Jednání OORP OSH Kolín 10.11.2016

Účast:

M. Bug, P. Šimůnková, L. Voslářová

Zahájení:

L. Voslářová, vedoucí OORP

Lída Voslářová přivítala členy OORP a zahájila schůzku.

Program jednání:
1. Činnost OORP v nejbližším období
 Shromáždění starostů SDH
2. Informace
3. Diskuze
4. Závěr

1. Činnosti na nejbližší období


Shromáždění starostů SDH
 sobota 26.11.2016, L. Voslářová tlumočí pozvání L. Hyblerové členům rady
 vyhodnocení akce Daruj krev hasiči
 Zpráva o činnosti v r. 2016 a Plán činnosti na r. 2017

2. Informace
 Výzva Daruj krev s dobrovolnými hasiči, Oblastní nemocnice Kolín
 pátek 30.09.2016
 účast 19 osob, z toho 16 dárců z 9 SDH
 Krajské setkání přípravek
 neděle 04.09.2016
 zajištěno pět stanovišť her pro děti
 zabezpečeno členy OORP a dorostenci SDH Český Brod a SDH Tuchoraz
 materiál zapůjčen SDH Český Brod, SDH Tuchoraz, SDH Vítězov
 IKEM
 domluvena účast 24.09.2016 na soutěži Poslední sání v Pňově, přenecháno do
kompetence OORP Nymburk
 Daruj krev s dobrovolnými hasiči
 každý dárce/člen SDH obdrží drobný dárek, zajišťuje L. Voslářová
 vyhodnocení akce proběhne na Shromáždění starostů, na základě žádostí ze strany
dárců termín prodloužen z 31.10.2016 do 18.11.2016

 aktuálně je evidováno 58 dárců z 23 SDH, operativně vyřešit při navýšení počtu dárců
doobjednání dárků
3. Diskuze
 Zpráva o činnosti OORP v r. 2016 + plán činnosti na r. 2017
 doplnit zprávu dle poznámek připsaných k loňské zprávě
 do plánu činnosti doplnit
 únor 2017 – uspořádat seminář Preventista
 březen/duben 2017 – uspořádat školení první pomoci pro členy SDH, zaměřené
na úrazy při požárním sportu
 v případě domluvy s HZS Kolín účast na Dni záchranářů
 Daruj krev s hasiči
 jsou připomínky ze strany dárců, kteří darují krev v prosinci, že tyto termíny nejsou do
evidence zahrnovány a jsou tak znevýhodněni.
 na VV OSH prověřit možnost zahrnutí do akce Daruj krev s hasiči i termíny mezi
SS a koncem roku (aktuálně je zahrnováno pouze 1.1. až termín před SS).
 dále námitky k vyhodnocení – není objektivní, sbory s velkým počtem členů budou vždy
na předních pozicích oproti sborům s nízkou členskou základnou
 projednat variantu pouze evidence dárců krve, nevyhodnocovat dle počtu členů
ani darované krve
 IKEM
 bude posunuta věková hranice pro vstup do Českého registru dárců krvetvorných
buněk, a to z 35 let na 40 let
 uspořádat setkání zájemců se zástupci s IKEMU, termín leden 2017, ideálně
v Kolíně, nutno sehnat vhodné prostory
4. Závěr

Zapsala:

L. Voslářová

