Program činnosti Okresního sdružení hasičů ČMS – období
2010 – 2015
schválen shromážděním delegátů sborů okresu Rokycany konaným dne
27.3. 2010 v Kařeze
1. Spolupracovat s představiteli obcí a prohlubovat s nimi vztahy
2. Zvýšit úsilí o zlepšení podmínek nutných k zabezpečení činnosti
dobrovolných hasičů
3. Sledovat navrhované změny právních předpisů v požární ochraně
i v dalších oblastech a prosazovat zájmy hasičů
4. Prohlubovat spolupráci s krajskými orgány samosprávy i státní
správy, s pověřenými obcemi a s obcemi s rozšířenou působností
5. Vytvořit pro činnost sdružení a zejména sborům dobrovolných hasičů
v okrese ty nejlepší podmínky. Zlepšit a zdokonalit práci okrsků
a vybírat schopné starosty a velitele do jejich funkcí
6. Usilovat o získání státních, krajských a jiných dotačních prostředků
určené k činnosti
7. Sledovat průběžně vyhlašované grantové programy a v rámci možností
na ně reagovat
8. Vyhledávat a získávat nové členy SH ČMS pro činnosti v hasičských
jednotkách
9. Spolupracovat z HZS Pk územního odboru Rokycany na odborné přípravě
velitelů, strojníků a dalších funkcí v požární ochraně
10. Propagovat a informovat veřejnost o činnosti hasičů (tiskové konference,
tiskové zprávy atd.)
11. Rozvíjet a zdokonalovat výtvarnou a literární soutěž Požární ochrana
očima dětí
12. V oblasti prevence získávat a odborně připravovat pro aktivní, preventivní
a výchovnou činnost členy sdružení. Vybavovat je potřebnými informacemi
a vést je k úzké spolupráci s obcemi
13. Rozvíjet spolupráci s HZS Pk územního odboru Rokycany v oblasti ochrany
obyvatelstva
14. Věnovat pozornost výchově mladých hasičů a rozšiřovat je o nové kolektivy
15. Usilovat o získání státních, krajských a jiných dotačních prostředků, které
jsou určeny pro celoroční činnost mládeže SH ČMS
16. Zachovávat hasičské tradice
17. Propagovat oslavy výročí založení sborů
18. Věnovat se zasloužilým hasičům a podávat nové návrhy po splnění
podmínky udělení titulu
19. Pečovat a rozšiřovat nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví
OSH Rokycany
20. Hledat nové možnosti získání finanč.prostředků pro činnost OSH Rokycany
21. Zvýšit počet členů SH ČMS pojištěných u HVP

