
2. Hodnocení aktivit, výstupů, cílů a rozvojového záměru projektu 

 

2.1. Přehled aktivit a výstupů ve vztahu k plánu aktivit a indikátorům pro výstupy (ve struktuře odpovídající  formátu Tabulky 

aktivit a  
výstupů dle skutečnosti k datu ukončení projektu) 

 
Název projektu: 
„Modelový projekt pro zlepšení životních standardů lidí žijících v extrémních podmínkách vysoké nadmořské výšky himálajských 
vesnic.“ 
Cílová skupina projektu: 
Obyvatelé části Pákistánu/ Horské vesnice doliny Basho / západní Himaláje 

Cíle projektu:   1.    ZLEPŠENÍ HYGIENY OBYVATEL 
2. SNÍŽENÍ ÚMRTNOSTI HLAVNĚ ŽEN A DĚTÍ 
3. ENERGETICKÁ NEZÁVISLOST 
 

PLÁNOVANÉ A ZREALIZOVANÉ 

VÝSTUPY PROJEKTU 
AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU, REALIZOVANÉ PŘI DOSAHOVÁNÍ 

STANOVENÝCH CÍLŮ 

OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ INDIKÁTORY 

K JEDNOTLIVÝM VÝSTUPŮM 

Výstup 1.1TEKOUCÍ ČISTÁ VODA 
 

Realizace výstupu: září – říjen 2010 

Aktivita 1.1.1 Kontrola výchozího stavu v místě realizace, 
vyhotovení plánu prací 
 

Fungující vodovod a tekoucí čistá pitná voda  -  
dodáváme fotodokumentaci postupu prací a 
cílového stavu 

 

Aktivita 1.1.2 Návrat do Skardu a zakoupení potřebného 
materiálu jak pro novou část potrubí, tak pro opravu 
stávajícího, zakoupení plastového tanku a jeho úprava pro 
zajištění stálého tlaku a čistoty vody 
Aktivita 1.1.3 Doprava materiálu pro opravu a stavbu 
vodovodu do Arandu 
 
Aktivita 1.1.4 Sepsání Smlouvy o dílo na stavební a instalační 
práce spojené s opravou stávajícího a dobudování nového 
vodovodu s panem Husainem Azizem, o kterém již z dřívějších 
dob víme, že je na něj spolehnutí, že má organizační schopnosti 
a zkušenosti s výstavbou vodovodu  
Aktivita 1.1.5 Vybrání pracovního týmu, který bude odměněn 
z financí partnera 
 



Aktivita 1.1.6 Samotné stavební práce 

Aktivita 1.1.7 Pořizování foto a audio dokumentace během 
prací, kontrola ukončené práce a funkčnosti vodovodu  
 

Výstup 1.2 VEŘŽEJNÉ SPRCHY S TEPLOU 
VODOU ZE SLUNEČNÍHO OHŘEVU 
 
Přípravná fáze: březen 2010 
 

Realizace výstupu: září – říjen 2010 

 
Aktivita 1.2.1 Průzkum trhu jak pro zakoupení jednotlivých 
částí pro výrobu, tak mezi řemeslníky  

 

 

 

Fungující sprchy s teplou vodou a zavedení teplé 
vody i do nemocnice – dokládáme 
fotodokumentaci z výstavby 

Aktivita 1.2.2 Vyhodnocení získaných informací, na základě 
kterých jsme přehodnotili plánovaný postup 
 
Aktivita 1.2.3 Zakoupení dvou slunečních ohřívačů vody a 
materiálu potřebného k jejich instalaci a ke stavbě přístřešku, 
na kterém bude jeden z nich instalován. Zakoupení materiálu 
pro stavbu veřejných sprch 
Aktivita 1.2.4 Přeprava zakoupeného zboží a materiálu do 
Arandu 
Aktivita 1.2.5 Sepsání smlouvy o dílo na montážní a stavební 
práce spojené s instalací slunečních ohřívačů a stavbou 
veřejných sprch s panem Sikandarem Nambardarem, s kterým 
máme dobré zkušenosti z předešlých misí a který je místní 
obyvatel 
Aktivita 1.2.6 Vybrání pracovního týmu z místního 
obyvatelstva, pracovní tým bude hrazen z prostředků partnera 
Aktivita 1.2.7 Samotné stavební práce, instalace ohřívačů a 
napojení sprch 
Aktivita 1.2.8 Pořizování foto a audio dokumentace během 
prací, kontrola a dokumentace výsledku prací 

