Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2013
Při zabezpečování plnění závěrů přijatých IV. sjezdem SH ČMS se zaměřit zejména na :

* průběh VVH SDH, VVH okrsků, VV OSH a jednání

VV KSH s cílem seznámit se s informacemi
z jednání SS OSH v roce 2012, stavu realizace usnesení IV. sjezdu SH ČMS a stav realizace programu
činnosti SH ČMS do roku 2015

* na zabezpečení potřeb dobrovolných hasičů při realizaci a tvorbě následných, právních a jiných norem
na úseku PO, na úseku práce s mládeží, ale také v ostatních oblastech mající vliv na život Sdružení

* ovlivňování kvality zabezpečování a provádění odborné přípravy dobrovolných hasičů i odbornosti a
organizovaného vystupování členů SH ČMS v JPO u zásahů a při veřejných vystoupeních v návaznosti na
plnění ustanovení § 75 a § 29 zákona o PO č. 133/1985 Sb.

* rozvoj a zkvalitnění práce s dětmi a mládeží zejména s ohledem na vytváření činností, akcí a aktivit pro
široké spektrum dětí a mládeže a s ohledem na zvyšování kvality odborného vzdělávání vedoucích a
instruktorů kolektivů mladých hasičů a zvyšování kvality neformálního vzdělávání dobrovolných
pracovníků s dětmi a mládeží

* rozvoj a zkvalitnění práce na úseku odborné přípravy formou požárního sportu u SH ČMS.
Zatraktivnění disciplín požárního sportu pro členy SH ČMS
* zvyšování odborné úrovně rozhodčích mládeže, požárního sportu a rozhodčích v klasických
disciplínách CTIF. Organizovat pro ně příslušná školení a přezkoušení.
* přípravu členů SH ČMS pro získávání odborností Hasič I., II. a III. stupně, Strojník a Preventista II. a
III. stupně a odbornosti Ochrany obyvatelstva
* realizaci vzdělávání pro funkcionáře formou vzdělávání dospělých na Univerzitě dobrovolného hasiče
* realizaci vzdělávacích akcí pro Činovníky – vedoucí mládeže I.stupně a hlavní vedoucí táborů
* přípravu reprezentace mládeže, dorostu a PS na mezinárodní soutěže a 19. mezinárodní soutěž hasičské
mládeže a 15.- mezinárodní soutěž CTIF Mulhouse – Francie
* zvyšovaní odborné úrovně členů a funkcionářů SH ČMS, organizovat pro ně příslušná školení,
zejména pro starosty KSH, OSH a SDH. Pro členy SH ČMS zabezpečovat školení především z oblasti
ochrany obyvatelstva. Pro školení z oblasti zdravotní a humanitární pomoci získat co nejvíce žen, členek
SH ČMS

*

odbornost funkcionářů a zaměstnanců a přesnost evidence registrovaných SDH a na práci s nimi,
včetně důsledné kontroly dodržování Stanov a ostatních dokumentů Sdružení,

* na další zkvalitnění služeb Kanceláře SH ČMS

poskytovaných SDH, OSH a KSH

* vývoj stabilizace členské základny a jejího vztahu k SDH i ke Sdružení a jeho aktivitám
* na žádoucí kvalitu zpracování jednotné členské evidence pomocí programu evidence členů SH ČMS

* stálé rozšiřování konkrétních kontaktů funkcionářů Sdružení, krajů

a okresů s členskou základnou

*

na další zvýšení účinnosti v práci

rozvoj činnosti a funkčnosti Krajských sdružení hasičů
odborných rad ústředí, krajů a okresů

a

* prohloubení součinnosti Krajských sdružení hasičů

s orgány samosprávy a státní správy v krajích při
zabezpečování součinnosti na úseku PO, ale i v dalších oblastech činnosti našeho Sdružení

*

rozvoj mezinárodní spolupráce a upevňování dobrého jména českých hasičů v zahraničí

* dotváření informačního systému SH ČMS, zkvalitnění obsahu i distribuce hasičského tisku, využívání
internetových stránek SH ČMS i jiných dalších medií

*

zvýšení ekonomické stability Sdružení a aktivní propagací deklarovat sounáležitost Sdružení
především s HVP, a.s., ale i s ostatními firmami a napomáhat při jejich rozvoji

*

evidenci a údržbu majetku SH ČMS, spolu s hospodárným využíváním tohoto majetku

*

rozvoj preventivně výchovné činnosti mezi všemi vrstvami obyvatel s důrazem na práci s mladou
generací, tvorbě a ochraně životního prostředí ve vazbě na činnost Sdružení

*

pokračovat v systému „kontrol“ při dodržování zásad požární bezpečnosti formou sousedských
neformálních návštěv, nabízet poradenskou činnost preventisty SDH a odborně způsobilými osobami

* prohloubení kvality výuky a rozšíření její aktivity do dalších komerčně vzdělávacích činností i mimo
SH ČMS ve vzdělávacích zařízeních SH ČMS
* zřizování ve SDH funkce vzdělavatele SDH, na úrovni OSH a KSH pak příslušné pedagogické rady
(rady pro vzdělání), a na všech úrovních také vytvářet databáze lektorů
* rozvoj materiálně – technické základny
* příprava čtvrtého největšího setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů v České
republice Pyrocar 2014 pořádaného při příležitosti 150. výročí vzniku prvního českého sboru
dobrovolných hasičů na území českého království

