
Návrh 

Zaměření činnosti OSH Praha západ do roku 2012 
 
I. 

Postavení hasičů ve společnosti a na mezinárodní úrovni. 

 
1. Působit na veřejnost ve smyslu zvyšování společenského uznání hasičů s důrazem na 

nezastupitelnou činnost dobrovolných hasičů. 
2. Prohlubovat spolupráci na úrovni sborů se zahraničními sbory 
3. Vytvářet podmínky pro spolupráci s ostatními občanskými sdruženími a spolky. 
 

II. 
Výstavba sdružení 

 
1. Ve Sdružení hasičů v souladu se stanovami SH ČMS zlepšovat činnost SDH a tím i zvyšovat 

prestiž dobrovolných hasičů. 
2. Zkvalitnit systém přenosu informací/ zpravodaj,www OSH PZ,písemných materiálů/, opírat 

se o přijaté Stanovy a důsledně prosazovat jejich dodržování. 
3. Zapojit se do diskuse o nově tvořených Stanovách SH ČMS , která probíhá na www.dh.cz 
4. Rozvíjet odbornou úroveň funkcionářů SDH ,OSH . Organizovat odborná školení a semináře 

na aktuální témata.Hledat a vytvářet podmínky pro aktivní činnost všech členů a účelně 
využívat jejich znalosti a schopnosti. 

5. Dle daného harmonogramu provést výměnu členských průkazů 
6. Oceňovat členskou základnu a SDH za jejich aktivní podíl na činnosti sdružení hasičů. 
 

III. 
Podpora činnosti jednotek SDH obcí a jejich odborná příprava 

 
1. Za hlavní poslání člena JSDH považovat připravenost k provádění zásahů při požárech 

živelných pohromách, technických a jiných haváriích . 
2. Vyhledávat a získávat členy SH ČMS pro činnost v zásahových jednotkách, spolupůsobit při 

zřizování těchto jednotek a požárních hlídek.Připravovat nejlepší členy pro funkce velitelů, 
strojníků a pro další funkce v požární ochraně. 

3. Upozorňovat odpovědné subjekty a hledat společně s nimi možnosti,jak výrazně zlepšit stav v 
oblasti osobní ochrany a bezpečnosti práce členů dobrovolných hasičských jednotek a jak 
zlepšit technické vybavení v těchto jednotkách. Zabezpečovat potřebnou údržbu vlastních i 
svěřených prostředků a zařízení. 

4. Působit na systém odborné přípravy tak aby se neustále zlepšovala odborná, příprava velitelů, 
strojníků a preventistů. 

5. Působit na pořádání prověřovacích a taktických cvičeních,pořádat kvalifikační hasičské 
soutěže,memoriály,pohárové soutěže,mládežnické soutěže i další prospěšné akce za účelem 
zvýšení odborné úrovně členů SH ČMS a působení na veřejnost. K tomu využívat i možnosti 
mezinárodní spolupráce hasičů. 

6. Navazovat a prohlubovat spolupráci se složkami IZS a ostatními organizacemi působící v 
záchranářské oblasti 

 
IV. 

Preventivně výchovná činnost 

 
1. Získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost členy sdružení, 

vybavovat je potřebnými informacemi a pomůckami a vést je k úzké spolupráci s obcemi, 
právnickými a fyzickými osobami s cílem předcházení vzniku požárů a jiných nebezpečí. 

2. Propagovat a informovat veřejnost o činnosti hasičů. 
3. Působit na veřejnost s cílem motivovat ji pro dobrovolnou činnost v požární ochraně a k 

ochraně života,zdraví,majetku a životního prostředí. 
4. Rozvíjet a zdokonalovat výtvarně literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Za tímto 

účelem úzce spolupracovat s HZS , jak při vyhlašování,propagaci, tak i při vyhodnocování. 
 



V. 
Oblast ochrany obyvatelstva 

 
1. Rozvíjet spolupráci obcemi a HZS ČR v oblasti ochrany obyvatelstva 
 

VI. 
Práce s mládeží 

 
1. Zabezpečit a důsledně věnovat pozornost činnosti mladých hasičů v duchu získávání znalostí 

a dovedností v oblasti požární ochrany a její historie.Pomocí plnění celostátní hry Plamen a 
celoroční činnosti dorostu rozvíjet své znalosti. 

2. Uvést do praxe aktualizovaný vzdělávací systém pro mládež SH ČMS - odznaky odbornosti a 
specializací. 

3. Rozvíjet oblast vzdělávání vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů zejména pomocí 
vzdělávacích kurzů,seminářů a letních škol. 

4. Získávat členy SH ČMS pro práci mládeží, udržet stav kolektivů mladých hasičů a dle 
možností zakládat nové kolektivy mladých hasičů. 

5. Zapojit dle možností jednotlivé členy do soutěže dorostu / soutěž jednotlivců/ a pokoušet se o 
založení dorosteneckých kolektivů 

 
VII. 

Obchodní spolupráce 

 
Dle možností se zapojit do spolupráce s Požární bezpečností a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou 
 


