Žádost o vyplacení příspěvku z rozpočtu fakulty studentským spolkům
(na aktivity “ve prospěch fakulty či jejích studentů”)

Žadatel - zodpovědná osoba: Barbora Kuprová, 4. ročník Ph.D. studia Demografie
Kontakt: kuprovab@natur.cuni.cz
Studentský spolek: Mladí demografové
Webové stránky spolku: http://www.demografove.estranky.cz/
Požadovaná výše příspěvku: 5 000 Kč
Účel příspěvku: financování nákladů spojených s organizací přednášek profesora Jona Ansona z Ben
Gurionovi Univerzity v Negevu (Izrael) – doprava, ubytování, strava
Datum konání akce: 16. a 20. února 2017
Popis účelu příspěvku a odůvodnění:
Dovoluji si požádat o zvážení poskytnutí finančního příspěvku, který by sloužil k částečnému pokrytí
nákladů spojených s organizací přednášek profesora Jona Ansona z Ben Gurionovi Univerzity
v Negevu (Izrael), které se uskuteční 16. a 20. února 2017. Celkem jsou v těchto dnech plánované tři
přednášky. První přednáška bude spojena s úvodním slovem na konferenci Mladých demografů,
která se koná na Přírodovědecké fakultě UK (PřF UK) ve dnech 16. a 17. února 2017. Druhá odborná
přednáška je plánována na 20. února v prostorách Vysoké školy ekonomické (VŠE) a třetí poslední
přednáška, která by se měla konat opět na půdě Přírodovědecké fakulty, ještě není přesně
domluvena, ale měla by se konat také 20. února 2017. Přednášky budou přístupné všem studentům
a pedagogům, nejen demografických oborů.
Jon (Yonathan) Anson je předsedou pracovní skupiny zaměřené na zdraví, nemocnost a úmrtnost,
která již od roku 1991 působí v rámci Evropské asociace pro populační studia (EAPS). Zároveň je
zkušeným pedagogem a vědcem, který působil na mnoha demografických institucích světa.
Profesoru Ansonovi je hrazena doprava do České republiky, ubytování a odměna za přednášky, která
pokrývá i náklady na stravu. Celkově jsou náklady odhadovány na 700-800 USD. Přibližně 5 000 Kč je
v jednání jako příspěvek od VŠE. Dále je domlouván určitý příspěvek od Katedry demografie
a geodemografie, PřF UK (výše příspěvku zatím není stanovena). Na takto krátkodobou cestu bohužel
nejsou účelově určeny prostředky Fondu mobility, zároveň není možné využít ani jiný program
vztahující se na občany EU, neboť jde o občana Izraele. Ačkoliv jde pouze o krátkodobý pobyt, je
možné předpokládat, že přednášky odborníka takového jména, jako je profesor Anson, budou
přínosem pro širokou akademickou obec a pro studenty budou jedinečnou příležitostí, jak se
přednášky tak významného pedagoga zúčastnit bez nutnosti absolvování zahraniční cesty.
Předem děkujeme za zhodnocení žádosti. Za Mladé demografy
Mgr. Barbora Kuprová

