Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Plzeň - sever
Odborná rada prevence

ODBORNÁ

RADA

PREVENCE

PLÁN PRÁCE 2019
Leden
 příprava literární a výtvarné soutěže „PO očima dětí a mládeže“
 informace z VV OSH
 informace z jednání KORP a UORP
 vyhodnocení aktivu referentů prevence (Kralovice 2018)
Březen
 vyhodnocení výtvarných a liter. prací v soutěži „PO očima dětí a mládeže“
Duben
 výstava prací soutěže „PO očima dětí“
Květen/Červen
 slavnostní vyhodnocení a předávání cen dětem za umístění v soutěži „PO očima dětí a mládeže“
Září
 příprava aktivu referentů prevence
 informace z SPD HZS PK
 informace z jednání VV OSH PS
 informace z jednání KORP a UORP
Listopad
 aktiv referentů prevence OSH PS
Prosinec
 příprava plánu práce na rok 2020
 informace z KORP a UORP
 informace z SPD HZS PK
 informace z jednání VV OSH PS
Pozvánky na jednotlivá jednání ORP budou rozesílány SMS minimálně 14 dní před jednáním!!!
Začátky jednání v 15.00 hod

Preventivně – výchovná oblast a oblast ochrany obyvatelstva
1) Získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost členy SDH,
vybavovat je potřebnými materiály a vést je k úzké spolupráci s obcemi, právnickými i fyzickými
osobami s cílem předcházení vzniku požárů a jiných mimořádných událostí
2) Spolupracovat s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje v oblasti ochrany obyvatelstva
a využívat zkušenosti z realizace projektu „Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání
v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech“ a podporovat specializované kurzy
v této oblasti a aktivně se do nich zapojit. Společně s HZS PK a s orgány samosprávy krajů a obcí
hledat možnosti a vytvářet předpoklady pro zapojení sborů dobrovolných hasičů a JSDHO do
plnění úkolů ochrany obyvatelstva
3) Zprostředkovat veřejnosti hlavní zásady požární ochrany pro oblast občanského života, vyjádřené
v právních a technických předpisech ČR a EU, propagovat a působit tak na vyšší úroveň péče o
bezpečný domov a také na zvyšování právního vědomí společnosti v oblasti požární ochrany
4) Získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost členy rady prevence a
ochrany obyvatelstva a vést je k úzké spolupráci s obcemi, právnickými i fyzickými osobami
s cílem předcházení vzniku požárů a jiných nebezpečí
5) Působit na veřejnost s cílem motivovat ji pro dobrovolnou činnost v požární ochraně nebo její
podporu a k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí
6) Propagovat a informovat veřejnost o činnosti hasičů na různých akcích, seminářích a také ve
veřejných médiích
7) Působit na mladou generaci s cílem motivovat ji pro činnost v požární ochraně a k ochraně života,
zdraví, majetku a životního prostředí. Za tím účelem rozvíjet spolupráci se školskými zařízeními,
iniciovat výchovné akce ve formě přednášek, ukázek a her s hasičskou tématikou a aktivně se na
nich podílet
8) Propagovat, rozvíjet a zdokonalovat výtvarnou a literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“

Kontakty:
Petr SEVERA

PSevera@manetin.cz

724 147 642

Ing. Marek VEJVODA

vejvodm@seznam.cz

608 373 725

Jiří HONZÍK

jirkahonzik@seznam.cz

604 810 959

František HNILIČKA

728 442 980

Jiří POKORNÝ

jirka.pokorny14@volny.cz

Adresa OSH PS:

Kollárova 427/32, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

724 504 396

