
Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 

 

1. Anotace projektu 

Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních 

článků. Jako základní podklad k vytvoření projektu a zejména k uvedení 

předpokládaných hodnot a údajů byly využity dílčí hlášení nižších článků za rok 

2013. Projekt vychází z Koncepce činnosti úseku mládeže SH ČMS na období let 

2011 – 2015, která byla přílohou žádosti o udělení titulu Organizace uznaná pro práci 

s dětmi a mládeží v letech 2011- 2015.  Projekt je navazujícím projektem na projekt 

Mladí hasiči 2014.  

 

2. Cíle a priority 

Projekt měl dva hlavní cíle: rozvoj práce s dětmi a mládeží a zajištění 

ideálního prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže ve volném čase.  

Z hlediska těchto dvou cílů lze projekt hodnotit jako úspěšný.  Využijeme-li 

měřitelného hodnotícího faktoru, tedy počtu mladých členů zapojených do činnosti 

našeho spolku v roce 2015, pak se dostáváme k počtu cca 54 000, přičemž konečný 

údaj bude zveřejněn ne VZ za rok 2015. Co se týká zajištění prostředí a prostředků 

pro mimoškolní výchovu a vzdělávání mladých hasičů, tak díky tomuto projektu 

proběhla pravidelná oprava a údržba materiálně technické základny úseku mládeže 

našeho spolku, jak v základních článcích, tak okresních a krajských včetně 

modernizace a obnovy konkrétního vybavení.  Obnova MTZ tvořila jednu z hlavních 

částí projektu. 

Dílčí cíle projektu: 

- zvyšování fyzické kondice – bylo v rámci tohoto projektu naplňováno 

pravidelnou celoroční činností kolektivů mladých hasičů, kdy náplň jejich 

schůzek je tvořena zejména Směrnicí hry Plamen, která má fyzickou 

kondici dětí jako jednu svou základní část 

- získávání všeobecných vědomostí a rozvoj dovedností mladé generace  - 

ani zde je hlavním mechanismem plnění tohoto cíle pravidelná činnost 

kolektivů tedy pravidelné schůzky 

- podporu vzdělávání vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů a 

dalších pracovníků s dětmi a mládeží nebo pracujících v oblasti dětí a 

mládeže – vzdělávání vedoucích probíhalo v rámci tohoto projektu 



standardní cestou, dle dlouhodobého, praxí ověřeného systému vzdělávání 

vedoucích, instruktorů a dalších pracovníků s dětmi a mládeží, který 

v našem spolku používáme 

- podpora a rozvoj dobrovolnické činnosti  - práce dobrovolníků byla 

využívána zejména při akcích pro veřejnost a táborech 

- rozvoj dobrých mezinárodních vztahů a presentace mládeže ČR 

v mezinárodním měřítku – organizace mezinárodních táborů na území ČR 

a zejména účast na Olympiádě hasičské mládeže v disciplínách CTIF, kde 

české dívky získaly zlatou medaili svědčí byly základními stavebními 

kameny k dalšímu prohlubování již tak dobrých mezinárodních vztahů s 

hasičskými spolky z celého světa 

 

3. Obsah projektu, témata a použité metody či přístupy 

Projekt se zabýval realizací akcí a aktivit v těchto tematických oblastech:  

- provozní náklady ústředí – provoz ústřední presentovala v projektu Kancelář 

SH ČMS respektive její úsek mládeže. V rámci projektu probíhaly v roce 2016 ze 

strany Kanceláře SH ČMS všechny činnosti uvedené v žádosti. 

- provozní náklady nižších článků – provoz okresních a krajských článků byl 

zajištěn ve všech článcích celoročně prostřednictvím kanceláří OSH nebo KSH. Tyto 

poskytovaly kolektivům mladých hasičů zejména administrativní, technický a 

logistický servis, zatím co Okresní a krajské odborné rady mládeže zajistily činnost 

organizační. 