Výstup 2.1 CELOROČNÍ PŘÍSTUP 
K ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝM LÉKŮM 

Realizace výstupu:  

1. Etapa březen 2010 

 

2. Etapa září – říjen 2010 

 
  

 

Aktivita 2.1.1 Celková inventura zařízení a vybavení 
nemocnice, sestavení seznamu léků potřebných na pokrytí 
zimního období 

Registr přijatých a vydaných léčiv – počty a druhy 
vydaných léků 

 

Aktivita 2.1.2 Nákup léků a jejich přeprava do nemocnice 

Aktivita 2.1.3 Evidence léků 

Aktivita 2.1.4 Kontrola práce nového dispenzáře – inventura 
zbylých léků ze zimní mise 
Aktivita 2.1.5 Sestavení seznamu léků potřebných pro 
fungování nemocnice do konce roku 2010 



Aktivita 2.1.6 Nákup léků a jejich přeprava do nemocnice 

Aktivita 2.1.7 Nově nastavené registry v notebooku, evidence 
léků 

 
 
Výstup 2.2  LÉKAŘSKÁ PÉČE 
 
 
Realizace výstupu: 
1. Etapa březen 2010 
 
2. Etapa září – říjen 2010 
 

Aktivita 2.2.1 Zajištění lékařského dozoru nad nemocnicí – 
 sepsány smlouvy s MUDr. Mubashirem o dozorování nad 
dispenzářem, nemocnicí i zajištění bezplatné lékařské péče pro 
obyvatele Arandu  
 

Smlouva s MUDr. Mubashirem 

 

Aktivita 2.2.2 Zajištění celoroční přítomnosti dispenzáře –  
Oslovení pana Najaffa Aliho. Trvale žijící v Arandu. 
Sepsání smlouvy na „zkušební“ dobu určitou od března do 
července 2010, po tuto dobu hradí odměnu dispenzáře partner 
projektu 
Kontrola práce (bod 2.1.4.) následné sepsání smlouvy s panem 
Najaffem Alim do konce roku 2010 
Na základě smlouvy předány do užívání přístroje, vybavení a 
léky nemocnice, dohodnuty parametry registrů a kontrola jeho 
práce 

Smlouva s Najaffem Alim  

Aktivita 2.2.3 Zajištění  LHV – ženské a dětské sestry 
sepsány smlouvy s paní Sabou Zahrou o jejím působení přímo 
v nemocnici. Byl dohodnut program o plánování rodiny 

Smlouva se ženskou sestrou LHV Sabou Zahrou 

Aktivita 2.2.4 Zajištění pomocného místního personálu 
Sepsány smlouvy na rok 2010 s panem Alim, který se již 
několik roků stará o chod nemocnice po stránce údržby. 

Smlouva s panem Alim 

Výstup 2.3  VYSOKOHORSKÁ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA 
Realizace výstupu: září – říjen 2010 

Aktivita 2.3.1 Zakoupení záchranného terénního vozidla, jeho 
registrace  

Vozidlo, záznamy o využití vozidla, dokládáme 
fotodokumentaci z předávání automobilu 
zástupcem ČR panem velvyslancem obyvatelům 
Arandu Aktivita 2.3.2 Zaškolení řidičů a zajištění licence 

Výstup 3.1  SLUNEČNÍ KOLEKTORY 
 
Realizace výstupů: 
 
 
1. přípravná fáze březen - červen 2010 
 
 
 
