Projekt

Rozvoj kooperace a výměna
zkušeností záchranných složek
v přeshraničním prostoru
EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Obsah prezentace
Popis

projektu
Popis partnerů
Aktivity projektu
Zhodnocení projektu



Termín realizace:

únor 2018 – leden 2020



Program :

Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika



Spolufinancovaný :

Evropský fond regionálního rozvoje



Prioritní osa:

3 Rozvoj místních aktivit



Investiční priorita:

5.Podpora právní a administrativní
spolupráce mezi občany a institucemi



Specifický cíl:

3.1. Zvýšení kvalitativní úrovně
přeshraniční spolupráce místích a
regionálních aktérů



Kód výzvy:

INTERREG V-A SK-CZ /2016/02

Vznik projektu


Vznik projektu iniciovalo KSH MSK



KSH MSK svolal první pracovní schůzku ke vzniku projektu právě
sem do hotelu Vitality Vendryně



Schůzky se zúčastnili zástupci: KSH MSK, DPO kraje Žilina , ÚHŠ
Jánské Koupele, OŠ v Martině, Bezpečnostního klastru a
odborníci z řad příslušníků HZS MSK



Na této a dalších pracovních schůzkách byli zástupci SH ČMS a
DPO SR definovány cíle projektu a jeho plánované aktivity



Na jejich základě Bezpečnostní klastr vytvořil projektovou
žádost, která byla podána v roce 2016.

Schválení projektu


Schválen byl projekt v roce 2018.



Realizace projetu začala 1.2.2018



Výška schváleného příspěvku činí 272 515 Eur,
tedy cca 7 milionů korun.



Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství a rozvoje
venkova SR



Monitorovací zprávy českého partnera kontroluje
Centrum regionálního rozvoje Ostrava

Popis projektu


Cílem projektu je vytvoření a prohlubování partnerství místních iniciativ
zabezpečujících odbornou přípravu členů sborů dobrovolných hasičů v ČR
a SR



Aktivity projektu podporují vzájemné setkávání, školení, společné výcviky
a další kooperační aktivity



Výstupy mají celospolečensky přínosný dopad v oblasti ochrany zdraví a
majetku obyvatel příhraničí.



Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé přeshraničního regionu,
konkrétně pak členové jednotek SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (JSDH).



Projektu se účastní zástupci JSDH z Moravskoslezského a Žilinského
kraje.

Popis výchozí situace a zdůvodnění
potřeby realizace projektu


V roce 2009 uzavřela ČR a SR "Memorandum o spolupráci a přátelských vztazích
mezi MV-GŘ HZS ČR a MV SR Prezídiom Hasičského a záchranného zboru." V
rámci tohoto memoranda byly mimo jiné stanoveny tyto cíle:



- Společná příprava a organizování výcviku a cvičení jednotek požární ochrany.



- Organizace konferencí, seminářů, pracovních setkání a společných konzultací s
cílem využití zkušeností v oblasti prevence mimořádných událostí a jejich
likvidace, včetně odborných prezentací.



- Vytváření podmínek umožňujících poskytnutí vzájemné pomoci v případě
mimořádné události nebo během likvidace jejích následků.



V roce 2009 byla rovněž uzavřena SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi Dobrovolnou
požární ochranou Slovenské republiky a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska



Projekt má cíl rozšířit a prohloubit spolupráci subjektů, podporující odbornou
přípravu JSDH, které představují celospolečensky významný bezpečnostní prvek.

Partneři projektu


Sdružení hasičů
Čech, Moravy a
Slezska



Dobrovolná požární
ochrana Slovenské
republiky



Ústřední hasičská
škola Jánské Koupele



Odborná škola požární
ochrany Martin



vedoucí partner



hlavní zahraniční
partner

Partneři projektu
Ústřední hasičská škola Jánské
Koupele, která je školou Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska

Odborná škola požární ochrany
Martin , která je školou Dobrovolné
požární Ochrany Slovenské republiky.

Ústřední hasičská škola SH ČMS a
táborová základna Jánské Koupele


je pobočným spolkem SH ČMS



Dobrovolným hasičům slouží od roku 1976



Škola nabízí výukové a výcvikové prostory, vybavení didaktickou technikou a
potřebnými učebními pomůckami. Zabezpečuje i stravovací a ubytovací
služby.



