
Nabídka krátkodobé spolupráce pro přípravu/formulaci projektu v oblasti prevence 
diabetu 

 
Česká rozvojová agentura (ČRA), organizační složka státu podřízená Ministerstvu 
zahraničních věcí ČR, hledá externího konzultanta/expertní služby pro formulaci 
projektu v oblasti prevence diabetu v Moldavsku. 
 
Typ pozice: krátkodobá (preferenčně ŽL) 
Lokalita:  ČR (částečně v Praze) 
Termín uzavření kontraktu: konec dubna/začátek května 2013 
Délka kontraktu:  květen – srpen 2013  
Rozsah spolupráce: celkem max. 60 hod 
 
Shrnutí projektového námětu:  

ČRA připravuje v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR s Moldavskem projekt se 
zaměřením na téma prevence invalidity a jiných aspektů onemocnění diabetem (se zaměřením 
na sekundární prevenci diabetu). Projektový záměr byl iniciován odborem zdravotní péče 
kišiněvského Magistrátu a byl podpořen moldavským Ministerstvem zdravotnictví a rovněž 
vicepremiérem vlády Moldavska.   

Projekt bude složen z následujících třech komponent: 

1. Poskytnutí podpory ze strany českých expertů moldavským partnerům při přípravě 
vzdělávacího kurzu pro zdravotnický personál – curricula pro vzdělávání rodinných 
lékařů a předně zdravotních sester (vzdělávací kurz pro vyškolení zdravotnického 
personálu; příprava edukačních materiálů určených pro edukaci pacientů); do přípravy 
vzdělávacího kurzu/curricula bude na moldavské straně zapojena LF Kišiněv/Katedra 
rodinného lékařství (endokrinologie) a vybraní rodinní lékaři z jednotlivých poliklinik 
na území města Kišiněv; včetně akreditace kurzu.  

2. LF Kišiněv ve spolupráci s českými experty proškolí zdravotnický personál – rodinné 
lékaře v 17 městských poliklinikách na území Kišiněva, kteří budou následně zapojeni 
do edukačních aktivit projektu určených pro pacienty s diabetem.  

3. Pilotní edukace pacientů a realizace screeningové kampaně s cílem identifikovat 
osoby s diabetem, u kterých doposud nebyla nemoc diagnostikována.  

Pilotní projekt je plánován jako dvouletý, přičemž jeho obsahem by měl být přenos zkušeností 
v oblasti sekundární prevence diabetu z ČR do Moldavska a měl by přispět ke zkvalitnění 
zdravotní služeb poskytovaných pacientům s diabetem na území Kišiněva.  
 
Náplň spolupráce: 

- Poskytování odborných konzultací při designování/formulaci projektu, včetně 
podrobné specifikace projektových aktivit; 

- Poskytování odborných konzultací a příprava podkladů pro výběrová řízení pro 
realizaci projektu:  

o Navržení technické části zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele; 
o Zajištění podkladů pro cenový odhad služeb nezbytných pro vypracování 

zadávací dokumentace; 
o Účast na hodnocení nabídek; 
o Zpracování odborných posudků podaných nabídek. 

 
 



 
Požadovaná kvalifikace/profil konzultanta: 

- VŠ vzdělání lékařského směru; 

- odborná způsobilost v oboru diabetologie; 

- přehled v problematice prevence diabetu; 

- min. 3 roky praxe v požadovaném oboru; 

- prokazatelná zkušenost s přípravou školících a edukačních programů výhodou; 

- prokazatelná zkušenost v oblasti projektového managementu výhodou; 

- pracovní zkušenost z mezinárodního prostředí, znalost prostředí rozvojových zemí či 
znalost prostředí východní Evropy výhodou; 

- znalost AJ, znalost RJ výhodou; 

- uživatelská znalost práce s PC (MS Word, MS Excel). 

 

Nabízíme: 

- odpovídající platové ohodnocení; 

- možnost další spolupráce v rámci monitoringu realizace projektu či přípravy dalších 
projektů; 

- zařazení do interní databáze expertů ČRA. 

 

V případě zájmu zašlete prosím svůj strukturovaný životopis e-mailem na adresu 
trousil@czda.cz. Konečná uzávěrka pro příjem životopisů je 26. dubna 2013. 


