Školení vedoucích mládeže 24. -25. 11.2018 hotel PROM Svoboda nad Úpou

Přítomno: 82 vedoucích (28 kolektivů mladých hasičů)
10 členů OORM

Úvod:
Vedoucí OORM přivítala všechny vedoucí kolektivů mladých hasičů.
Informační blok:
a) Podala vysvětlení o nezvolených členech OORM (lidé, kteří mají zájem, chtějí pracovat a pracují, i
když nejsou zvoleni v okrsku).
b) Rok 2019 – 10.ročník seriálu v šedesátkování, kalendář soutěží, účast v PO očima dětí, účast na OK
Plamen-neúčastní se všechny kolektivy – účastnit se a plnit alespoň některé disciplíny.
c) Výklad směrnic Plamen i dorost –pokud bude mít někdo zájem 16.3.2019 výklad lektorem na
školení rozhodčích v Bílých Poličanech.
d) Dotace na vzdělávání a volnočasové aktivity – jejich použití:
e) Vzdělávání – školení, notebook.
f) Volnočasové aktivity – čerpalo 10 sborů – 70% z nákladů.
g) Školení „ Čerpání dotací“ - 19.12.2018 v Hradci Králové(Krajský úřad, Pivovarské náměstí 1245) –
veřejné.
h) Nové přihlášky nových členů – ke stažení na stránkách OSH, DH.
ch) Řešení úrazů – pojištění.

Dotazy a připomínky:
-

Jednotné oblečení- při okresních soutěžích na trutnovském okrese se nevyžaduje , ale musí
splňovat určité podmínky- viz. Směrnice Plamen. Na postupových soutěžích se požaduje.
OK Plamen……jednodenní? Není možné stihnout všechny disciplíny – 2pokusy, to chceme
ctít.
OK Plamen 2019 bude opět dvoudenní – schváleno OORM i vedoucími.
Dodržování časového harmonogramu na soutěžích – je to na organizátorech soutěže. Na OK
je snaha harmonogram dodržovat – někdy se to ale prostě nedaří…pokusíme se o nápravu.

15. - 16. 6.2019 – KK Plamen, dorost- žádost o pomoc, jak do technické čety (14. 6. 2019), tak
k zajištění celé organizace.
- Začátky a průběh soutěží zdlouhavý – pokusíme se posílit počet lidí u prezence.

- PO očima dětí – formuláře na vyplňování příloh k obrázkům – bude požádána rada preventistů o
změnu formuláře.
Dotazy na rozhodčí nebo na vedoucí či členy OORM prosím, zasílejte písemně na email OORM, aby
nemuselo být řešeno pod tlakem. V co nejkratším termínu bude odpovězeno.

Test sebepoznávání – vyplnili všichni vedoucí.
Předložení plánu práce na příslušný rok na VVH – napsat všechno…raději víc!
Psychologie a pedagogika – prezentace.
Ústrojová kázeň – prezentace.
Kolektivní hra- stuhy,míčky a podobně………
Uzlová štafeta, ukázka prvnípomoci.
Vedení kroniky a dokumentace kolektivu mladých hasičů.

-

-

-

Registrační list kolektivu a „hostování“. Pro registraci kolektivů- bude vznesen dotaz na
ÚORM a do 31. 12. 2018 bude rozesláno jednoznačné stanovisko OORM pro start kolektivů
ve hře Plamen ročník 2018/2019.
Směrnice – na žádost vedoucích byly probírány některé disciplínyhry Plamen a zodpovězeny
dotazy (pro vedoucí, kteří mají zájem bude zajištěno instruktážní DVD plnění jednotlivých
disciplín).
ZPV a některé nezodpovězené dotazy, bude probíráno na školení rozhodčích16. 3. 2019
v Bílých Poličanech.
Štafety–na ovále označit barvou a čísly danou dráhu, aby bylo jednoznačné, do které dráhy a
na který úsek závodník patří.
Pro příští rok je důležité se zaobírat soutěžemi pro dorost (odpadnou 100 v Jaroměři).
Test pro všechny vedoucí mládeže.

Vyhodnocení testu a ukončení školení vedoucích kolektivů mládeže.

Členové OORM žádají vedoucí z jednotlivých sborů o hodnocení školení, ať už je jakékoliv .
Hodnocení, připomínky a dotazy zasílejte na email OORM – oorm.oshtu@gmail.com.
Děkujeme.

