Podpora vzdělávání mladých členů ČSNM
verze 04-2019
1. Úvod
a. Program ČSNM „Podpora vzdělávání mladých členů ČSNM“ je určen k
uhrazení nákladů nebo jejich části pro účast mladých členů ČSNM na
školících akcích, kongresech a seminářích (dále jen vzdělávací akce).
2. Alokace prostředků
a. Výši finanční podpory vzdělávání mladých členů ČSNM určuje pro daný
kvartál Výbor před zahájením tohoto čtvrtletí na schůzi, popř. per rollam.
b. Výbor může tuto částku navýšit o nevyčerpané prostředky rezervované na
tento účel v předchozím období.
c. Výbor ČSNM může kdykoliv rozhodnout o změně výše rezervované částky.
d. Výbor rozhoduje o rozdělení vyčleněné částky na podporu akcí na dvě části:
dle volby žadatele a prioritní akce (viz bod 3b).
e. Aktuální výše částky pro dané čtvrtletí je uvedena na webu csnm.cz v sekci
„Vzdělávání“.
3. Způsoby podpory
a. Podpora účasti na vzdělávacích akcích dle volby žadatele
i.
Určena k podpoře vzdělávací akce dle volby žadatele:
1. Aktivní či pasivní účast, je-li tématem vzdělávací akce
nukleární medicína
2. Aktivní účast, jedná-li se o kongres jiného zaměření
ii.
Z podpory ČSNM lze hradit:
1. Registrační poplatek
2. Náklady na ubytování
3. Náklady na dopravu
iii.
Pravidla pro udělení dotace
1. Maximální částka pro jednu žádost je 10,000,- Kč.
2. Žadatelé podávají žádosti průběžně před zahájením akce,
vyhodnocení žádostí probíhá čtvrtletně.
3. Žadatel musí být členem ČSNM 3 roky k datu podání žádosti a
nesmí mít dluh na členských příspěvcích
4. Žadatel musí být ve věku do 40 let v roce konání požadované
akce.
5. Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři v
elektronické formě na e-mailovou adresu pokladníka ČSNM:
pokladnik@csnm.cz.
6. Nekompletně vyplněnou žádost nelze projednat.
7. Datum odeslání žádosti je rozhodné pro zařazení do
kalendářního čtvrtletí pro projednávání žádosti.
8. Výbor po skončení daného kalendářního čtvrtletí vyhodnotí
všechny žádosti podané v tomto čtvrtletí a v co nejkratší době
rozhodne o přidělení nebo nepřidělení podpory.

9. Částka pro podporu účasti na kongresech/konferencích bude
přednostně rezervována žadatelům, kteří na dané akci budou
mít aktivní účast (doloží doklad o aktivní účasti).
10. Vyplacení částky proběhne převodem na účet žadatele po
předložení všech požadovaných dokladů (doklad o platbě reg.
příspěvku, jízdenky, popř. ubytování), tj. až po skončení akce.
b. Cílená podpora ČSNM účasti na akci dle výběru Výboru (prioritní akce)
i.
Výbor může určit prioritní akce, které bude přednostně podporovat.
Cílem je podpora účasti mladých členů ČSNM v pokročilých fázích
předatestační přípravy, popř. po složení atestační zkoušky na
zahraničních kurzech prohlubujících znalosti v oboru. V tomto případě
je částka na 1 akci navýšena tak, aby kompletně pokryla základní
režii akce, tedy z prostředků ČSNM budou v uměřené výši hrazeny:
1. registrační poplatek
2. doprava
3. ubytování
ii.
Pravidla pro udělení dotace
1. Výbor určí prioritní akce na webu csnm.cz bude zveřejněna
výzva k podání žádostí s termíny pro jejich zaslání.
2. Prioritní akci může navrhnout kterýkoliv člen Výboru. Součástí
návrhu jsou očekávané náklady a záměr komu je akce určena
(lékař, RF, fyzik, T-O) - ve shodě s poznámkou 1, níže
uvedenou. Návrh musí být schválen Výborem. V případě více
návrhů rozhoduje Výbor většinovým hlasováním.
3. Žadatel musí být členem ČSNM 3 roky k datu podání žádosti a
nesmí mít dluh na členských příspěvcích.
4. Žadatel musí být ve věku do 40 let v roce uskutečnění
požadované akce.
5. Žadatel musí být po složení atestační zkoušky, popř. mít
absolvován alespoň 1 rok pokročilé specializační přípravy1)v
oboru přímo souvisejícím s praxí v nukleární medicíně.
6. Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři v
elektronické formě na e-mailovou adresu pokladníka ČSNM:
pokladnik@csnm.cz. Součástí žádosti je motivační dopis v
rozsahu max. 300 slov, dále předpokládaná výše podpory ze
strany ČSNM po položkách (registrační poplatek, doprava,
ubytování) a přílohou doporučení nadřízeného pracovníka k
účasti na vypsané vzdělávací akci.
7. Nekompletně vyplněnou žádost nelze projednat.
8. Pokladník provede kontrolu formálních náležitostí žádostí. Na
schůzi Výboru je po uzavření příjmu žádostí určena výše
podpory a z vyhovujících žadatelů losem vybrán příjemce
podpory.
9. Registraci na akci, ubytování a dopravu na akci si zajišťuje
vybraný žadatel sám, informuje pokladníka, který dohlíží na
uměřenost a předběžnou výši nákladů schvaluje.

