STATUT ODBORNÝCH RAD MLÁDEŽE
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
------------------------------------------------------------------------------------------------HLAVA I.
Čl. 1 : Základní a obecná ustanovení
1.1. Výkonný výbor Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska (dále jen VV SH ČMS )
projednal dne 14. června 2012 návrh Ústřední odborné rady mládeže SH ČMS (dále jen
ÚORM) a vydává Statut odborných rad mládeže SH ČMS.
1.2. Statut odborných rad mládeže Sdruženi hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS)
vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným ve dnech 2. a
3. července 2005 a registrovaných u MV ČR pod č.j. VS/1-6176/91-R včetně jejich změn
schválených MV dne 14.5.2012. Statut upravuje činnost odborných rad mládeže, definuje úsek
mládeže, akademické a jiné zájmové skupiny a další.
1.3. Úsek mládeže SH ČMS :
a) mladí hasiči ve věku 3 – 18 let, jejich vedoucí, registrované kolektivy akademiků ve věku 19
– 26 let, Okresní odborné rady mládeže (dále jen OORM), Krajské odborné rady mládeže (
dále jen KORM) , ÚORM, akademické a jiné zájmové skupiny dětí a mládeže registrované u
SH ČMS a další dobrovolní pracovníci s dětmi a mládeží tvoří v rámci SH ČMS úsek mládeže
b) organizační složky SH ČMS pro potřebu zajištění své vlastní činnosti zřizují kancelář jejíž
součástí je i kancelář úseku mládeže
1.4. Hlavní náplní úseku mládeže je dle Stanov SH ČMS (č.2 odst. 1b) :
a) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti,
zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností,
vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému
lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární
ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí
1.5. Úsek mládeže v souladu s cílem činnosti SH ČMS a v rámci základních podmínek této
činnosti pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám:
a) uspokojovat zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti zejména
v kolektivech mladých hasičů, dorostenců a dorostenek při pravidelné celoroční činnosti,
prázdninových a dalších volnočasových aktivitách včetně mezinárodních, organizováním
soutěží, preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany, táborů, vzdělávacích akcí a
dalších aktivit. Nabídkou aktivního volného času pro své mladé členy pomáhá při ochraně před
rizikovými projevy chování - šikaně, vandalismu, brutalitě, rasismu, kriminalitě, drogová
závislosti, alkoholismu a dalších.

H L A V A II.
Čl. 2 : Akademické a jiné zájmové skupiny
1.1. Akademické a jiné zájmové skupiny dětí a mládeže
a) členové SH ČMS ve věku 19 – 26 let se v rámci SH ČMS dle tohoto Statutu mohou
sdružovat v tzv. „Akademických skupinách“. Registraci akademické skupiny provádí Okresní
nebo Krajské sdružení hasičů, vyplněním registračního listu. Akademické skupiny jsou
zakládány zpravidla na základě smlouvy o vzájemné spolupráci mezi SH ČMS a příslušnou
vysokou školou.
b) dle tohoto Statutu se v rámci SH ČMS mohou sdružovat i jiné zájmové skupiny dětí a
mládeže SH ČMS (např. zájmové skupiny v mateřských,, základních či středních které se
věnují oblasti požární ochrany a netvoří kolektiv mladých hasičů). Registraci této jiné zájmové
skupiny provádí Okresní nebo Krajské sdružení hasičů, vyplněním registračního listu. Tyto
jsou zakládány zpravidla na základě smlouvy o vzájemné spolupráci mezi SH ČMS a
příslušným subjektem, kde se zájmová skupina utvořila (MĎS, SŠ DDM apod.).

H L A V A III.
Čl. 1 : Odborné rady mládeže
1.1.Odborné rady mládeže jsou stálými poradními, pracovními (pomocnými, konsultačními,
koordinačními a instrukčně-metodickými) orgány SH ČMS.
Zvláštní postavení mají rady mládeže a aktivy zasloužilých hasičů (viz. Statut odborných rad
SH ČMS, 2010). Odborné rady jsou pracovními orgány Sdružení, které organizují a koordinují
koncepční činnost i zabezpečování konkrétních úkolů na jednotlivých úrovních činnosti
Sdružení.
1.2. Členem orgánů OSH se člen SH ČMS může stát nejdříve po 3 letech členství, ústředních
orgánů po 5 letech členství.
1.3.Odborné rady mládeže navrhují orgánům, které je zřídily, odborné, popř. věcné,
organizační a právní řešení problematiky v oblasti práce s dětmi a mládeží a navrhují opatření k
jejímu řešení, včetně předkládání návrhů a úprav obecně závazných právních předpisů a
vnitřních předpisů sdružení.
1.4.Zabezpečují výměnu informací a zkušeností a jejich sdělování široké členské základně SH
ČMS. Odborné rady mládeže rovněž zajišťují publikační a přednáškovou činnost v oboru své
činnosti.
Čl. 2 : Organizace odborných rad mládeže
1.1.Obor činnosti, pro který jsou zřizovány odborné rady mládeže, je práce s dětmi a mládeží.
1.2 Počet členů rady a vedoucího rady určuje ten orgán SH ČMS, který radu vytvořil.
1.3.Orgánu, který radu vytvořil, je tato rada odpovědna ze své činnosti, tomuto orgánu rada
předkládá nejméně jedenkrát ročně zprávy o své činnosti.

