SMĚRNICE
SH ČMS – Okresního sdružení hasičů Prachatice č. 1/2016 o poskytování finančních prostředků
z rozpočtu této organizační jednotky prostřednictvím programu „Lištičky jsou mazané, ale také
vzdělané“
Článek 1
Úvodní ustanovení
SH ČMS – Okresního sdružení hasičů Prachatice (dále jen „ OSH Prachatice“) vydává tuto směrnici, která
upravuje základní postupy k poskytování finančních prostředků (dále jen „podpora“) ze svého rozpočtu
prostřednictvím programu „Lištičky jsou mazané, ale také vzdělané“(dále jen „Program“).
Článek 2
Cíle Programu a forma podpory
1. Cílem Programu je trvalé vytváření stabilní základny vedoucích mládeže v okrese Prachatice, kteří budou
vytvářet personální rezervy pro odbornou radu mládeže a budou dlouhodobě pracovat s mladými hasiči a
dále zprostředkování kvalitního a dostatečného vzdělání mladým hasičům, kteří chtějí v budoucnu pracovat
jako vedoucí mládeže prostřednictvím účasti na Letní škole instruktorů v Malých Svatoňovicích (dále jen
„LŠI“)1.
2. Forma podpory je každoroční poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu OSH Prachatice na zaplacení
účastnického poplatku pro tři účastníky LŠI.
Článek 3
Podmínky poskytnutí podpory
Žadatel o podporu je řádný člen SH ČMS, který splňuje všechny následující podmínky:
1. Má svou domovskou organizaci v okresu Prachatice.
2. Splňuje podmínky stanovené ÚORM pro účast na LŠI (podrobnosti na dh.cz, úsek mládeže, vzdělávání).
3. Je řádně přihlášen na LŠI a má zaplacen účastnický poplatek na příslušný ročník LŠI
v Malých Svatoňovicích.
4. Byl vybrán OORM v případě žádosti více jak tří žadatelů v jednom kalendářním roce (výběr proběhne
losem na jednání OORM, OORM následně informuje o výsledku losování všechny žadatele).
5. Požádal písemně o poskytnutí podpory prostřednictvím dopisu na adresu OSH, nebo prostřednictvím emailu na konkrétní osobu – koordinátora LŠI pro OSH Prachatice (dále jen „koordinátor“) – příloha č. 1.
Emailová adresa koordinátora bude zveřejněn každoročně na webových stránkách OSH Prachatice v záložce
mladí hasiči. Žádost musí obsahovat následující údaje:
- jméno a příjmení žadatele
- datum narození
- domovskou organizaci
Pojem Letní škola instruktorů - LŠI zahrnuje cca 14 - ti denní prázdninový pobyt se vzdělávacím programem pro mladé hasiče
ve věku 15 – 18 let kteří projevili zájem, ve své další činnosti v rámci SH ČMS, o práci s dětmi a mládeží. Jedná se v podstatě o
dvoutýdenní vzdělávací kurz se speciálním programem, který nabízí mladým lidem možnost v průběhu letních prázdnin efektivně
strávit volný čas mezi svými vrstevníky a zároveň po absolvování letní školy a úspěšném složení zkoušky působit jako instruktor
kolektivu MH. Finálním zakončením LŠI je možnost přidělení kvalifikace III. stupně vedoucího mládeže SH ČMS – MINIMUM
(instruktor), ve výjimečných případech i II. stupně – VEDOUCÍ s platností od 18 let.
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- číslo účtu, na který bude převedena podpora
- podpis žadatele a zákonného zástupce
- kontaktní telefon a e-mail žadatele i zákonného zástupce
- kopie přihlášky na LŠI
- kopie dokladu o zaplacení účastnického poplatku na LŠI
Podpisem této žádosti vyjadřuje žadatel i zákonný zástupce souhlas s tím, aby OSH Prachatice
shromažďovalo jimi poskytnuté osobní údaje.
Termín poskytnutí podpory:
1. Žadatel splňuje všechny výše uvedené podmínky a řádně absolvuje LŠI v příslušném roce. Toto
absolvování doloží koordinátorovi prostřednictvím kopie osvědčení kvalifikačního stupně získaného na LŠI.
V případě že LŠI neukončení získáním kvalifikačního stupně, není doložení kopie osvědčení kvalifikačního
stupně podmínkou pro poskytnutí podpory.
2. Koordinátor následně předá pracovnici kanceláře OSH Prachatice podklad pro vyplacení podpory –
příloha č. 2. Pracovnice kanceláře podporu převede na účty stanovené žadateli nejpozději do 31.12.
příslušného kalendářního roku.
3. Pokud žadatel nepředloží požadované podklady do 31.09. příslušného roku, podpora mu nebude
poskytnuta, a to bez možnosti dodatečného vyplacení.
Článek 4
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Koordinátorem LŠI pro OSH Prachatice se stanovuje do odvolání sestra Markéta Tischlerová. Odvolat a
jmenovat koordinátora je v kompetenci OORM.
2. Jeden konkrétní žadatel smí podporu využít pouze jednou. V případě zájmu o další účast na LŠI je
nutno použít vlastní finanční zdroje nebo po domluvě využít zdroje své domovské organizace.
3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne ………... a byla schválena výkonným výborem OSH Prachatice
dne ………..

starostka OSH Prachatice
Ing. Bc. Helena Fiedlerová

náměstek přes mládež OSH Prachatice
Václav Zaunmüller

Příloha č. 1
Žádost o poskytnutí podpory na LŠI
Jméno a příjmení žadatele………………………………………………………………………………………
Datum narození…………………………………………………………………………………………………
Domovská organizace…………………………………………………………………………………………..
Číslo účtu, na který bude podpora poskytnuta……………………………………………………………….....
Kontaktní telefon a e-mail žadatele.......………………………………………………………………………
Kontaktní telefon a e-mail zákonného zástupce………………………………………………………………
Podpisem této žádosti vyjadřuje žadatel i zákonný zástupce souhlas s tím, aby OSH Prachatice
shromažďovalo jimi poskytnuté osobní údaje k evidenčním ůčelům, souhlas vydávají na dobu neurčitou.
Podpis žadatele…………………………………………………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce……………………………………………………………………………………..

Příloha č. 2
Podklad pro vyplacení podpory v programu „Lištičky jsou mazané, ale také vzdělané“ v roce ………
Jméno a
podpory

příjmení

Podpis koordinátora:

příjemce Číslo účtu na který má být podpora Částka (výše podpory)
převedena

