Správa o činnosti Ms SČK v Kline za rok 2017
Január:
21.1.2017

- Zabezpečenie PP a pomoc pri občerstvení pri prechode
Kliňanským chotárom

Február:
24.02.2017 - Obecné páračky – v spolupráci s OcÚ, Jednotou dôchodcov sme
zorganizovali obecné páračky – príprava občerstvenia , výzdoba
priestorov.
Marec:
09.03.2017 - Výročné zhromaždenie členov , na ktorom sme zhodnotili prácu
za r. 2013 – 2016, pozvanie prijali riaditeľka ÚS Orava Dolný
Kubín PhDr. Zuzana Kršková, ktorá zároveň predniesla aj
prednášku pri príležitosti „Týždňa mozgu“, a Ľubica
Dubnicayová – bývala riaditeľka ÚS Orava .
Delegovanie na Územný snem SČK – Mgr. Marta Peňáková,
návrh člena do územných orgánov SČK – Mgr. Marta Peňáková,
pracuje v Územnej rade ÚS Orava v Dolnom Kubíne.
Poďakovanie aktívnym členom, jubilantom a darcom krvi.
17.3. -18.03.2017 - bol organizovaný kurz prvej pomoci, ktorý absolvovalo 19
účastníkov
Apríl :
03. 04.2017 - Odber krvi v spolupráci NTS Martin / 56 darcov, z toho 8
prvodarcov/.
07.04.2017 – Odovzdávanie certifikátov o absolvovaní kurzu.
25.04.2015 - Kultúrne podujatie - divadelné predstavenie, návšteva pútnického
miesta v Marianke pri Bratislave.
Máj:
17.05.2017 - Účasť na Sneme SČK ÚS Orava v Dolnom Kubíne , zvolenie
delegáta –Mgr. Marty Peňákovej za podpredsedníčku SČK ÚS
Orava v Dolnom Kubíne.
Jún:
03.06.- 04.06.2017 - Zabezpečenie PP na ihrisku pri oslavách pri príležitosti
450. výročia v obci Klin, 8 dobrovoľníkov zabezpečovalo
zdravotnícku službu spolu 16 hodín.
10. 06. 2017 - Účasť na 4.ročníku súťaže humanitárnych jednotiek v prvej
pomoci, ktorá bola v Istebnom v zložení –

Mgr. Juraj Balek, Ing. Soňa Kviatková, Daniela Baculáková,
Mgr. Michaela Lipjaková, Janka Kurtulíková, Dávid Laššák,
Pred súťažou sme mali spoločne stretnutia s nácvikom PP.
Maskérka poranení bola Mgr. Iveta Kurtulíková. Mgr. Marta
Peňáková – rozhodca.
August:
14.08.2017 - Odber krvi v priestoroch kultúrneho domu v spolupráci
s Národnou transfúznou službou v Martine, /počet darcov- 42/.
Október:
19.10.2017- V mesiaci úcty k starším poskytnutie pomoci pri stretnutí
dôchodcov formou zabezpečenia tomboly a prispením do
kultúrneho program.
November:
18.11.2017 - Usporiadanie 17. Katarínskeho plesu.
December:
4.12.2017 - Odber krvi v spolupráci NTS Martin / 60 darcov, z toho 4 prvodarci/
V priebehu r. 2017 – podanie projektu I-care, zameraného na osvetu a výučbu
PP, ktorý v zastúpení MS SČK Klin podal Mgr. Juraj Balek, nám firma Yanfeng
schválila finančný príspevok – a na účet cez OZ Orlovňa nám po zdanení
pribudlo 820,00€. Využitie týchto prostriedkov je nasledovné:
15.01. 2018- kurz PP pre prvákov v ZŠ v Kline, boli zakúpené pomôcky pre
výučbu PP – obväzový materiál, každému účastníkovi bol odovzdaný vak
s balíčkom PP a diplom o absolvovaní kurzu PP pre najmenších. Kurzu sa
zúčastnilo 36 prvákov, viedli ho Mgr. Marta Peňáková, Mgr. Iveta Kurtulíková,
Zuzana Štepunková, Janka Kurtulíková. Projekt bol foto dokumentovaný,
spolu s popisom činnosti a bol odoslaný firme, ktorá finančné prostriedky
poskytla..
- nákup cvičného defibrilátora pre výučbu PP,
- nákup knihy 5P prvá pomoc , v počte 3 ks,
Doklady o nákupe boli odovzdané Ing. Petrovi Jendroľovi, ktorý zastupuje OZ
Orlovňa.
- Pridelenie miestnosti pre MS SČK, ktorá je v priestoroch je administratívnej
budovy bývalej prevádzky.
-Celoročná starostlivosť o kvety a zeleň pri kostole.
-Naša práca je zdokumentovaná na internetovej stránke www.klin.sk.
-Pravidelne informujeme členov o činnosti v Obecných novinách - Echo Klina.
-Pokračovanie v písaní kroniky, kronika plesov.

K 31.12.2017 máme evidovaných 230 členov.
Vo výbore v priebehu r.2017 neboli žiadne zmeny.
Zapísala: Mgr. Marta Peňáková

V Kline dňa 11.03.2018

Mgr. Marta Peňáková
Predsedníčka MS SČK