10. Vyplacení částky proběhne převodem na účet žadatele po
předložení všech požadovaných dokladů, tj. až po skončení
akce. Žadatel zároveň předkládá Čestné prohlášení, že mu na
stejnou akci nebyl poskytnut jiný příspěvek na tuto cestu. O
jinou formu podpory akce lze žádat paralelně, ale pokud bude
tato schválena je žadatel povinen bezprostředně informovat
Výbor. Pak nelze na tuto akci čerpat podporu ČSNM, ta je poté
nabídnuta jinému žadateli.
11. V případě hrazení prioritní akce bude vyžadována písemná
(časopis NM, poster na konferenci pořádané ČSNM) nebo
ústní prezentace (na konferenci pořádané ČSNM) z této akce.
12. Podporu na prioritní akci lze získat podporu pouze jednou za
dva roky.
4. Další ustanovení
a. O rezervaci částky bude žadatel informován pokladníkem ČSNM neprodleně
po rozhodnutí výboru ČSNM.
b. Finanční částka podpory v daném čtvrtletí nemusí být přidělena žádnému
žadateli nebo může být rozdělena mezi více žadatelů.
c. V případě vyhovění žádosti žadateli s aktivní účastí si ČSNM
i.
vyhrazuje právo na umístění poznámky do žadatelovy práce, že na ni
byla poskytnuta finanční podpora od ČSNM
ii.
vyhrazuje právo vyžádat si prezentaci žadatelova příspěvku na
konferenci pořádané ČSNM
Poznámky:
1) pokročilou fází specializační přípravy se rozumí
a) pro lékaře: absolvovaný základní kmen a zařazení do specializační přípravy
pro obor NM
b) pro fyziky: minimálně 1 rok pracovat na pracovišti nukleární medicíny a být
zařazen do specializačního vzdělávání v oboru Radiologická fyzika se
zaměřením na nukleární medicínu
c) pro radiofarmaceuty a jiné VŠ pracovníky v přípravě RF: minimálně 1 rok

pracovat na pracovišti nukleární medicíny a být zařazen do
specializačního vzdělávání v oboru Radiofarmaka popř. Příprava
radiofarmak.

d) pro farmaceutické asistenty: minimálně 2 roky pracovat v oboru specializace
na pracovišti radiofarmacie a být zařazen/a do specializačního vzdělávání v
oboru přípravy radiofarmak.
e) pro technicko-ošetřovatelský personál: minimálně 2 roky pracovat v oboru
specializace na pracovišti nukleární medicíny a být zařazen do
specializačního vzdělávání v oboru NM
Schváleno Výborem ČSNM ČLS JEP na Schůzi dne 24.4.2019

