Příloha III – IDENTIFIKAČNÍ FORMULÁŘ PROJEKTU V RÁMCI DOTAČNÍHO
TITULU
„PODPORA TROJSTRANNÝCH PROJEKTŮ ČEKÝCH SUBJEKTŮ“
Název projektu:

Číslo projektu:
přiřazeno zadavatelem

„MODELOVÉ ŘEŠENÍ ZLEPŠENÍ ŢIVOTNÍ SITUACE
V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH HORSKÝCH HIMALÁJSKÝCH
VESNIC“

Hlavní cíl projektu:

Místo realizace projektu:

stručně formulovaný hlavní cíl projektu

země / oblast, v níž je projekt realizován

Zlepšení hygieny obyvatelstva
Sníţení úmrtnosti hlavně u ţen a dětí
Energetická nezávislost
Gestorské rezortní ministerstvo:

Pákistán / Horské vesnice doliny Basho /
západní Himaláje

Předpokládané datum zahájení projektu:

Název dotačního titulu / sektorová orientace
projektu:
„Podpora trojstranných projektů českých
subjektů“ / zdravotnictví
Předpokládané datum ukončení projektu:

měsíc / rok

měsíc / rok

2/2010
Celková výše prostředků na projekt ze ZRS
ČR (Kč):

12/2010
Celková výše prostředků na projekt včetně
spolufinancování – uveďte podíl
spolufinancování v % i v Kč:
2.100.000,-Kč
Spolufinancování 50% - 1.050.000,-Kč

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

1.050.000,-Kč

Realizátor projektu: organizace / odpovědný řešitel (jméno, adresa, kontakty):
název, typ, poštovní a webová adresa organizace; jméno a pozice odpovědného řešitele, telefon, fax, e-mail

Czech Hospitál o.s., Občanské sdružení, Šlechtitelů 636/6, 783 71 Olomouc, www.balti.cz,
www.czechhospital.cz, www.czechhospital.com, e-mail: info@czechhospital.cz, RNDr. Dina Štěrbová, předseda
mobil: +420723975501, e-mail: dina@czechhospital.cz, Ing. Vítězslav Dokoupil, místopředseda, mobil:
+420737288005, telefon: +420585241176, e-mail: vita@czechhospital.cz,

Partnerská(é) instituce podílející se na projektu (adresa, kontakty)
název, typ, poštovní a webová adresa organizace; stručná charakteristika organizace, kontaktní osoba, telefon, fax, e-mail

Baltistan Health & Education Foundation, Chattha Bakhtawar, Park Road, Islamabad, PK 45000, Pákistán,
www.baltistanhospital.org
Poskytování zdravotních a vzdělávacích služeb, provozování Rahman Clinic ve Skardu a Khaplu, severní oblasti
Pákistánu, spolupráce , kromě Czech Hospital, i s italskou nemocnicí Lorenzo Mazzolini Foundation Clinic
v Ascoli, Abdullah Hospital ve Skardu, Marafie Fondation Clinic v Mehdiabadu a spolupráce s jinými lokálními
NGO/CBO Dispenzáři a Mather and Child Centers v Baltistánu.
Abdul Rahim - Acting President&General Secretary, Dr. Hans Frey - Projekt Manager, telefon: 0092-512241663, fax: 0092-51-2243455, e-mail: bhef@comsats.net.pk

Místo, datum, jméno a podpis zpracovatele projektu:

