Dobrý den,
s pověření vedoucího ÚORR Bc. Roberta Kučery zasílám v příloze dopis s
oslovením se žádostí o spolupráci, a to na přeposlání tohoto mailu na SDH.
Více informací je v přiloženém dopisu. Níže je text který žádáme rozeslat na
SDH.
S pozdravem Jan Aulický

Vážení kolegové, velitelé SDH
Ústřední odborná rada represe SH ČMS, vytváří databázi velitelů, se
kterými by chtěla spolupracovat na širší úrovni v oblasti školení a vzdělávání
v rámci JSDH. Současně také s těmito veliteli povede diskuzi o činnosti
jednotek SDH a jejich podněty budou přínosem ke zkvalitnění práce velitelů.
Přihlaste se prosím na této adrese: http://goo.gl/forms/3J55RQAAQf
a vyplňte
formulář. Tím získáme kontakt na vás v rámci další spolupráce.
Po vyplnění dotazníku vám zašleme kontakt na komunikační kanál –
program Kancelář pro obec. Jedná se o program, který zabezpečuje legislativní
metodiku pro řízení JSDH a Obcí a současně pokrývá kompletní zájmovou činnost
SDH. Tento program, který je v ceně 3 880 Kč jsme pro vás, pro Velitele SDH
zajistili zdarma – hradí se pouze roční udržovací poplatek na internetu 1080
Kč.
V programu můžete pracovat v plné verzi na internetu po dobu dvou
měsíců. Poté se rozhodnete, zdali jej budete využívat dále pro potřeby SDH
zdarma, nebo uhradíte roční udržovací poplatek a budete jej používat v plné
verzi pro potřeby vašeho SDH, JSDH a Obce. Do programu lze překlopit databázi
členů SDH z vašeho OSH a zajistit si tak nepřetržitou komunikaci s vaším OSH.
Současně je to pro vás a pro vaši obec/město možnost, jak mít v pořádku
legislativní nařízení týkající se JSDH a jeho zřizovatele města/obce. Současně
získáte přímé komunikační propojení na vedení Ústřední odborní rady represe a
jejich podřízené složky v SH ČMS
Na závěr mi dovolte říci, dali jsme si za cíl vytvořit silnou pozici pro
velitele SDH. Budeme vyvíjet úsilí a podporovat vás v tom, abyste se stali
pilířem ve vaší organizaci a současně potřebným partnerem ve vaší obci/městě v
rámci represe. A k tomu potřebujeme navázáni komunikace s vámi.
Děkuji vám za pozornost.
Bc. Robert Kučera
Vedoucí ústřední odborné rady represe SH ČMS
Ing. Jan Aulický
ředitel Kanceláře SH ČMS
Římská 45, 121 07 Praha 2
tel.: 222 119 504
mob.: 606 690 376
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SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Kancelář sdružení
Římská 45, 121 07 Praha 2

Všem starostům a starostkám KSH a OSH

Č.j. 1604/2016

V Praze dne 1. 2. 2016

Věc: Databáze velitelů SDH
Vážení kolegové, starostové KSH a OSH.
Ústřední odborná rada represe SH ČMS, vytváří databázi velitelů SDH. Cílem
naší snahy je zkvalitnění činnosti v oblasti školení a vzdělávání JSDH.
Oslovuji vás proto se žádostí o spolupráci, která spočívá v přeposlání emailu,
který máte v příloze. Zašlete je prosím, jednotlivým velitelům SDH po linii Rady velitelů
a také po linii starostů SDH.
V příloze je také informace o komunikační platformě, kterou bychom chtěli
využívat na všech organizačních stupních UORR prostřednictvím programu Kancelář
pro obec, který je propojen s databází SH ČMS. Podařilo se nám vyjednat u
p. Studníka že Velitelé SDH, kteří se přihlásí přes odkaz z přílohy, dostanou program
na internetu v plné verzi v ceně 3880 Kč zdarma, uhradí pouze roční poplatek za
internet 1080 Kč. Jedná se o značnou podporu Veliteli SDH.
Tolik ve zkratce. Věřím, že pochopíte závažnost mé žádosti o spolupráci jak z
vnitro organizačního hlediska, tak současně i z nutnosti posílit pozice SH ČMS vůči
městům a obcím v oblasti represe.
Děkuji vám za vaši podporu
Bc. Robert Kučera v.r.
Vedoucí ústřední odborné rady represe.
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Současně také s těmito veliteli bude vedena diskuze o činnosti jednotek SDH a
vaše podněty budou složit ke zkvalitnění práce velitelů na tomto poli. Přihlaste se
a vyplňte formulář. Tím
prosím na této adrese: http://goo.gl/forms/3J55RQAAQf
získáme na vás přímý kontakt pro další spolupráci.
Také vám zašleme kontakt na program Kancelář pro obec. Jedná se o program,
který zabezpečuje metodiku pro řízení JSDH a Obcí a také pokrývá kompletní
zájmovou činnost SDH. V programu můžete pracovat v plné verzi na internetu po dobu
dvou měsíců. Potom se rozhodnete, zdali jej budete využívat dále pro potřeby SDH
zdarma, nebo uhradíte roční udržovací poplatek a budete jej používat pro potřeby
vašeho SDH, JSDH a Obce.
Po vyplněni dotazníku obdržíte url – internetovou adresu pro váš program a můžete
začít pracovat. Lze do něj také překlopit databázi členů SDH z vašeho OSH a zajistit
tak nepřetržitou komunikaci s vaším OSH. Program si doplníte údaji o vaší JSDH a
potom jej můžete na internetu ukázat starostovi města/obce s tím že jste jej obdrželi od
SH ČMS zdarma (to je jedna z forem podpory UORR Velitelům SDH ) a stačí uhradit
pouze jeho roční provoz na internetu 1080 Kč. Není vaší povinností s programem
pracovat, ale je to pro vás a pro vaši obec/město možnost, jak mít v pořádku
legislativní nařízení týkající se JSDH a jeho zřizovatele města/obce e a současně
získat přímé propojení na vedení Ústřední odborní rady represe SH ČMS (rady
velitelů).
Děkuji vám za pozornost
Bc. Robert Kučera
Vedoucí ústřední odborné rady represe SH ČMS
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