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Nabídka
kurzu pro starosty SDH (minimum funkcionáře SDH)
Kurz pro starosty SDH nabízený Ústřední hasičskou školou Jánské Koupele je určen zejména
pro nové, začínající funkcionáře Sborů dobrovolných hasičů, kteří byli zvoleni ve svých SDH
do funkce starosty SDH, náměstky starosty SDH a jednatele SDH.
Funkcionáři SDH se prostřednictvím tohoto kurzu dozví:
co je to SH ČMS a předpisy SH ČMS
co je SDH a povinná dokumentace SDH
jaké orgány tvoří SDH a co mají ve své kompetenci
jaká práva a povinnosti mají členové
jaká práva a povinnosti mají funkcionáři
za co který funkcionář zodpovídá
valné hromady a jejich dokumentace
informace ke Spolkovému rejstříku dle Nového OZ
jaké evidence je nezbytné v SDH vést
jak je to s financováním: dotace, vlastní zdroje, sponzoři
co je třeba v SDH pro práci s mládeží
spolupráce SDH a JPO
JPO co to je a kdo ji zabezpečuje
jak je to s pojištěním
co je třeba vědět o inventarizaci a inventuře v SDH
jak dát o sobě vědět okolí
jak vystupovat na veřejnosti a jak komunikovat
spoustu dalších zajímavých a potřebných informací pro funkcionáře SDH
Účastníci kurzu s sebou přivezou:
Stanovy SH ČMS - ke stažení na www.dh.cz
Psací potřeby
Přezůvky
Flashdisk pro nahrání materiálů
Cílem kurzu je pomoci začínajícím funkcionářům SDH a proto zde bude probírána základní
tématika, o které by měl vědět funkcionář, který pracuje ve výboru SDH ve výše uvedených
funkcích. Kurz si dovolujeme velmi doporučit, neb funkce pro které je určen jsou klíčové a
rozhodují o výsledcích činnosti SDH.
Kurz bude probíhat v termínu 24 – 26.3. 2017. Příjezd dne 24.3. do Jánských Koupelí do
17.00 hod. , konec kurzu v neděli obědem.
Cena kurzu: 1400,- Kč, včetně DPH. (v ceně kurzu je ubytování a strava). Fakturu obdrží
účastníci na závěr kurzu.