2. fáze samotná realizace září – říjen 2010 

Aktivita 3.1.1 Zorientování se na trhu jak v Pákistánu, tak 
v ČR, oslovení jednotlivých dodavatelů s požadavkem na 
zpracování projektu a navržení nejvhodnějšího řešení 

 Fungující sluneční kolektory, dokládáme 
fotodokumentaci z montáže, zapojení a cílového 
stavu 

Aktivita 3.1.2 Osobní jednání se zástupci české společnosti 
Solartec, která nabídla prodej 6ks fotovoltaických článků a 
příslušenství pro instalaci, nabídla velice dobrou cenu, 
nesrovnatelně nejnižší a navíc technici společnosti mají 
zkušenosti s instalací zařízení v extrémních podmínkách, tyto 
zkušenosti nám ochotně předali na zaškolení pana Dokoupila 
přímo v Solartecu 



 
Aktivita 3.1.3 Zakoupení zboží 

Aktivita 3.1.4 Průzkum trhu v oboru mezinárodní přepravy a 
oslovení vybraných společností s dotazem na cenovou nabídku 
Aktivita 3.1.5 Jednání se zástupci společnosti DHL z odboru 
marketingu, kteří nám nabídli dar v podobě výrazné slevy na 
přepravném 
Aktivita 3.1.6 Zajištění všech potřebných dokumentů pro 
přepravu zboží do Pákistánu 
Aktivita 3.1.7 Vyzvednutí zboží ve skladu DHL v Pákistánu 
v Islamabádu a zajištění jeho přepravy prostřednictvím letecké 
společnosti PIA do Skardu. Převoz na letiště a vyplnění 
potřebných dokumentů 
Aktivita 3.1.8 Oslovení pana Muhhammada Sahgala, 
dodavatele fotovoltaik v Pákistánu a sepsání smlouvy s ním o 
zaškolení personálu vybraného z místního obyvatelstva pro 
obsluhu kolektorů. Důležitá je znalost místního jazyka. 

Aktivita 3.1.9 Přeprava zboží džípy ze Skardu do Arandu 

Aktivita 3.1.10 Sepsání smlouvy o dílo na instalaci slunečních 
kolektorů  a případné stavební práce s tímto spojené s panem  
Anwarem Muhhammadem  
Aktivita 3.1.11 Vybrání pracovního týmu z místního 
obyvatelstva, pracovní tým bude hrazen z prostředků partnera 
Aktivita 3.1.12 Samotné stavební práce, instalace 
elektrovoltaických článků 
Aktivita 3.1.13 Pořizování foto a audio dokumentace během 
prací, kontrola a dokumentace výsledku prací  
Aktivita 3.1.14 Proškolení obsluhy fotovoltaické elektrárny, 
uvedení do provozu 

Výstup 3.2 ELEKTROCENTRÁLA 
 
 
Časový rámec pro dosažení výstupu: 
06/2010 – 10/2010 
 

Aktivita 3.2.1 Oprava stávající elektrocentrály – vzhledem 
k nekvalitní motorové naftě došlo k znečištění palivového 
systému diselovém motoru. Elektrocentrála odvezena do 
Skardu na opravu k odborné firmě. Po opravě odvezena zpět 
do Arandu. 

Doklad o opravě a fungující elektrocentrála 
 

 
 
 



 
 
2.2 Dosažení cílů ve vztahu k indikátorům pro cíle projektu  

 

V projektu jsme měli vytyčeny 3 hlavní cíle: 

1. Zlepšení hygieny obyvatel 

2. Snížení úmrtnosti hlavně žen a dětí 

3. Energetická nezávislost 

 

Pro dosažení těchto cílů jsme v průběhu projektu vykonávali aktivity dle plánu nebo jsme na základě nových poznatků a vyhodnocení 
situace vykonávali aktivity předem neplánované. Indikátorů, které jsme si vytyčili při sestavování projektu se nám podařilo dosáhnout.  