Hlavní úkol školy:



Zajišťovat odbornou přípravu pro členy JSDHO



Provádí se na základě pověření Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR a dle jim stanovených pravidel ( pokynem Generálního
ředitele HZS ČR č.3/2014)

Ústřední hasičská škola SH ČMS a
táborová základna Jánské Koupele


Zabezpečujeme následující kurzy:



- odbornou přípravu pro získání odbornosti velitel



- odbornou přípravu pro získání odbornosti strojník



- obsluhovatel motorové pily



- technik technické a chemické služby



- nositel dýchací techniky



- základy zdravotnických znalostí



- práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO



- technik ochrany obyvatelstva



- technik strojní služby



- kurzy pro členy JPO předurčených k zásahům při silničních dopravních nehodách



- základní odborná příprava členů JSDHO

Ústřední hasičská škola SH ČMS a
táborová základna Jánské Koupele









Kurzy jsou v rozsahu 16 – 64 hodin
Každoročně těmito kurzy v průměru projde cca 1200
dobrovolných hasičů.
Náklady na tyto akce jsou kryty dotací MV ČR a příspěvkem
vysílajících obcí.
lektorský sbor, je převážně tvořen externími lektory z řad
příslušníků HZS. Tím je zabezpečena odbornost, praktické
zkušenosti a i aktualizace předpisů, poznatků apod..
Maximální spolupráce s HZS ČR.
Ze strany HZS MSK všestranná podpora, včetně materiální a
technické pomoci

Ústřední hasičská škola SH ČMS a
táborová základna Jánské Koupele









Kurzy jsou v rozsahu 16 – 64 hodin
Každoročně těmito kurzy v průměru projde cca 1200
dobrovolných hasičů.
Náklady na tyto akce jsou kryty dotací MV ČR a příspěvkem
vysílajících obcí.
lektorský sbor, je převážně tvořen externími lektory z řad
příslušníků HZS. Tím je zabezpečena odbornost, praktické
zkušenosti a i aktualizace předpisů, poznatků apod..
Maximální spolupráce s HZS ČR.
Ze strany HZS MSK všestranná podpora, včetně materiální a
technické pomoci

Ústřední hasičská škola SH ČMS a
táborová základna Jánské Koupele


ÚHŠ Jánské Koupele má snahu získávat na vzdělávání dobrovolných
hasičů také finance z EU



Škole se již podařilo realizovat více než 10 vzdělávacích projektů pro
dobrovolné hasiče financované Evropským sociálním fondem a
rozpočtem ČR.



Byly zaměřené zejména na získání funkcionářských dovedností,
počítačovou gramotnost, zdravovědu a první pomoc, práci ve výškách
a nad volnou hloubkou, práci na vodě, ochranu obyvatelstva.



Díky těmto projektům proškoleny tisíce dobrovolných hasičů.



ÚHŠ Jánské Koupele zabezpečuje i vzdělávací projekty zaměřené
nejen na jednotky , ale i na funkcionáře SH ČMS a mladé hasiče.

Ústřední hasičská škola SH ČMS a
táborová základna Jánské Koupele


Velmi úspěšný je projekt Junior
– univerzita, zaměřený na
podporu technických a
přírodovědných předmětů u
mladých záchranářů.



Úspěšným projektem je i
Univerzita dobrovolného
hasiče, určená zejména
funkcionářům SH ČMS.



V obou posledně zmíněných
projektech je spolupráce s VŠB –
TU – Ostrava.

Ústřední hasičská škola SH ČMS a
táborová základna Jánské Koupele


Dále škola zabezpečuje školení z oblasti prevence,
ochrany obyvatelstva, pro vedoucí mládeže, atd.



Je místem pořádání zimních i letních dětských táborů.



V rozsahu cca 1 měsíce slouží k rekreaci hasičů seniorů.



Řada škol zde organizuje školy v přírodě a adaptační
kurzy, soustředění sportovních tříd apod.



Celkem v průběhu roku se ve škole vystřídá v průměru cca
4300 klientů.