Čl. 3 : Činnost odborných rad mládeže
1.1.Odborné rady mládeže pracují dle vlastních plánů práce schválených příslušným výkonným
výborem. Ze svého středu mohou volit tajemníka, který vede příslušnou dokumentaci odborné
rady.
1.2.Odborné rady mládeže se scházejí zpravidla čtyřikrát a vícekrát ročně a svolává je vedoucí
odborné rady.
1.3. Činnost odborných rad mládeže vychází z cíle činnosti SH ČMS ve vztahu k dětem a
mládeži, odborné rady mládeže analyzují a organizují činnost na svém odborném úseku,
zpracovávají návrhy směrnic, statutů, pokynů, upřesnění a dalších dokumentů, potřebných pro
činnost na úseku mládeže
1.4. Odborné rady mládeže zabezpečují svou činnost ve spolupráci s orgány státní správy a
samosprávy a dalšími občanskými sdruženími dětí a mládeže jako i s jinými právnickými i
fyzickými osobami. V rámci schváleného plánu zahraničních styků rozvíjí a upevňují kontakty
ve světě, navrhují účast na akcích v zahraničí, z pověření organizují vlastní akce se zahraniční
účastí.
1.5. Odborné rady mládeže zabezpečují spolupráci s úseky mládeže KSH, OSH, okrsky a SDH
respektive kolektivy mladých hasičů a akademickými skupinami.
1.6. Činnost odborných rad mládeže je ekonomicky zajišťována z vlastních zdrojů SH ČMS, a
z příspěvků a dotací od jiných právnických i fyzických osob.
Čl. 3 : Náplň činnosti odborných rad mládeže
- ústřední
-

-

-

připravuje a novelizuje podklady k celoroční činnosti mladých hasičů včetně
vzdělávání mladých hasičů ( Směrnice hry Plamen a dorostu SH ČMS ),
připravuje a novelizuje systém vzdělávání vedoucích a instruktorů mladých
hasičů včetně tvorby metodických pomůcek a studijních textů, zpracovává a
vydává zásady pro získání stupňů odbornosti vedoucích mládeže I.,II.,III. a
rozhodčích soutěží mládeže SH ČMS
organizuje zkoušky vedoucích mládeže KS I. a rozhodčích soutěží mládeže KS
I., garantů vzdělávání a lektorů
připravuje a realizuje Letní školy instruktorů
připravuje Metodický pokyn k čerpání státních dotací z MŠMT
připravuje a realizuje celostátní a mezinárodní akce úseku mládeže SH ČMS
sleduje legislativní změny v oblasti práce s dětmi a mládež a související
legislativy
připravuje a provádí porady vedoucích KORM a OORM
podílí se na tvorbě a vydávání vnitřních předpisů SH ČMS
vydává pokyny pro práci OR mládeže KSH a OSH
zajišťuje zastoupení SH ČMS v střešních organizacích dětí a mládeže (ČRDM
apod.)

krajské
-

-

zabezpečuje výměnu zkušeností, součinnosti a koordinaci činnosti v kraji
připravuje a realizuje krajské akce úseku mládeže SH ČMS
organizuje zkoušky odbornosti vedoucích mládeže II. a III. stupně a rozhodčích
mládeže II. stupně nebo se na nich spolupodílí s OSH, z řad členů SH ČMS
starších 18 let navrhuje garanty vzdělávání a lektory
zabezpečuje řádné čerpání a vyúčtování dotací poskytnutých na činnost úseku
mládeže KSH

-

pomáhá akademickým a jiným zájmovým skupinám dětí a mládeže
registrovaným v rámci KSH při zabezpečení jejich činnosti
z řad členů SH ČMS starších 18 let navrhuje garanty vzdělávání a lektory

okresní
-

-

pomáhá kolektivům mladých hasičů, akademickým a jiným zájmovým
skupinám dětí a mládeže registrovaným na OSH v zabezpečení jejich činnosti
připravuje a realizuje okresní akce úseku mládeže SH ČMS
organizuje zkoušky odbornosti vedoucích mládeže II. a III. stupně a zkoušky
rozhodčích mládeže II.stupně, z řad členů SH ČMS starších 18 let navrhuje
garanty vzdělávání a lektory
zabezpečuje řádné čerpání a vyúčtování dotací poskytnutých na činnost úseku
mládeže OSH

V Přibyslavi dne 14.června 2012
Ing. Karel R i c h t e r v.r
starosta SH ČMS

Lubomír J a n e b a v.r.
I. náměstek starosty

