
20
4
56,574
0,6
0,826