Na plnenie úloh na úseku ochrany
pred požiarmi DPO SR zriaďuje
vzdelávacie zariadenie –

Odbornú školu DPO SR,
ktorá má sídlo v Martine
JEJ ÚLOHOU JE ZABEZPEČOVAŤ VZDELÁVANIE
V RÁMCI DPO SR FORMOU INŠTRUKTÁŽNO
METODICKÝCH ZAMESTNANÍ A KURZOV URČENÝCH
PRE ČLENOV A FUNKCIONÁROV DPO SR, ALE AJ
ČLENOV DHZO

Dobrovoľná požiarna ochrana SR má akreditáciu
Ministerstva vnútra SR na vykonávanie týchto
druhov odborných príprav:
•

Základná príprava členov hasičských jednotiek

•

Základná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany
obcí

•

Aktualizačná odborná príprava preventivárov požiarnej
ochrany obcí

•

Špecializovaná príprava veliteľov ZHZ a DHZO

2 – ROČNÉ DIAĽKOVÉ ŠTÚDIUM V OŠ DPO SR MARTIN

•
•

NAJVYŠŠIA FORMA VZDELÁVANIA V RÁMCI DPO SR
V SÚČASNEJ DOBE BOL V ROKU 2018 OTVORENÝ XXXI. BEH DIAĽKOVÉHO
ŠTÚDIA V OŠ DPO SR MARTIN, KTORÝ POKRAČUJE AJ V TOMTO ROKU

Inštruktážno – metodické zamestnania
vykonávané prostredníctvom OŠ DPO SR Martin:
•

Odborná príprava používateľov rádiostaníc
a telekomunikačných zariadení pre členov
DHZO a ZHZ

•

Zdokonaľovacia príprava členov DHZO
zameraná na strojnú službu a školenie na
obsluhu generátora elektrickej energie

•

IMZ pre predsedov DHZ

•

IMZ pre veliteľov DHZ

•

IMZ pre vedúcich mládeže

•

IMZ pre rozhodcov

•

Skúšky na získanie odznaku odbornosti Hasič I.
stupňa a Vedúci mládeže I. stupňa

V roku 2018 bolo prostredníctvom OŠ DPO
v Martine preškolených spolu 2.334 členov DPO SR

 Obě

školy mají tedy dlouholetou zkušenost
na poli odborné přípravy členů JSDH.

 Aktivní

spolupráce mezi partnery do vzniku
projektu neexistovala

 Nyní

navázáním úzkého partnerství a
nastavení systému společných výcviků a
vzdělávání, vzniká prostor pro
dlouhodobou spolupráci a její další rozvoj.

Hlavní aktivity projektu


Kurzy Bezpečná jízda
při mimořádných
situacích



Kurzy práce ve
výškách a nad volnou
hloubkou



Kurzy Povodňový
výcvik pre členov
DHZO a JSDHO

Kurzy Bezpečná jízda při mimořádných
situacích


Cíl kurzu: na základě teoretické a praktické přípravy zkvalitňovat a
zdokonalovat úroveň řidičů- hasičů, zlepšovat jejich řidičské a rozhodovací
návyky, chování a jednání v silničním provozu a zvyšovat dovednost v
krizových dopravních situacích



Na základě výběrového řízení bylo vybráno pro zabezpečení těchto kurzů
akreditované Centrum bezpečné jízdy společnosti Libor Václavík – Libros
v Ostravě Přívoze.



Foto z výcviku



Kurzy realizovány v období listopad 2018 – březen 2020



Plánovaná účast 152 osob (76 ČR + 76 SR), realizováno 8 kurzů



Skutečná účast 152 osob – splněno na 100%

Kurzy Bezpečná jízda při mimořádných
situacích


Podstatnější skutečnost – hladký, bezproblémový průběh kurzů a zejména
smysluplný a přínosný výcvik, který se setkal s mimořádně pozitivním
hodnocením, až s nadšeným ohlasem zúčastněných řidičů - hasičů



Velké poděkování patří majiteli Liboru Václavíkoví, který se také aktivně
zapojoval do kurzů a velkoryse odměňoval účastníky kurzu za jejich řidičské
umění a kázeň.



Největší zásluhu na kvalitě a úspěšnosti kurzů měl Ing. Dalibor Frič, který
kurzy řídi a jehož profesionální práci vysoce oceňujeme a děkujeme za ni.



Poděkování i vysoce odborně zdatnému a vstřícnému kolektivu instruktorů a
dalším zainteresovaným pracovníkům společnosti.



Zvláštní poděkování si pak zaslouží Mgr. Jiří Hanulík, který se jedinečným
způsobem zasloužil o publicitu projektu.



Podrobnější informace bude obsahovat následující prezentace.

Kurzy Bezpečná jízda při mimořádných
situacích


Podstatnější skutečnost – hladký, bezproblémový průběh kurzů a zejména
smysluplný a přínosný výcvik, který se setkal s mimořádně pozitivním
hodnocením, až s nadšeným ohlasem zúčastněných řidičů - hasičů



Velké poděkování patří majiteli Liboru Václavíkoví, který se také aktivně
zapojoval do kurzů a velkoryse odměňoval účastníky kurzu za jejich řidičské
umění a kázeň.



