Hlavní zaměření činnosti Sdružení hasičů ČMS Královéhradeckého kraje
do roku 2020
Zaměření činnosti Krajského sdružení pro období do roku 2020 je rozpracováno na základě usnesení vyšších
orgánů sdružení, zejména pak po jednání V. sjezdu SH ČMS, který se bude konat ve dnech 4. a 5. července
2015 v Pardubicích.
Činnost Krajského sdružení bude zaměřena v dalším období na:
1. Postavení hasičů ve společnosti
2. Organizační strukturu SH ČMS
3. Preventivně výchovnou činnost
4. Práci s mládeží
5. Činnost na úseku represe
6. Historii hasičského hnutí a dokumentaristika
7. Ekonomika okresních sdružení

1. Postavení hasičů ve společnosti:
- Ve spolupráci s představiteli obcí, krajské samosprávy, poslanci a senátory Parlamentu ČR, dalšími
občanskými sdruženími bude KSH usilovat o zlepšení podmínek pro činnost dobrovolných hasičů.
- Propagací a vlastní prezentací činnosti budeme dbát na zvyšování společenského uznání hasičů s důrazem na
nezastupitelnost činnosti dobrovolných hasičů.
- Prosazovat změny právních předpisů v požární ochraně se zřetelem na dobrovolné hasiče.
- Spolupracovat se zahraničními partnery, působícími v požární ochraně, zejména s našimi sousedy v Polsku,
Německu a na Slovensku.
- Nadále spolupracovat s občanskými sdruženími, profesionálními jednotkami, zabývajícími se hasičskou a
záchranářskou tématikou.

2. Organizační struktura SH ČMS:
- Prohlubovat spolupráci s obcemi s cílem vytvořit pro činnost SDH na jejich území ty nejlepší podmínky.
- Zlepšit přenos informací mezi KSH, OSH, okrsky a sbory a to oboustranně - využít moderní komunikační
prostředky, podílet se na dotvoření informačního systému sdružení, zkvalitnění obsahu i distribuce hasičského
tisku, využívat webových stránek SH ČMS, stránek krajského sdružení a okresních sdružení.
- Věnovat stálou pozornost stavu a kvalitě členské základny, získávat nové členy zejména do řad mladých
hasičů, starat se o odbornou úroveň funkcionářů SDH, okrsků a OSH. Organizovat pro ně školení a napomáhat
při vytváření studijních a metodických materiálů, názorných pomůcek apod.
- Podílet se na činnosti ústředí a jeho poradních orgánů, upevňovat postavení KSH a jeho odborných rad.
- Zaměřit se na přesnost evidence registrovaných sborů, důsledně dbát na dodržování Stanov a interních
předpisů SH ČMS.
- Pracovat s programem Evidence členské základny a podílet se na jeho zkvalitnění.

3. Preventivně výchovná činnost:
- Ve spolupráci s Obecními úřady a specialisty s HZS v Odborné radě prevence pracovat na zdokonalení
přípravy hasičů v oblasti preventivně výchovné, zejména na úseku ochrany obyvatel.
- Prostřednictvím médií zvyšovat informovanost veřejnosti v této oblasti, působit na spoluobčany, zvláště pak na
mládež a motivovat je pro činnost v požární ochraně, k ochraně života, majetku a ochraně životního prostředí.
- Získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost členy sdružení, zvyšovat jejich
kvalifikaci a motivovat je k získání odznaku Preventista III. a II.
- Pracovat aktivně v ÚORP sdružení a poznatky z práce vzájemně využívat ke zlepšení informovanosti a ke
zkvalitnění přípravy preventistů.
- Aktivně se podílet na školení preventistů sborů, členů SDH a členů jednotek požární ochrany obcí.
- Rozvíjet a zdokonalovat výtvarnou a literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Na tomto úseku
spolupracovat s HZS územními odbory kraje a ředitelstvím HZS při propagaci, vyhodnocení a vyhlašování této
soutěže.

