
Tisková zpráva Terénní krizové služby DCH Plzeň ze středy 12. dubna 2006 

 
(Veselí nad Luţnicí) Kromě materiální a manuální pomoci nabídli lidem v zaplavených jiţních čechách 
pracovníci humanitárních organizací také psychosociální pomoc. 

V jihočeském Veselí nad Luţnicí a jeho okolí působí od pátku (7.dubna) také členové Psychosociálního 

intervenčního týmu pod hlavičkou svých vysílajících organizací (Roman Tlapák - Diecézní charita České 
Budějovice, Filip Keller - Diakonie ČCE, Karel Šimr- Diecézní charita Plzeň).  

Svou činnost od začátku zaměřili na koordinaci organizací, které v místě působí (Charita, Diakonie, 
ADRA, Člověk v tísni, dobrovolníci), a jejich napojenost na obec. Zorganizovali dvě koordinační a 

informační schůzky za účasti starosty a místostarosty města. Vzhledem k rozdílným prioritám a formám 
pomoci se sice nepodařilo postup humanitárních organizací zcela sjednotit (například vytvořením 
společných týmů), ale fungovalo vzájemné informování o probíhající pomoci a především odkazování 
zasaţených občanů do návazných sluţeb (například ADRA odkazovala na místní Charitu, Člověk v tísni 
předával charitním týmům domácnosti s potřebou psychosociální pomoci a Charita odkazovala zasaţené 
na informační centrum ADRY v otázkách vysoušení zatopených objektů). 

Členové krizových týmů během víkendu navštívili přes sto domácností a zjišťovali potřeby jejich 
obyvatel. Na jejich základě poskytovali poradenství a důleţité informace, zprostředkovávali humanitární 
pomoc a práci dobrovolníků nebo jen naslouchali. Snaţili se také  o zlepšení informačních toků mezi 
občany a radnicí. Zasaţeným rozdávali letáček "Co dělat po povodni" s komplexními informacemi a 
důleţitými kontakty. Následně vytipovali asi desítku ohroţených jednotlivců a rodin, u kterých z různých 
důvodů předpokladají ztíţené vyrovnávání se s událostí. Některé z nich znovu navštívili včera (11.4.). 
Někdy se museli doslova brodit vodou. Dalšího doprovovázení těchto občanů se ujme místní člen PITu a 
koordinátor charitní povodňové pomoci Roman Tlapák. 

Důleţitou součástí činností psychosociálních pracovníků bylo také uskutečnění zakončovacích setkání s 
prvky debriefingu pro zasahující charitní týmy. 

Neméně důleţitou roli hraje skutečnost, ţe lidé si vzájemně velmi pomáhají a mohou se opřít o 
zkušenosti z povodně z roku 2002. 

Terénní krizová sluţba DCH Plzeň ve Veselí působila na ţádost kolegů z českobudějovicé diecézní charity.  

Fotografie z úterý 11. dubna. 
Nové fotografie přibyly i ve víkendové fotogalerii.  

 
Reportáţ o pomoci ve Veselí nad Luţnicí vysílá Česká televize v pořadu Křesťanský magazín v neděli 
16.4. od 14,20 na programu Čt 1. 
 
Povodňové informace pro občany a zprávy z činnosti Terénní krizové sluţby jsou dostupné na 
www.charita.cz/plzen (odkaz KRIZOVÁ SLUŢBA).    

Karel Šimr, vedoucí Terénní krizové služby Diecézní charity Plzeň 
telefon: 731 433 011 
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