Jednání OORP OSH Kolín 24.11.2015

Účast:

M. Bug, P. Šimůnková, L. Voslářová

Zahájení:

L. Voslářová, vedoucí OORP

Lída Voslářová přivítala členy OORM a zahájila schůzku.

Program jednání:
1. Informace k OORP OSH Kolín
2. Diskuze
3. Souhrn činností a akcí, uspořádaných v r. 2015
4. Plán činností na r. 2016
5. Sestavení Zprávy o činnosti OORP v r. 2015 a plán činnosti na r. 2016, připravované na Shromáždění
starostů SDH okresu Kolín, konané v sobotu 28.11.2015
6. Závěr

1. Informace k OORP OSH Kolín


OORP OSH Kolín pracuje ve složení
vedoucí rady
L. Voslářová, starostka SDH Český Brod
člen rady
Milan Bug, člen SDH Vítězov
Pavla Šimůnková, člen SDH Tuchoraz
 L. Voslářová zvolena 02.04.2015 do funkce člena KORP
2. Diskuze
 informace k činnostem a akcím v r. 2015, které zorganizovali, pomáhali s organizací či se
zúčastnili členové OORP
 návrhy na činnosti, které by se mohli v r. 2016 uspořádat
 návrhy na „odměny“ pro děti – bonbony, samolepky – vznést dotaz na VV OSH Kolín, zda
podpoří
 za podpory Českého červeného kříže jsou vydávány brožurky k prevenci, náklady na tisk
pokryla i reklama umístěná v brožurce – jedná se převážně o firmy z kolínského okresu. Vznést
dotaz na VV OSH Kolín, zda můžeme oslovit vydavatele a zjistit za jakých podmínek bychom je
mohli získat (a zda zdarma či za úhradu)
 dotaz zda spolupracovat s Dnem záchranářů, pořádaným každoročně 8. května v Kolíně –
pravděpodobně ze strany pořadatelů zájem nebude, prevence je zastoupena prostřednictvím
HZS – program Hasík

3. Souhrn činností a akcí, uspořádaných v r. 2015
 zajištění tisku znalostních testů a kartiček s obrázky pro děti – uskladněné v kanceláři OSH
Kolín, v tištěné podobě pouze pro potřeby Rady prevence. V případě požadavku ze stran SDH
budou přeposlány tiskové podklady (z důvodu nákladů na tisk nelze zajišťovat zdarma)
 pomoc s organizací a vyhodnocení akce Požární ochrana očima dětí
 účast 125 dětí z 5 MŠ, 11 ZŠ, 2 SŠ a 2 SDH
 vyhodnocení za okres Kolín se zúčastnila L. Hyblerová a L. Voslářová
 11.05.2015 účast se stánkem Rady prevence na základě žádosti pořadatelů na akci Český
rozhlas region – Region na cestách – účast P. Šimůnková a L. Voslářová
 zajištění organizace Výzvy Daruj krev s hasiči
 termíny stanovené OSH, Oblastní nemocnice Kolín
 17.04.2015, účast 18 osob, z toho 17 dárců z 10 SDH
 25.09.2015, účast 22 osob, z toho 21 dárců z 14 SDH
 v r. 2015 účast 30 osob
 celková účast (termíny stanovené OSH + individuální účast) 60 dárců z 23 SDH
 na konci roku 2014 došlo k navázání spolupráce s pražským IKEMem - Českým registrem dárců
krvetvorných buněk („kostní dřeně“), v letošním roce došlo k organizaci dvou schůzek se
zájemci ze strany členů SDH i z řad veřejnosti, třetí proběhne 26.11.2015 v Českém Brodě.
 20.05.2015 Ratenice, účast 15 osob
 21.10.2015 Vítězov, účast 14 osob
Dle poslední informace do registru po prvních dvou schůzkách vstoupilo 15 dárců, dle nám
doložené
evidence je v registru již 19 členů 11 našich SDH – Červeného Hrádku, Českého Brodu,
Klučova,
Konárovic, Kostelce nad Černými lesy, Mančic, Poříčan, Ratenic, Tuchoraze, Veltrub a
Vítězova.
V případě zájmu ze strany SDH a potvrzení účasti osob je možné uskutečnit další schůzky.
4. Plán činností na r. 2016





zúčastnit se semináře ke zkouškám preventista
pokračovat v soutěži Požární ochrana očima dětí
dodržet tradici Výzvy Daruj krev s hasiči v obvyklých termínech
dle oslovení ze strany jednotlivých SDH zajistit schůzku se zástupci pražského IKEMu pro
zajištění informovanosti a registrace nových členů registru
 ve spolupráci s OSH Kolín zajistit uspořádání preventivně-výchovné akci pro děti za účasti
zdravotnické záchranné služby, policie a hasičů (program Hasík)
 uspořádat školení první pomoci pro členy JSDH
 dle požadavků jednotlivých SDH předávat již zpracované tiskové podklady pro práci s dětmi
(obrázky, testy)
5. Sestavení Zprávy o činnosti OORP v r. 2015 a plán činnosti na r. 2016, připravované na Shromáždění
starostů SDH okresu Kolín, konané v sobotu 28.11.2015
6. Závěr

Zapsala:

L. Voslářová

