ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI V PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ PRÁCI KORP
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2015 - 2020
1. Získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost
členy SDH, poskytovat jim potřebné informace. V rámci možností jim
poskytovat informační a propagační materiály. Využívat přirozené autority
vybraných členů SDH, aby působili na právnické i fyzické osoby s cílem
předávat jim znalosti pro správné jednání v případě vzniku požárů a
opatření zabránění vzniku požáru.
2. Příprava a průběh Dnů otevřených dveří v HZ v obcích a v objektech HZS
kraje, pro děti případně i pro veřejnost.
3. Názorná propagace preventivní činnosti na úředních deskách a v obecních
zpravodajích, místním rozhlase příp. využívat kabelovou televizi.
4. Uskutečnit 1x ročně besedu se seniory o požární bezpečnosti
v domácnostech, ale také v přírodě a.p. Seznamovat je se způsoby
likvidace požáru malého rozsahu v domácnostech i v přírodě. Seznamovat
je s užitím PHP a předvést praktické ukázky.
5. Příprava a organizování besed o požární prevenci ve školních zařízeních
všech stupňů i v Mateřských školkách s propagací soutěže Požární ochrana
očima dětí ve všech částech Metodického pokynu starosty SH ČMS.
6. Spolupráce s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a
jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární ochrany a
ochrany obyvatelstva.
7. Každoroční účast při zvyšování odbornosti stávajících referentů prevence a
výchovné činnosti, na organizovaných seminářích a školeních.
8. Propagace preventivně výchovné činnosti mezi členy SDH a jejich získávání
pro tuto činnost. Zaměřit se na ženy – členky SDH.
9. Celoroční, pravidelná spolupráce s Odbory prevence Územních odborů
HZS, především s jejich řediteli a ostatními pracovníky působící na úseku
stavební prevence a vyšetřování požárů.
10. Kvalitní práce lektorské skupiny při OORP a získávání pro tuto činnost další
Odborně způsobilé osoby a Techniky požární ochrany.
11. Spolupracovat s OZO v různých oblastech při zajišťování požární
bezpečnosti v zařízeních spravovaných obcemi. Využívat jejich odbornosti
při zpracování požární dokumentace obce.
12. Ve spolupráci s vedením okrsků připravit a uskutečňovat 1x za rok společné
školení členů SDH z okrsku nebo připravit školení v jednotlivých SDH se
zaměřením do oblasti předcházení požárům.
Projednáno a schváleno na konferenci okresních odborných rad prevence KSH
královéhradeckého kraje dne 31.března 2015.

