
 

VOLNÝ ZÁPIS – 4. ZASEDÁNÍ PANELU  
HUMANITÁRNÍCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE  

V ROCE 2018 
 

 
 

Dne:  4. 12. 2018, 10.00 – 12.00 hod., Krajský úřad Ústeckého kraje  
Přítomni:  viz SCAN prezenční listiny s kontakty 
 
 

1. Přivítání přítomných účastníků, seznámení s programem, zvolení zapisovatele 

Ing. Domorák přivítal přítomné (viz prezenční listina účastníků) za OCH Ústí nad Labem, 

seznámil je s programem. 

 

2. Schválení změny četnosti setkávání členů panelu PHO UK 

Ing. Domorák seznámil účastníky setkání PHO s návrhem změny četnosti setkání 

z původního 4x ročně na 2x ročně v předem stanovených termínech, v souvislosti s tím, že 

v případě potřeby nebo mimořádné události bude svoláno mimořádné setkání členů PHO. 

Zúčastnění členové změnu četnosti setkání jednohlasně schválili.  

 

Ing. Alena Kopecká informovala zúčastněné o probíhajících setkáních PHO zároveň 

1x ročně v Děčíně a 1x ročně v Litoměřicích. Paní Lešková upřesnila, že PHO vznikl 

původně jako neformální pracovní skupina pro město Ústí nad Labem, ale z důvodu 

potřeby se rozšířil na celý Ústecký kraj.  

 

3. Informace k návaznosti na Krizový štáb 

S ohledem na minulé jednání PHO předjednal Ing. Domorák, aby se zástupce PHO stal 

členem Krizového štábu UK z důvodu zlepšení informovanosti pro obě strany. Zúčastnění 

souhlasili s ustanovením Ing. Domoráka do pozice vedoucího PHO pro UK. Bude též 

ustanoven zástupce z členů PHO pro jednání s městem Ústí nad Labem.  

 

Ing. Domorák zároveň navrhl ustanovit úzký řídící tým zastupující PHO z jeho členů 

(Spirála, Dobrovolnické centrum, OCHUL, Diakonie, Člověk v tísni), který se může 

setkávat častěji (cca 1x měsíčně) a být vždy k dispozici. Mgr. Lenka Černá nabídla pro 

setkávání školící prostory Dobrovolnického centra (Prokopa Diviše 5, UL) cca pro 15 lidí. 

 

4. Informace k technické vybavenosti organizací 

Za podpory UK byla zakoupena mobilní centrála, která bude snadno převážena na vozíku 

za autem, která je k dispozici u OCHUL pro mimořádné události.  

Bc. Zuzana Lešková ze Spirály a Veronika Vedejová z DCHLTM nabídly k doplnění 

tabulky dispozičních prostředků pro mimořádné události, kam členové PHO UK doplní 

informace pro využití ostatních členů (materiálně technické vybavení, hygienické 

prostředky, potraviny, dobrovolníci aj.). Tabulky jsou aktualizovány průběžně, dle potřeby. 

 

 



5. Informace od Dobrovolnického centra 

Mgr. Lenka Černá informovala zúčastněné o možnosti přihlásit se na Kurz profesionalizace 

dobrovolnictví. Následně proběhla diskuse o potřebě zviditelnění neziskového sektoru jako 

profesionální pomoci. 

Mgr. Černá dále prezentovala Metodiku Dobrovolnického centra „Zvládání prevence 

mimořádných událostí v neziskových organizacích“ s důrazem na potřebu průběžného 

vzdělávání laické veřejnosti v období klidu, aby se pomáhající dokázali zachovat správně 

v krizové situaci a zabránit například poškození svého majetku (například při příchodu 

povodní bude schopná proškolená organizace za pomoci svých členů ochránit svůj majetek, 

např. fotbalový klub, neziskovky aj.).  

Ondřej Thor blíže představil průběh školení dle metodické dokumentace, kterou si při 

školení zpracuje daná organizace sama pro své účely. V případě mimořádné události pak 

organizace rovnou použije dříve zpracované postupy. Dobrovolnické centrum nabídlo 

proškolit též užší tým OCHUL v rámci dané metodiky. 

  

6. Diskuse, různé 

Mgr. Jana Majzlíková nabídla zaslat prezentaci v PPT jako přílohu k zápisu ze setkání PHO 

s účelem představování PHO UK. 

Paní Alexandra Svobodová bude jako zástupce Českého červeného kříže pozvána na další 

setkání PHO pro navázání další spolupráce. 

Bc. Zuzana Lešková zmínila fungování neziskových organizací v oblasti Ústeckého kraje 

při různých drobných událostech průběžně v menším rozsahu, i mimo PHO (utopenci, 

krizová pomoc aj.). 

Mgr. Jana Majzlíková připoměla členům existenci společné stránky na Facebooku pro 

výměnu informací a prezentaci PHO navenek. Zvýšení propagace pomůže ustanovení více 

správců této stránky. 

Mgr. Černá upozornila na plánované celorepublikové setkání členů PHO, které se 

uskuteční 11.-12. února 2019 v Praze. Za PHO UK jsou členy Mgr. Černá a Ing. Domorák. 

Ing. Kucr představil informace k možnosti získání dotací od KUUK (viz informace 

z minulého setkání). Dále informoval zúčastněné o vydání Záchranářského slovníku – 

odborná slovní zásoba v německém jazyce, distribuce pro české i německé pohraničí. 

V období února – dubna 2019 proběhne školení starostů od Hasičských záchranných složek 

pod KUUK v jednotlivých okresech. Členové PHO mohou předat své propagační materiály 

obcím a tím informovat o možné spolupráci a existenci PHO v UK. 

 

Další setkání Panelu HO Ústeckého kraje proběhne na HZS Děčín s možnou ukázkou 

jejich výbavy, termín bude předem upřesněn. 
 

 

Příloha: Prezenční listina setkání PHO 

 

V Ústí nad Labem dne 4. 12. 2018 

Zapsala: Ing. Jana Poláková 

Ověřil: Ing. Rostislav Domorák 