- volnočasové a jiné vybrané aktivity – část projektu pokryly volnočasové akce, 

které byly z hlediska svého účelu určení rozděleny na:  

- jednodenní akce (pravidelné schůzky, výlety) 

- vícedenní akce (2 – 6 dnů) 

- soutěž, turnaj, závod 

- preventivně výchovná činnost v oblasti PO a ochrany 

obyvatelstva 

- pravidelná schůzka 

- jiné (akce pro veřejnost,…) 

V rámci projektu byly realizovány všechny uvedené aktivity. Některé z nich s dotační 

podporou. Přesný počet aktivit bude zveřejněn opět ve VZ za rok 2015.   



- tábory – tábory byly organizovány jak základními články, tak okresními nebo 

krajskými. Podstatnou část samozřejmě organizovaly články základní, tedy SDH 

respektive kolektivy mladých hasičů.  Dotačně bylo podpořeno 9 zimních táborů a 69 

letních táborů. 

- mezinárodní aktivity – jako plnění projektu byly uspořádány 2 mezinárodní 

tábory, oba v prostorách TZ Jánská Koupele a uskutečnil se zahraniční výjezd na 

Olympiádu hasičské mládeže, kde Česká republika v soutěžní části této mezinárodní 

akce získala zlatou medaili zásluhou dívek z SDH Písková Lhota. Jde o první zlatou 

medaili v dívčí kategorii v historii ČR. 

-vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží – vzdělávání probíhalo celoročně a 

bylo v gesci Okresních odborných rad mládeže. Dotačně bylo podpořeno 117 

vzdělávacích akcí okresních článků, 2 Letní školy, 1 Rescue camp a 11 centrálních 

vzdělávacích akcí. 

 

4. Zapojení cílových skupin a partnerství 

Popište, jakým způsobem byly do aktivit zapojeny cílové skupiny. Pokud jste 

projekt realizovali s par  

Hlavní cílovou skupinou projektu byly mladí členové SH ČMS ve věku 6 – 18 

let v očekávaném počtu pro rok 2015 – 50 000. Přestože v tuto chvíli nemáme 

k dispozici konečná statistická hlášení ze všech článků SH ČMS, dle aktuálních 

počtů centrální evidence členské základny v roce 2015 bylo vysledováno, že do 

projektu se zapojilo cca 54 000 mladých hasičů. 

Další cílovou skupinou byly mladí účastníci našich veřejných akcí. Reportáže, 

články či fotografie z těchto akcí byly zveřejňovány v průběhu celého roku nejen na 

centrálním portálu SH ČMS www.dh.cz, ale i prostřednictvím jiných informačních a 

propagačních toků a možností.  

Poslední cílovou skupinou projektu byly pracovníci s dětmi a mládeží – 

vedoucí, instruktoři a další dobrovolníci v počtu cca 5 000 a profesní pracovníci 

v počtu cca 100.  I zde bylo dosaženo předpokládaných hodnot. 

Mezi naše základní partnery při realizaci akcí a aktivit projektu patřili:  

 Samosprávní celky na všech úrovních. 

 ČRDM 

 VŠB – TU Ostrava 

 SOŠ a SOU Dubno 

http://www.dh.cz/


 Liga proti rakovině 

 Společnost Elektrowin  

 

