From: Rene Brectan <brectan@vzacna-onemocneni.cz>
Sent: Monday, February 1, 2021 12:32 AM
To: Šárka Šnobrová <snobrova@nadaceclovekcloveku.cz>
Cc: email@nadaceclovekcloveku.cz; Anna Arellanesova <arellanesova@vzacna-onemocneni.cz>;
Cavo office <cavo@vzacna-onemocneni.cz>
Subject: Závěrečná zpráva o čerpání nadačního příspěvku
Vážená paní Šnobrová,
v příloze zasíláme Závěrečnou zprávu o čerpání nadačního příspěvku projektu Vzdělávání budoucích
odborníků na vzácná onemocnění a přílohy. Příspěvek na tento projekt jsme díky vstřícnému postoji
vaší nadace mohli čerpat v letech 2019 a 2020. Díky tomu nám bylo umožněno čerpat 22.000 Kč
příspěvku v roce 2020. Přestože rok nebyl příznivý z důvodu distanční výuky, našli jsme ve spolupráci
s 2LF UK při FN Motol řešení a to v podobě on-line přednášek. To vyžadovalo sice ještě větší a
důslednější přípravu ze strany pacientů i koordinátorky projektu, ale úsilí se nám vyplatilo a samotné
semináře byly studenty hodnoceny jako jedny z nejlepších v on-line výuce. Celkem jsme v roce 2020
nakonec realizovali 25 seminářů a tak se nám podařilo vyčerpat a použít příspěvek v roce 2020 v plné
výši.
Chtěl bych Vám a Nadaci člověk člověku jménem České asociace pro vzácná onemocnění velmi
poděkovat za dvouletou spolupráci. Díky vaší Nadaci jsme mohli projekt Vzdělávání budoucích
odborníků na vzácná onemocnění v roce 2019 realizovat a zajistit našim pacientům garantovaný
příspěvek za přípravu, realizaci a zpracování semináře. Pro naše členy je to velmi důležitý signál, že
jejich dlouhodobé úsilí je v této fázi oceněno. Ještě více byl pro nás důležitý rok 2020, kdy jsme se
díky zajištěné podpoře mohli plně soustředit na realizaci nejvhodnější výuky pro mediky - studenty
lékařské fakulty. Jejich oceňované hodnocení seminářů i během on-line přednášek je tím pádem i
díkem vaší Nadaci.
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