4. Práce s mládeží:
- Stabilizovat stávající kolektivy mladých hasičů ve sborech, propagačními akcemi získávat do sborů nové
členy a vytvářet pro jejich realizování podmínky. Zvýšenou pozornost věnovat hasičskému dorostu.
- Pro práci s mladými hasiči získávat vedoucí mládežnických kolektivů a družstev. Prostřednictvím rady
mládeže je vybavovat potřebnými pomůckami a znalostmi pro vedení těchto kolektivů.
- Zvyšovat odbornou přípravu vedoucích kolektivů k získání kvalifikace vedoucích všech stupňů.
- Aktivně zapojit kolektivy do soutěže PO očima dětí, v mimoškolní činnosti mladých hasičů dbát na prevenci
drogové závislosti a jiných sociálně patogenních jevů.
- Kolektivy mladých hasičů zapojit do celostátní hry Plamen a celoroční činnosti dorostu.
- Aktivně pracovat v ÚORM sdružení.
- Rozvíjet spolupráci se zahraničními partnery.
- Pořádat letní tábory mladých hasičů.
- Získávat finanční zdroje pro celoroční činnost hasičské mládeže a na krytí provozních nákladů okresních akcí.
- Organizovat pohárové soutěže mladých hasičů ve všech disciplínách celoroční hry Plamen.
- Podporovat práci SDH s kolektivy přípravek, podporovat účast na festivalech a ukázkách pro veřejnost.

5. Podpora činnosti jednotek SDH obcí a jejich odborná příprava:
- Připravenost k provádění zásahů při požárech, nehodách, živelných pohromách, technických a jiných
haváriích, včetně mimořádných, musí být hlavním posláním každého člena SH ČMS.
- Získávat členy pro činnost v jednotkách SDH obcí a měst. Připravovat hasiče pro funkce velitelů, strojníků a
dalších odborností v těchto jednotkách za spolupráce s HZS, hasičskými školami a radou velitelů působit na
zlepšování odborné přípravy těchto členů jednotek.
- Ve spolupráci s Obecními úřady a dalšími odpovědnými subjekty, hledat možnosti, jak výrazně zlepšit stav
požární ochrany, zejména, jak zlepšit technickou vybavenost dobrovolných jednotek a jak výrazně zlepšit
zanedbalý stav v oblasti osobní ochrany a bezpečnosti práce členů těchto jednotek.
- Využívat stávající grantové politiky Královéhradeckého kraje na obnovu techniky JSDH obcí a měst.
- Podílet se aktivně na činnosti ÚOR velitelů a spolupracovat s ostatními okresními radami na zkvalitnění
úrovně soutěží v požárním sportu a pohárových soutěží.
- Spolupodílet se na organizaci Mistrovství ČR v tradičních disciplinách CTIF ve Dvoře Králové nad Labem.
- Podílet se na zkvalitnění úrovně rozhodčích pro požární sport, získávat a školit nové rozhodčí.

6. Historie a dokumentaristika, celospolečenské dění:
- Zachovávat hasičské tradice.
- Dbát o ochranu historických materiálů a dokumentace z činnosti hasičstva kraje.
- Upevňovat tradice hasičstva, vést kroniky o činnosti, pečovat o historické sbírkové předměty.
- Zpracovat historii a vývoj hasičského hnutí v Královéhradeckém kraji, k tomu využít zdrojů ze sborů
dobrovolných hasičů, archivů a v neposlední řadě Centra hasičského hnutí v Přibyslavi a hasičského muzea
SDH Velké Svatoňovice.
- Podporovat a propagovat činnost Hasičského muzea SDH Velké Svatoňovice.
- Podílet se na rozvíjení mezilidských vztahů pořádáním kulturních, společenských a tradičních hasičských akcí
pro veřejnost.
- Rozvíjet zájmovou činnost hasičů, hlavně mládeže.
- Spolupracovat s ostatními institucemi v kraji, spravujícími kulturní dědictví.

7. Ekonomická oblast:
- Věnovat pozornost zdrojům finančních prostředků pro činnost KSH ČMS rozšiřovat využití dotačních titulů
na úrovni nadací a fondů.
- Udržet náklady na provoz kanceláře v ekonomických možnostech krajského sdružení.
- Spolupracovat s HVP, PO-BP a dalšími subjekty směřujícími ke zvýšení příjmové oblasti rozpočtu KSH.
- Podílet se na podpoře Hasičského muzea ve Velkých Svatoňovicích a Centra hasičského hnutí Přibyslav.
- Získávat finanční prostředky z grantů pro KSH a OSH.
- Zvýšit podíl členů SH ČMS pojištěných u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.
- Zajistit pravidelné vzdělávání členů pobočných spolků v oblasti ekonomiky.
- Usilovat o získání předplatitelů hasičského tisku (HN, Alarm revue).

