
Podané žádosti o dotace na rok 2016

organizace vznik
počet všech 

členů

počet členů 

do 18 let
činnost 2015

Via Europa (dříve MS 

ČČK UL)
2004 76 35

bezplatné školení první pomoci v MŠ a ZŠ; Rescue tábor; podzimní tábor; Kroužek mladého zdravotníka 

(1x/týden); Rescue team (1x/měsíc),zdravotní dohled na akcích

VZS ČČK UL 1995 86 60
Kroužek dětí - plavání, záchranné techniky, potápění, první pomoc, lanové techniky (2xtýdně); výcviky a 

cvičení s HZS, pořádkovými jednotkami, AČR; spolupráce s SRN

MEDIC 2013/2009 ČČK 7 0
Školení první pomoci, zdravotní dozor na akcích; prevence sociálně-patologických jevů u dětí-Kroužek Mladý 

záchranář (pro ZŠ, schůzky 2x týdně)

Oblastní charita UL 2000
7    (koordinační 

tým pro MU)
0

Koordinátor Panelu humanitárních organizací - 5 jednání PHO v r.2014; příprava na pomoc při MU 

(psychosociální, materiální, pomoc v evakuačních centrech…)

Spirála 1998 8 0
Terénní krizový tým (dobrovolnická činnost) - poskytování střednědobé a dlouhodobé psychosociální pomoci 

v terénu (2x); člen Panelu HO; smlouva s HZS o spolupráci 

Akademie 

dobrovolných 

záchranářů ČR

2010 21 1

Činnost záchranného týmu - školení členů, výcvik vodní záchrany, první pomoci; školení první pomoci na ZŠ; 

zdravot. asistence a vodní záchr. služba při akcích; záchranářské školení pro zaměstnance Městských služeb 

UL

SDH Svádov 1997 62 40

pomoc obci - čerpání vody ze sklepů, likvidace polomů, vosích hnízd…; dozor a spolupořádání akcí - pálení 

čarodějnic, dětský den, pouť, brigády; oddíl přípravky (MŠ) a oddíl mladých hasičů (1x/týden, výcvik CO, 

první pomoc, sebeobrana, pohybové aktivity, orientace v krajině...)

SDH Libouchec 1997 69 38
mladí hasiči - soutěže, plnění odznaku odbornosti, závody, brigády…; dospělí - dozor na akcích,školení, 

cvičení, účast na soutěžích, zásahy v katastru obce i mimo

SDH Mojžíř 1996 71 19

zřizovatel ÚMO Neštěmice - technická pomoc, likvidace spadlých stromů...(15x); mladí hasiči - trénink a 

příprava na soutěže, hasičské dovednosti, prevence; výjezdy na základě výzvy HZS 29x; účast na soutěžích 

(děti, mladí hasiči i dospělí)

SDH Střekov 2001 30 10
kroužek Mladých hasičů; pomoc při organizaci akcí pro děti ve spolupráci se složkami IZS; pomoc ÚMO 

Střekov a ostatním SDH; požární dohled na akcích; účast na hasičských soutěžích

SDH Stebno 1991 22 1

zásahy (i na území UL) - požáry (např.Setuza, několikadenní Tisá-Rájec), dopravní nehody,  technická 

pomoc;akce s IZS, školení, odborné kurzy; požární dozory při akcích; pořádání akce "Dětský den s hasiči"; 

spolupráce s MEDIC (kroužek Mladý záchranář)

SDH Neštěmice 1889 49 15
kroužek Mladých hasičů; pořádání kulturních a sportovních akcí; dozor při akcích; spolupořádání hasičských 

soutěží pro děti a mládež; účast na hasičských soutěžích

SDH Malé Březno 1991 65 34
mladí hasiči + přípravka - soutěže, závody, brigády…; dospělí - dozor na akcích,školení, cvičení, účast na 

soutěžích, zásahy v katastru obce 12x (požár, technická pomoc, únik nebezpečných látek)


