Projekt „Mladí hasiči bezpečná budoucnost“ se realizoval v roce 2013 a byl zaměřen na podporu SDH
v regionech. K aktivitám projektu byly pořízeny potřeby pro činnost 21 oddílů SDH pracujících s dětmi a
společné vybavení pro pořádání soutěží a akcí.
Výdaje projektu:
Celkové: 1.301.330,-Kč.
Dotace: 1.170.747,-Kč.
Při společných setkáních zástupců neziskových organizací, místních akčních skupin (MAS) a mikroregionů
vzešla od Sborů dobrovolných hasičů potřeba
podpořit sbory, které
vychovávají mladou generaci, věnují se dětem
a mládeži ve svých oddílech a to na území MAS
Společná cesta, o.s. a MAS Za humnama. Bohužel jim
chybělo pro tuto věkovou skupinu vybavení materiálním zázemím a také vybavení pro pořádání soutěží. S tímto problémem
se potýkaly sbory
obou MAS. Proto se
členové obou MAS dohodli na podání projektu spolupráce s cílem podpořit hasičské sbory s oddíly dětí a
mládeže.

Výstupy projektu:

Semináře pro vedoucí oddílů a mládeže

Vybavení 21 hasičských sborů na území obou MAS

Semináře proběhly na území MAS Společná cesta, o.s
v Rostěnicích a MAS Za humnama v Křenovicích. Vedoucí oddílů pro
mládež
spolupracujících SDH
z území si procvičili praktické
dovednosti
v práci s dětmi,
získali
základy
pedagogiky, psychologie, bezpečnosti při práci s dětmi
a 1.pomoc při společných akcích hasičského charakteru.

 V rámci projektu bylo pořízeno vybavení pro jednotlivé SDH na území obou MAS (např. hadice,
džberové
stříkačky, ochranné
přilby, nástřikové
proudnice,
sací koš pro požární sport, štafetové sady, savice, vzduchovky)
v celkové
hodnotě 433 873,-Kč.
 Společné vybavení pro pořádání hasičských soutěží
všech SDH na obou území bylo pořízeno v částce
208 650,-Kč. Byla
zakoupena bariéra
a bariéra s oknem,
bariéra nádstavbová, kladina, nízká
překážka, přetlakový ventil, nástřikové
terče, sada startovních čísel.
 Společné vybavení pro pořádání akcí SDH byl
v rámci projektu pořízen velkoplošný stan a pivní
sety v celkové ceně 130 462,-Kč.
Propagační materiály projektu
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OS MAS Za humnama
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V rámci projektu byly vytvořeny společné propagační materiály – pexesa, záložky pro děti a leták.
Fotografie jsme použili ze společných výstupů projektu.

Semináře
probíhaly
pod vedením odborných lektorů a zúčastnilo se jich 12 vedoucích oddílů na každé
MAS.
Na nich se potkali
vedoucí oddílů SDH
zapojených do projektu. Vzájemně si
předávali zkušenosti v práci s dětskými
kolektivy ve svých
sborech.

Soustředění pro děti a mládež do 18 let

Soutěže v hasičském útoku pro všechny kategorie

Soustředění se
zúčastnilo
50
dětí a konalo se
v areálu TJ Slovan Ivanovice na
Hané v délce 4
dnů. V této době
se malí účastníci
seznámili s pořízeným vybavením (bariéry, překážky) pro následující
soutěže. Pod vedením zkušených lektorů a vedoucích
oddílů si vyzkoušeli jak pomoci kamarádovi a také
překonávat různé nástrahy. Připravovali se na další
činnosti malých hasičů.

V rámci projektu se konaly soutěže za přítomnosti
všech oddílů zapojených SDH do projektu. Využívalo
se pořízené vybavení a překážky. Soutěž se konala v požárním útoku a v požárním útoku
dle pravidel CTIF pro všechny
kategorie. Z obou soutěží vzešel absolutní vítěz, který získal
putovní pohár MAS.

Program rozvoje venkova osa IV.2.1
Realizace projektů spolupráce

MLADÍ HASIČI
BEZPEČNÁ BUDOUCNOST

Vychovávat nastupující generaci ve spolcích a zvlášť
v hasičských sborech je nejen záslužné, ale i velmi
náročné. Děti se učí chránit majetek, obětavosti
k druhým a toleranci. V kolektivech poznávají, co je to
spoléhat jeden na druhého a co je týmová práce.
Leckdy se musí smířit s prohrou a to bývá v životě to
nejtěžší. Musíme však poděkovat nejen dospělým, ale
i dětem a mládeži, kteří svůj čas věnují záslužné práci
v hasičských sborech.