Největší zásluhu na kvalitě a úspěšnosti kurzů měl Ing. Dalibor Frič, který
kurzy řídi a jehož profesionální práci vysoce oceňujeme a děkujeme za ni.



Poděkování i vysoce odborně zdatnému a vstřícnému kolektivu instruktorů a
dalším zainteresovaným pracovníkům společnosti.



Zvláštní poděkování si pak zaslouží Mgr. Jiří Hanulík, který se jedinečným
způsobem zasloužil o publicitu projektu.



Podrobnější informace bude obsahovat následující prezentace.

Kurzy práce ve výškách a nad volnou
hloubkou


Cíl kurzu: Do činnosti hasičů spadá i záchrana z
výšek a hloubek. Hasič - Lezec musí být schopen
zasahovat ve výškách a nad volnou hloubkou. Při
záchranných akcích je nezbytné, aby se hasiči
také dovedli orientovat v horských a zalesněných
oblastech a uměli využívat moderních technologií.
Nepodstatnou součástí je pak správná péče o
vybavení a jeho znalost.

Kurzy práce ve výškách a nad volnou
hloubkou


K zabezpečení tohoto úkolu byli byla ustavena čtyřčlenná
skupina expertů (lektorů) v čele s Ing. Richardem Francem.
Všichni členové skupiny jsou příslušníci Hasičského záchranného
sboru ČR a v oblasti lezectví dosáhly nejvyšších možných
kvalifikací. Výsledkem práce skupiny expertů bylo jako
východisko popsán aktuální stav výuky lezectví. Dále byly v
souladu s projektovou žádostí formulovány obsahy výukových
modulů kurzu lezců. Byla vytvořena i související výuková
příručky Ing. Francem v rozsahu cca 180 stran.



Kurzy byly zabezpečeny v termínu od března do října 2018.



Kurzy absolvovalo 98 osob (49 z ČR a 49 ze SR) v 7 kurzech

Kurzy práce ve výškách a nad volnou
hloubkou


Plán účasti opět splněn na 100 %



Kurzy zabezpečeny bezproblémově, také s velmi pozitivním ohlasem u
účastníků kurzů.



Velmi děkujeme lektorům za vysoce profesionální zabezpečení těchto
mimořádně náročných kurzů zejména z hlediska specifické odbornosti a
bezpečnosti. Oceňujeme zejména jejich odbornost, náročnost, ale i pozitivní
přístup ke kurzistům.



Děkujeme





Ing. Richardu Francovi



Stanislavovi Kostkovi



Miroslavu Mikušovi



Petru Klimošovi

Konkrétnější informace budou součástí další prezentace.

Kurzy Povodňový výcvik pre členov DHZO a
JSDHO


zabezpečeny v období duben až červen 2019 na vodnej ploche Biele
brehy (jazero „Ontário“ pri obci Sučany) a splavom rieky Váh z mesta
Vrútky do obce Strečno.



Výcvik zásahu při povodních probíhal jak na klidné vodní hladině, tak
na tekoucí vodě.



Kurzy opět velmi zdařile zorganizované a se 100% plánovanou účastí
(48 účastníků z ČR a 48 účastníků z SR). Zpracována studijní příručka.



Děkujeme slovenskému partnerovi za vzorné zabezpečené těchto
kurzů.

Společným

rysem všech kurzů byl
velmi pozitivní přístup účastníků
kurzů – členů jednotek
dobrovolných hasičů, jejich
zájem a příkladná kázeň. Vysoce
byly hodnoceny také jejich
znalosti a dovednosti.

Pořízení vybavení



Schválený rozpočet projektu také umožnil partnerům nákup učebních pomůcek a
materiálů, využívaných při realizaci kurzů.



Nakoupeno bylo vybavení pro lezecké kurzy a povodňový výcvik, které bude oběma
školami využíváno při výcviku JSDHO i v dalším období.



Taktéž bylo pořízeno vybavení učeben v obou školách. Nakoupil se nový nábytek a
interaktivní tabule, čehož opět bude využíváno i v následujícím období.



V odborné škole požární ochrany v Martině byly zajištěny stavební úpravy zvyšující
kvalitu podmínek pro odbornou přípravu.



V rámci projektu vznikly i příručky pro kurz lezců a povodňový výcvik.



