Jednání OORP OSH Kolín 02.02.2016

Účast:

M. Bug, P. Šimůnková, L. Voslářová

Zahájení:

L. Voslářová, vedoucí OORP

Lída Voslářová přivítala členy OORM a zahájila schůzku.

Program jednání:
1. Činnost OORP v nejbližším období
 seminář PREVENTISTA
 PO očima dětí
 Daruj krev s dobrovolnými hasiči, IKEM
 Den záchranářů
 školení první pomoci
 ostatní
2. Diskuze
3. Závěr

1. Činnosti na nejbližší období


Seminář PREVENTISTA
 seminář pořádaný OSH Kutná Hora
pátek 05.02.2016 od 17hod v prostorách HZS Kutná Hora
 účast z OORP OSH Kolín – účast všech členů rady
 doprava bude řešena v pátek, domluva po telefonu

 PO očima dětí
 Metodický pokyn vydán SH ČMS již na podzim loňského roku
 do 15.03.2016 musí být práce odevzdány na OSH
 P. Šimůnková – dotaz na termín odeslání, základní kola mají daný termín
vyhodnocení do konce února
 L. Voslářová – minulý týden vznesen dotaz L. Hyblerovou, již urgovala na HSZ
Kolín, chybí jim jeden podpis a bude rozesláno
 Daruj krev s dobrovolnými hasiči, IKEM
 první termín domluven na pátek 29.04.2016

 již na webu, facebooku, rozesláno e-mailem na SDH – v polovině dubna bude
rozesláno znovu
 dárci jsou na webu OSH evidováni již od začátku roku 2016
 IKEM – v případě zájmu uspořádat schůzku se zájemci o vstup do registru, dle
informace mají v IKEMu do konce března volněji, pak již něco nasmlouváno
 Den záchranářů
 termín neděle 08.05.2016
 účast OORP byla VV OSH dne 28.01.2016 schválena, předběžný rozpočet 5tis
 tisk materiálů, drobné cukrovinky pro děti
 L. Voslářová odešle na HZS Kolín informace s náplní a požadavky
 prostor pro nůžkový stan 6x3m – zapůjčení z SDH Český Brod, místo na soutěže
pro děti
 „hořící škola“ – SDH Mančice, džberovky - ?, káď? Zajištění vody?
 Hasič, míčky – SDH Mančice
 Soptík, míčky – SDH Tuchoraz
 zabezpečení – účast všech rady + dorostenci SDH Český Brod a SDH Tuchoraz
 spolupráce s IKEMem – dodají reklamní letáky, banner apod.
 účast OORP bude potvrzena až po schválení ze strany pořadatelů
 Školení první pomoci
 ověřit, zda je ze strany OORV zájem o uspořádání školení První pomoci pro velitele
 v případě, že by to podmínky dovolovali a bylo ze strany OSH schváleno, po ukončení
zkoušek rozhodčích zajistit pro tyto účastníky školení první pomoci, zaměřené na
možné úrazy při požárním sportu
2. Diskuze
 L. Voslářová
 na www.dh.cz byl vyvěšen nový Statut odborných rad, platný od 2016 – bude vyvěšeno
i na webu OSH Kolín
 M. Bug
 zkusí zjistit podmínky získání brožur první pomoci, vydávaných ve spolupráci
s Červeným křížem, financovaných z inzerce v nich
 pokusí se sehnat na Den záchranářů nějaké cukrovinky pro děti
 P. Šimůnková
 PO očima dětí – vzhledem k termínu neočekává vysokou účast ze strany SDH, měl by se
dodržovat termín daný, tj. ze strany OSH předat informaci na SDH do konce prosince
2015
3. Závěr

Zapsala:

L. Voslářová

