
Vzděláváním za kvalitou 

 

Nemocnice Písek, a.s. po dvou letech realizace zakončila projekt s názvem 

„Vzděláváním za kvalitou v Nemocnici Písek, a.s.", jehož cílem bylo zlepšování 

adaptability zaměstnanců prostřednictvím zvyšování jejich odborných znalostí, 

dovedností a kompetencí. Podmínkou byl soulad se zavedeným systémem rozvoje 

lidských zdrojů a s aktuálními potřebami praxe. 

Na tento projekt získala nemocnice dotační prostředky ve výši 3 776 027 Kč 

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, a to v rámci výzvy č. 35 

Školení je šance. Vyhlašovatelem výzvy z Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Záměrem Nemocnice Písek, a.s. podle projektu bylo v průběhu dvou let 

proškolit 277 zaměstnanců v rámci čtyř základních kurzových bloků resp. modulů - 

PC, Umění komunikace, Manažerský cyklus vzdělávání a Rozvinutí zdravotnické 

techniky. Při skutečné realizaci projektu, vznikly v některých kapitolách rozpočtu 

úspory a projekt byl díky tomu rozšířen. Byly zakoupeny další kurzy v rámci modulu 

Rozvinutí zdravotnické techniky. Celý projekt byl nakonec ukončen s účastí 298 

zaměstnanců, z nichž někteří měli účast opakovanou. 

Nejlepší odezvu našich zaměstnanců získaly kurzy zaměřené na rozvinutí 

zdravotnické techniky. Jednalo se o specifické kurzy, mnohdy velmi časově náročné: 

Kinestetická mobilizace, Bobath koncept, Vojtova metoda a Bazální stimulace. 

Získané znalosti a dovednosti našich zaměstnanců byly aplikovány okamžitě do 

praxe. Úspěšné dokončení kurzu Bazální stimulace a aktivní uplatnění této metody 

také přineslo Nemocnici Písek, a.s. zařazení mezi pracoviště s konceptem bazální 

stimulace zaštítěného mezinárodní asociací. 

Projekt přesvědčivě splnil naše očekávání a naše cíle ve smyslu zlepšení 

kvality poskytované péče. Děkujeme všem účastníkům kurzů, dodavatelům a 

organizačnímu týmu za jejich přispění a podíl na projektu a zároveň vyhlašovateli, 

tedy Ministerstvu práce a sociálních věcí, za existenci takového projektu. 

Název projektu: Vzděláváním za kvalitou v Nemocnici Písek, a.s. 

Č. projektu: OPLZZ/1.1/35/1/00789 

Termín realizace: 1. 7. 2010 - 30. 6. 2012 

Náklady projektu: 3 776 027 Kč 
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