5. Dopad projektu a jeho výstupy - konkrétní výstupy projektu 

 Zajištění provozu Kanceláře SH ČMS – úsek mládeže 

 Zajištění provozu okresních a krajských článků – 77 OSH, 14 KSH 

 Obnova a údržba MTZ – dotační podporu využilo 440 kolektivů 

 Zajištění provozu obou táborových základen: Jánské Koupele, Drahotín 

 Volnočasové akce – s dotační podporou 253 akcí, za účasti 13 542 dětí 

do 18 let  

 Tábory – s dotační podporou 9 zimních a 69 letních s celkovým počtem 

účastníků 4 080 z toho dětí 6 -  18 let 3 226 

 Vzdělávací akce – 117 vzdělávacích akcí okresních článků, 2 Letní školy, 

1 Rescue camp, 11 centrálních akcí, celkově bylo proškoleno 6 156 účastníků  

 Mezinárodní spolupráce – 2 mezinárodní tábory na území ČR, 1 zahraniční 

výjezd – Olympiáda mladých hasičů v disciplínách CTIF, Polsko, Opole, 

celkem zapojeno 151 dětí a mládeže ve věku 10 – 26 let 

 

6. Viditelnost projektu a využití výsledků projektu 

Hlavním zdrojem informovanosti o projektu byly internetové stránky  www.dh.cz, a 

internetová televize FIRE TV, se kterou jsme uzavřeli smlouvu o propagaci činnosti 

dětí a mládeže SH ČMS a pravidelná periodika Hasičské noviny, Alarm revue.  

Dále pak internetové stránky jednotlivých základních a nižších článků a běžná 

veřejná média dostupná v ČR – rozhlas, televize, tisk. 

Prostřednictvím uvedených informačních kanálů šíříme výsledky a výstupy projektu. 

Samozřejmě využíváme i pravidelná organizační setkání v rámci našeho spolku a 

partnerskou spolupráci s našimi partnery.  

Z hlediska zviditelnění akcí nebo materiální podpory (v modifikaci Pořízeno s dotační 

podporou….), která byla provedena v rámci projektu, využíváme grafickou symboliku:  

 

http://www.dh.cz/


7. Vyhodnocení projektu a návazné aktivity 

Parametry, které jsme si zvolili v žádosti jako hodnocení efektivity projektu: 

 zachování případně zvýšení zájmu dětí a mládeže o činnost úseku mládeže 

SH ČMS (počet mladých členů NNO) – vyšší oproti žádosti 

 dodržení stanovených kritérií akcí a činností (cílová skupina, předpokládané 

počty účastníků, účel akce) – splněno, popis viz výše 

 realizace v předpokládaném rozsahu a v roce 2015 – celý projekt byl 

realizován v roce 2015 

 dodržení ekonomického hlediska (celkové náklady projektu, % podíl vlastních 

zdrojů) – splněno, bylo dodrženo čerpání dotace dle příslušných sekcí činnosti 

(viz upřesněný rozpočet), podrobné tabulkové přehledy jsou součástí 

vyúčtování 

 zpracování dokumentace (fotodokumentace, publicita poskytovatele dotace, 

vyúčtování dotace,…) – dokumentace k jednotlivým akcím a aktivitám je 

uložena u příslušných článků, které akci uspořádaly  

 

8. Statistické údaje 

Počty dotačně podpořených akcí a aktivit projektu:  

 Zajištění provozu Kanceláře SH ČMS – úsek mládeže 

 Zajištění provozu okresních a krajských článků – 77 OSH, 14 KSH 

 Obnova a údržba MTZ – dotační podporu využilo 440 kolektivů 

 Zajištění provozu obou táborových základen: Jánské Koupele, Drahotín 

 Volnočasové akce – s dotační podporou 253 akcí, za účasti 13 542 dětí 

do 18 let  

 Tábory – s dotační podporou 9 zimních a 69 letních s celkovým počtem 

účastníků 4 080 z toho dětí 6 -  18 let 3 226 

 Vzdělávací akce – 117 vzdělávacích akcí okresních článků, 2 Letní školy, 

1 Rescue camp, 11 centrálních akcí, celkově bylo proškoleno 6 156 účastníků  

 Mezinárodní spolupráce – 2 mezinárodní tábory na území ČR, 1 zahraniční 

výjezd – Olympiáda mladých hasičů v disciplínách CTIF, Polsko, Opole, 

celkem zapojeno 151 dětí a mládeže ve věku 10 – 26 let 


