VYSOKÁ ŠKOLA:

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

Rozvojový projekt na rok 2011
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:

4. Program na podporu otevřenosti vysokých škol

Podprogram:

a) Podprogram na podporu rozvoje všech forem dalšího vzdělávání, vč. seniorů na vysokých školách

Název projektu:
Univerzita třetího věku na Lékařské fakultě UK v Plzni
Období řešení projektu:

Dotace (v tis. Kč)

Od: 1.1.2011

Do: 31.12.2011
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

Požadavek

146

146

0

Čerpáno

146

146

0

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel
Jméno:

Kontaktní osoba

Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.

Vanda Stříbrná

Fakulta/Součást

Lékařská fakulta UK v Plzni/Ústav sociálního
lékařství

Lékařská fakulta UK v Plzni/Ústav sociálního
lékařství

Adresa/Web:

Alej Svobody 31, 323 18 Plzeň

Alej Svobody 31, 323 18 Plzeň

Telefon:

377593541

377593540

E-mail:

helena.zavazalova@lfp.cuni.cz

vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

Podpis:

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.

Cíle a výstupy:
1. Příprava programu U3V, zajištění přednášejících, sylabů, tézí na LS 2011 – bylo
zcela splněno. Výuku zajišťují akademičtí pracovníci lékařské fakulty, odborníci z
Fakultní nemocnice v Plzni i odborníci z praxe. Program Univerzity třetího věku viz.
příloha
2. Zajištění prostorů, pracovníků s audiovizuální technikou – splněno zcela, přednášky se
konají ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu Lékařské fakulty UK v Plzni, Alej
Svobody 31
3. Informace uchazečům (organizace studia, seznámení s fakultou), předání materiálů a
podkladů pro studium – splněno zcela, studia se účastní celkem 98 osob. Uchazeči byli
seznámeni s organizací studia, s fakultou a komunitní politikou ve městě Plzni, byly jim
předány podklady pro studium.
4. Návštěvy zdravotnických a sociálních zařízení – splněno. Návštěva lázeňské léčebny
nebyla možná z provozních důvodů, náhradou byla návštěva Záchranné zdravotnické
služby v Plzni.
5. Příprava testu po prvním i druhém semestru studia, kolokvium, zpětná vazba – splněno
na konci LS 2010 - 11
6. Příprava druhého semestru studia ZS (zajištění přednášejících, sylabů, studijních
podkladů, apod.) – splněno zcela
7. Inovace přednášek – probíhá průběžně
Informace účastníkům vzdělávání pomocí webových stránek fakulty probíhají průběžně
stejně tak jako informace vedení fakulty.
Plnění
kontrolovatel
ných výstupů

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

Viz. Cíle projektu. Veškeré stanovené cíle i výstupy projektu byly splněny na 100%.

Změny
v řešení
Změny
řešení nebyly
provedeny

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)
1

Návštěva Záchranné zdravotnické
služby v Plzni místo návštěvy lázeňské
léčebny

Z provozních důvodů léčebny.

2
3
4
5
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

2009

Čerpání fin. prostředků
(souhrnný údaj)

145 000 Kč

Poznámka (případně výhled do budoucna)

2010

145 000 Kč

2012

150 tis. Kč - Pokračování v realizaci a
inovaci vzdělávání seniorů na
Univerzitě třetího věku na LFUK v
Plzni

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

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)
Přidělená dotace
na řešení projektu
- ukazatel I
(v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem

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

146

146

40,620
20

40,62

14,380

14,38

41

59,675

15
15

11,325

0

0

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

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

20

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

146

0

146

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: řešitelům a spoluřešitelům
Odměny dle dohod pro přednášející, lektory, pracovníky zajišťující
audiovizuální techniku, inovaci www stránek fakulty
Odvody pojistného na veř. zdrav. pojištění a pojistného na soc.
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu
Materiální náklady: flash disk, externí disky, tonery, kancelářské
potřeby, sada na procvičování kognitivních funkcí, literatura
Služby: opravy a údržba kancelářské techniky, tématické zájezdy –
dopravné Lužany - Plzeň
Cestovné: vzhledem k pracovním a osobním problémům řešitelů bylo
převedeno do materiálových nákladů

Částka (v tis. Kč)

40,62
20
14,380
59,675
11,325
0

Příloha:
LF UK v Plzni www.lfp.cuni.cz 1

PROGRAM UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
II.ročník – zimní semestr šk. roku 2011/2012
Přednášky se konají v úterý ve 14,45 hod ve velké posluchárně v Šafránkově pavilonu,
Lékařská fakulta UK v Plzni, Alej Svobody 31.

1.11.2011 Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.
Umělá ledvina a příbuzné metody užívané v léčení selhání ledvinných funkcí a v dalších
indikacích
15.11.2011 Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Stomatologická protetika ve vyšším věku
29.11.2011 Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Novinky v prevenci a léčbě srdečních chorob
13.12.2011 Doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc.
Výživa a zdraví ve vyšším věku
10.1.2012 Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Diabetes mellitus
24.1.2012 Doc.MUDr. Václav Fessl, CSc.
Ovlivnění bolesti v našem životě
7. 2. 2012 Doc.MUDr. Jitka Kočová,CSc.
Etické problémy v současné embryologii
Informace na ústavu sociálního lékařství tel. 377593540,
e-mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

PROGRAM UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

