Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Ústřední odborná rada prevence (ÚORP)

RÁMCOVÝ PLÁN ČINNOSTI ÚORP
NA ROK 2017
Poř.

0.

1.

Druh
činnosti

Stálé body
jednání

Pracovní
jednání

Náplň, obsah, problematika jednání

Termín a místo
jednání

1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání,
2. Stav plnění dlouhodobých úkolů: vyvolaná jednání, spolupráce a kooperace
Jednotlivé
složek, opatření k zajištění výsledků stanoveného úkolu, výsledky
následující
dosavadního průběhu, rekapitulace stavu plnění úkolu
termíny
3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS, sněmu starostů
pracovních
4. Informace z činnosti KORP a OORP
schůzek
5. Organizační záležitosti
6. Různé
1. Stálé body jednání,
2. informace o změně právních a technických předpisů z oblasti PO (novinky a
změny,
3. Působení referentů prevence v obcích a na pomoc obecním úřadům v jejich
povinnostech na úseku PO,
Čtvrtek
4. Zaměření preventivně výchovné činnosti na seniory v r. 2017, stav ve
16. březen 2017
vydávání publikací, letáčků, jejich distribuce atd.
Místo:
5. Působení preventistů v SDH a kolektivech MH
Ústředí SH ČMS
6. Vyhodnocení průběhu získávání odbornosti „preventista III, II a I“ v r. 2016,
Praha
zavedení programu pro automatické generování zkušebních testů a jejich
vyhodnocování pro zkoušky získání odbornosti preventista (!)
7. Posouzení dosavadních poznatků a zkušeností ze soutěže POOD pro rok 2016,
vyhodnocení návrhů, diskuse,
8. aktuality,

Nosný úkol

-aktuálně reagovat na
situaci

- informovat ÚORP o
nových právních a
technických předpisech
na úseku PO
- aktivizovat metodickou
pomoc obcím na úseku
PO,
- způsob financování
publikací, letáčků

Pozn.

2.

3.

Pracovní
jednání

Pracovní
jednání

1. Stálé body jednání
2. vyhodnocení vítězů republikového kola soutěže POOD za rok 2016/2017
3. informace k obsahu a oblasti aplikace změn právních a technických
předpisů na úseku požární ochrany
4. zaměření odborné přípravy preventistů v r. 2017 v závislosti na aktuální
problematice a změně právních a technických předpisů
5. Účast při předání ocenění vítězům soutěže POOD v červnu 2017
6. Prosouzení kritérií pro vyhlášení soutěže POOD pro rok 2018,
vyhodnocení přijatelnosti prací předložených podle změny Metodického
pokynu
7. Situace v činnosti okresních a krajských odborných rad prevence

Čtvrtek
18. května 2017
Místo:
Ústředí SH ČMS
Praha

Stálé body jednání
zaměření seminářů k prevenci pro podzimní období r. 2017
čtvrtek
využívání webových stránek Záchranný kruh
19. října 2017
informace z činnosti pracovní skupiny „senioři“, činnost na podporu závěrů
z jednání této skupiny
Místo:
5. zkušenosti a návrhy z oblasti prevence,
Ústředí SH ČMS
6. aktuality
Praha
1.
2.
3.
4.

- informovat ÚORP o
nových právních a
technických předpisech
na úseku PO
- reagovat na zkušenosti
z předložených prací
POOD v nové formě,
reagovat na změny a
připomínky
- vyhodnocení nejlepších
prací a připravit ocenění
vítězů „POOD“

- informovat ÚORP o
nových právních a
technických předpisech
na úseku PO
- aktivizovat PVČ se
zaměřením na seniory

Jednotlivá jednání ÚORP mohou být doplňována aktuálními body na základě podnětů od členů, z VV SH ČMS, KORP, ÚORM, obcí apod.
případně vydáním nových předpisů. Rovněž místo a termín jednání může být zvoleno odlišně od navrženého plánu dle aktuální potřeby. Sledujte
znění pozvánek.
V Praze dne 1. 9. 2016

Zpracoval: Ing. Jan Majer
Vedoucí ÚORP