Obdrželi je účastníci zmíněných kurzů, účastníci závěrečné konference pak
v elektronické podobě a pro všechny zájemce jsou umístěny na internetových
stránkách škol.



Nákup vybavení přispěl ke kvalitě realizovaných kurzů a smysluplně bude
využíván i v budoucnosti pro odbornou přípravu hasičů.

Řízení projektu



Touto aktivitou bylo zabezpečeno splnění povinné aktivity a podmínky společného řízení
projektu.



Role Vedoucího partnera byla přidělena ústřední hasičské škole Jánské Koupele z důvodu
dlouholetých projektových zkušeností.



Na české straně v projektovém týmu byly obsazeny tyto pozice:



• VEDOUCÍ PROJEKTOVÝ MANAŽER – Ing.Jan Karger



• PROJEKTOVÝ MANAŽER - Ing. Petr Vícha



• FINANČNI MANAŽER – Mgr. Vendula Podmolová



• ASISTENT PROJEKTOVÉHO MANAŽERA - Světla Krmášková



• ODBORNÝ ZAMĚSTNANEC (lektor) – Ing. Richard Franc, Stanislav Kostka, Miroslav Mikuš a



Petr Klimoš



• ODBORNÝ ZAMĚSTNANEC - Ing. Jan Podmol



ODBORNÝ PORADCE – Bc. Richard Dudek, Dis.

Řízení projektu



Slovenský partner věcné řízení projektu zabezpečoval externě, přičemž sbíral zkušenosti pro
řízení dalších možných projektů.



Během projektu byla nadále prohlubována spolupráce partnerů započaté přípravou projektu.
Byly pořádány koordinační schůzky projektového týmu z obou stran hranice, s cílem v co
největší míře zabezpečit společné řízení projektu, vzájemnou spolupráce partnerů, jejich
informovanost a participaci na přípravě a realizaci aktivit projektu.



Osobní koordinační schůzky s konaly cca jednou za a 3 měsíce. Střídavě v Marině a Jánských
Koupelích.



Při řízení a realizaci projektu bylo rovněž využíváno prostředků elektronické komunikace.



Mimořádně důležitá byla úzká spolupráce s profesionálními hasiči , kteří lektorsky
zabezpečovaly kurzy a díky nimž byla zabezpečena odborná stránka projektu a jeho výstupy.



Oba partneři dlouhodobě s profesionálními hasiči úspěšně spolupracují.



Spolupráce s Hasičským záchranným sborem si velmi vážíme a moc za ni děkujeme.

Financování projektu


Proplácení výdajů v rámci projektu se provádí až na základě
schválených monitorovacích zpráv.



Bylo tedy nezbytné předfinancování z vlastních zdrojů a tyto
byly zabezpečeny díky bezplatným půjčkám nadřízených
orgánů.



Ústřední hasičské škole Jánské Koupele schválil Výkonný výbor
SH ČMS bezúročnou půjčku ve výši jednoho milionu korun.
Obdobně to bylo i slovenského partnera .



Bez těchto půjček by realizace projektu nebyla možná. Tato
podpora nadřízených orgánů si zaslouží mimořádného ocenění.

Financování projektu


Projekt není financován 100 %



Český partner má spoluúčast 10 %



Slovenský partner 5 %



Pro českého partnera je tato nerovnost nesrozumitelná.



Spoluúčast českého partner byla řešena účastnickými poplatky
na kurzech, které však byly jen zlomkem skutečné ceny kurzu.



Podíl partnerů na celkovém financování projektu je
prakticky vyrovnaný a odpovídá potřebám jednotlivých
partnerů a vztahu Vedoucího partnera a Hlavního
přeshraničního partnera.

Zabezpečení povinné publicity projektu



Oba realizační týmy projektu k této projektové aktivitě přistoupily velmi odpovědně a
plnění bylo následující:



- Na zakoupeném vybavení je oznámení o zdrojích financování



- Každý partner zhotovil dvě informační tabule o projektu. První z nich je trvale umístěna v
nově vybavené učebně, druhá byla umísťována na dalších místech realizace projektu.



- Na internetové stránky obou škol byla vložena informace o projektu.



- Všechny písemné materiály týkající se projektu (smlouvy, výkazy práce, objednávky,
prezenční listiny, příručky apod. mají vyžadované označení



- Bylo využíváno všech příležitostí (shromáždění hasičů, kurzy hasičů atd.) k verbální
informaci o projektu



- ve spolupráci s HZS MSK byly v rámci projektu vydány propagační letáky určené jak dětem ,
tak dospělým. Celkem 9 druhů letáku, vždy na jedné straně omalovánka, na druhé pak text
s preventivně, bezpečnostním obsahem.

