
      Okresní odborná rada mládeže SH ČMS
                okr.  Blansko
  
    Organizační zabezpečení – školení instruktorů a vedoucích 
    mládeže

   OORM Blansko zve všechny instruktory, vedoucí i nové zájemce na 
školení, které se koná: 

        1. listopadu 2014 v rest. „U Sluníček“  Těchov
                         
     Prezence od 730, nejezděte na poslední chvíli – zdržujete sami sebe :-)

Začátek školení v 8.  00   hodin   pro všechny zájemce, kteří tedy:
        a) jsou starší 15ti let a mají zájem získat kvalifikaci 
               III. st. Instruktor, nebo
        b)  jsou starší 18ti let, dosud nevlastní žádnou kvalifikaci    
               vedoucího a mají zájem získat kval. III. st. vedoucí,  nebo
        c) jsou starší 18ti let, vlastní kvalifikaci III.st. instruktor    
                a mají zájem získat kvalifikaci III. st. vedoucí, nebo
        d)  jsou starší 21let a tedy vlastní kvalifikaci III. st vedoucí 
              nejméně 3 (tři)roky / tj. získanou či obnovenou nejpozději v r. 
              2011/  případně i dříve, rok  získání  nerozhoduje), a mají        
                zájem si zvýšit kvalifikaci na II. stupeň vedoucí, nebo  
        e)   vlastní kvalifikaci III. st – instruktor, III. st.-vedoucí nebo        
               II. st – vedoucí, a na posledním obnovení kvalifikace byli  v  
               roce 2012 či dříve. Pokud chtějí dále pokračovat v práci s     
               mládeží, je nutné tuto kvalifikaci obnovit, a to  svojí účastí na
              školení. Platnost„Osvědčení“ je poté další 2  roky. Při obnovení 
platné i již „propadlé“  kvalifikace se neskládají žádné zkoušky ani testy. .

V případě c) , d) a e) je nutné dovézt své „Osvědčení o kvalifikaci“ 
           Bez předložení „Osvědčení“ nebude kvalifikace obnovena !!!! 
   Zaměření školení je na pedagogiku, psychologii, první pomoc, základy 
pož. ochrany a bezpečnost, Směrnice Plamen i dorost a vše další ve vztahu
k práci s dětmi v SH ČMS. 
   Pro účastníky, kteří získávají či zvyšují kvalifikaci, je školení zakončeno 
závěrečným testem, ústní a praktickou zkouškou.



Vzhledem k nové Směrnici pro činnost s mládeží z roku 2012 jsou 
zkoušky (např. testy mají 40/70 otázek) mnohem náročnější, 
nepodceňujte přípravu!!! Zejména Vám pomohou „Učební texty pro 
vedoucí....“, k dostání na OSH nebo vyvěšené na www.dh.cz  . 
Stravování zajišťuje OSH, refundace mzdy a jiné náklady nebudou hrazeny. Dopravu 
si domluvte např. v rámci okrsku požárními vozidly.

 Předpokládané ukončení školení pro účastníky, kteří obnovují kvalifikaci
je v cca 16- 17 hodin.!!
Předpokládané ukončení školení pro účastníky, kteří získávají nějakou 
kvalifikaci je vzhledem ke zkouškám v cca 18- 19 hodin.!! 
                                                                     
 Přihlášky zasílejte na adresu OSH Blansko, Sadová 2. s to s uvedením 
celého jména, 
data narození , 
SDH, 
typu školení, o které máte zájem (obnova, zvýšení kvalifikace)
 -  a to do středy 22. října  2014.

                                                                                       
    František Nečas                                                              Jaroslav Ondráček, 
  starosta OSH Blansko                                                vedoucí OORM Blansko
                                          
                                            v Blansku 3.9. 2014
    
                                                                               
  
                                                                                 