 

 
CÍLE PROJEKTU      INDIKÁTORY 

 

1. Zlepšení hygieny obyvatel     a) fungující vodovod 

b) tekoucí čistá pitná voda 

c) fungující sprchy s teplou vodou 

d) zavedení teplé vody do nemocnice 

V příloze dokládáme fotodokumentaci o stavbě a instalaci potřebných zařízení a vybavení pro dosažení cíle, dokládáme i 
fotodokumentaci konečné podoby. 

 

2. Snížení úmrtnosti hlavně žen a dětí 

Jsme si plně vědomi toho, že ověřitelnost dosažení tohoto cíle je věcí monitoringu několika po sobě jdoucích období. 

Pro dosažení tohoto cíle jsme podnikli spoustu aktivit jako sepsání smlouvy s lékařem MUDr. Mubashirem o dozoru nad nemocnicí 
a bezplatné péči pro obyvatele Arandu, specielně pro děti a ženy jsme sepsali smlouvu s ženskou a dětskou sestrou LHV paní 
Zahrou, s ní jsme se dohodly na tzv. plánování rodiny. Tento program by měl pomoci zastavit příliš časté porody žen. Je ale možný 
a průchodný jen v případě, že se pozvedne celá životní úroveň vesničanů a úroveň lékařské péče a děti přestanou umírat. Vše tu 
souvisí se vším. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit pro obyvatele přístup k lékům a k odborné pomoci celoročně. I tohle se nám 



podařilo. Sepsali jsme smlouvu s novým dispenzářem panem Najaffem Alim, který se do Arandu vrátil po studiích. Bude tedy 
v nemocnici přítomen celoročně. Léky na rok byly rovněž zakoupeny. 

Hmatatelnými, kontrolovatelnými a měřitelnými indikátory tohoto cíle jsou: 

a) Smlouva s MUDr. Mubashirem 

b) Smlouva s LHV paní Zahrou 

c) Smlouva s dispenzářem panem Najafem 

d) Registr přijatých léčiv 

e) Registr ošetřených pacientů – tento obdržíme až při naší příští 
plánované 

 misi v létě 2011 

f) Registr vydaných léčiv a nemocí, které se těmito léky léčily – 
obdržíme až  

při naší příští plánované misi v létě 2011 

g) Seznam narozených a zemřelých občanů vesnice Arandu, včetně 
důvodu  

úmrtí – i tento registr obdržíme až při naší příští plánované misi 
v létě 2011 

 

V příloze dokládáme kopie smluv a kopii registru přijatých léčiv. 

 

 

3. Energetická nezávislost 

a) Fungující sluneční kolektory 

b) Elektrocentrála 

Vzhledem k faktu, že horní patra údolí Basho, kde leží vesnice Arandu, nejsou elektrifikována a přesto je elektrický proud nezbytně 
nutný pro chod přístrojů a vybavení nemocnice, jsme se rozhodli vybudovat zde fotovoltaickou elektrárnu. Tato je dostačující pro 
běžný chod nemocnice.  

Pro energeticky náročnější spotřebu (jakou např. potřebuje sterilizační přístroj) je k dispozici fungující elektrocentrála, která byla 
v průběhu projektu opravena. 



Fotovoltaická elektrárna na rozdíl od elektrocentrály nezatěžuje nemocnici po stránce finanční, jelikož není potřeba dodávat žádné 
pohonné hmoty. Akumulátory mají životnost 3 roky.  I to je jeden z důvodů naší volby. 

V příloze dokládáme fotodokumentaci instalace a cílového stavu. 

 

 

2.3 Přínos k naplnění rozvojového záměru projektu 
 

Záměrem našeho projektu bylo ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE V EXTREMNÍCH PODMÍNKÁCH HORSKÝCH HIMALÁJSKÝCH VESNIC. 

Nesporným přínosem k dosažení našeho záměru bylo jednání s lékaři nemocnice Abdulah Hospital a sepsání smlouvy s hlavním 
lékařem této nemocnice panem MUDr. Mubashirem o bezplatné lékařské péči pro pacienty vesnice Arandu. Bezesporu všechny 
dosažené cíle projektu měly zásadní přínos pro zlepšení životní situace obyvatel Arandu a blízkého okolí. 

 