Zabezpečení povinné publicity
projektu

Společenský dopad projektu, výsledky,
klady
Společenský dopad projektu pokládáme za velmi vysoký.
 - Projektem navázáno a prohloubeno partnerství škol, které
zabezpečují zvyšování odborné způsobilosti dobrovolných
jednotek požární ochrany obcí.
 - Tyto jednotky přispívají k bezpečnosti a ochraně
obyvatelstva na obou stranách hranice, což přispívá ke
zvýšení a zkvalitnění životních podmínek občanů obou států.
 - ve třech typech kurzů proškoleno celkem 346 dobrovolných
hasičů, čímž došlo k významnému zvýšení kvalifikačních
předpokladů a navíc se tak stalo v oblastech , které
standardně nejsou školeny (bezpečná jízda, práce ve
výškách, práce na vodě)


Společenský dopad projektu, výsledky,
klady
- Mimo bezpečnostní aspekt, JSDH zabezpečují i významnou
roli v kulturně-sociálním životě v obcích a tímto má projekt
i synergický efekt, kdy se při společných setkáních vytvoří
prostor pro seznámení jednotlivých JSDH, jako
reprezentantů dalších místních iniciativ. Tyto vztahy pak
mohou dále prohlubovat a navazovat další partnerství i
mimo projekt
 - Díky výstupům projektu, zakoupenému vybavení a hlavně
aktivitám projektu byla zajištěna spolupráce místních
iniciativ, kvalitní systém výcviků a zvýšení kvalifikace cílové
skupiny. Tím se nezvýšila pouze ochrana obyvatelstva, tak
jak jsme popsali výše, ale i ochrana hasičů samotných,
jejichž dobrovolná činnost je mnohdy životu nebezpečná.


Společenský dopad projektu, výsledky,
klady









- Vybavení, které bylo v rámci projektu zakoupeno, bude k výcviku
sloužit i dlouho po ukončení projektu.
- Příručky, které vznikly na obou stranách hranice, jsou k dispozici k
výuce členů JSDH bez ohledu na národnost a díky umístění na
internetu budou k dispozici všem zájemcům ve stejné míře.
- Díky propagaci projektu dojde rovněž ke zvýšení prestiže nejen obou
partnerů, ale i cílové skupiny a dobrovolné požární ochrany v
příhraničí jako celku
- pro závěrečnou konferenci obě strany zabezpečily prezentaci
právního rámce v oblasti požární ochrany a operačního řízení jednotek
požární ochrany, což je pro přeshraniční spolupráci mimořádně
důležité
- Vytvořeny předpoklady pro budoucí spolupráci obou škol

Společenský dopad projektu, výsledky,
klady
- kladem 23 pořádaných kurů, kterých se zúčastnilo
celkem 346 posluchačů je i fakt, že se nestal jediný
úraz, žádná materiální škoda
 Přitom převládala praktické činnosti, která byla
z hlediska bezpečnosti značně náročná (jízda
automobilem, práce ve výškách a nad volnou
hloubkou, práce na vodě)
 Svědčí to o kvalitním organizačním zabezpečení,
kázni účastníků kuru a bezchybné práci lektorů


Společenský dopad projektu, výsledky,
klady


Zápory projektu optikou realizačního týmu:
 Způsob

financování – pro dobrovolné hasiče je
náročné a složité získat prostředky na
předfinancování projektu

 Značná

náročnost administrace projektu a
zdlouhavé schvalování monitorovacích zpráv



Klady však jednoznačně převažují nad zápory.

ZÁVĚR



Byly naplněny a kvalitně zabezpečeny všechny plánované
aktivity a indikátory projektu. Jednoznačně byly posíleny
znalosti a dovednosti cílové skupiny v zájmu zkvalitnění
jejich záchranářské činnosti, ale také z hlediska vlastní
bezpečnosti.



Za vše nejlépe hovoří spokojenost a velmi kladné hodnocení
účastníků kurzů.



Realizační tým znovu oceňuje zájem a kázeň dobrovolných
hasičů, kteří se zúčastnili kurzů.



Děkuje i všem spolupracovníkům a těm, kteří projekt
podporovaly.

Děkujeme za pozornost!

