
Tisková zpráva Terénní krizové služby Diecézní charity Plzeň z pondělí 3. dubna 2006 

 
Pracovníci a dobrovolníci plzeňské diecézní Charity po celý víkend zasahovali v severních 
Čechách. Pomáhali v evakuačním centru v Brozanech nad Ohří i v zaplavených obcích. 

Šestice lidí z krizového týmu Diecézní ccharity Plzeň odjela v sobotu (1.4.) ráno poskytovat 

psychosociální pomoc do povodní zasaţeného Ústeckého kraje. Poţádala je o to tamní diecézní Charita. 
Po oba dny zajišťovala část týmu sluţbu v evakuačním centru v Brozanech nad Ohří, kam byli před 
velkou vodou evakuováni cizinci se statutem strpění z azylového domu na břehu Labě v Litoměřicích. 
Členové týmu se snaţili zklidnit napjatou atmosféru v ubytovně, v níţ se ze dne na den ocitlo dvakrát 
více obyvatel včetně většího počtu dětí. Organizovali volnočasové aktivity pro děti, poskytovali podporu 
dospělým a přivezli humanitární pomoc. 

Další část týmu vyrazila do zaplavených obcí v terénu. Navštívili obce na Labi od velmi zasaţených Kršic 
přes Litoměřice po Ústí nad Labem. Lidé, kteří své domovy měli pod vodou a museli je uţ opustit, našli 
útočiště u svých příbuzných. Jen jednotlivci vyuţili nabídky obcí v poskytnutí náhradního ubytování. 
Členové týmu se tedy zaměřili na podporu zejména starších lidí, kteří s obavami vyhlíţeli, zda hladina 
dostoupí aţ do jejich obydlí. Předávali informační materiály s postupy řešení situace po zatopení domu, 
informovali o moţných dopadech proţitku události na lidskou psychiku, moţnostech pomoci a svépomoci, 
ale také o tom, jak postupovat v případě, ţe bude nařízena evakuace nebo o postupech vysoušení 
zatopených prostor. Poskytovali také podobnou informační podporu starostům obcí. Na základě letáčku, 
připraveného ve spolupráci s dalšími místními pomáhajícícmi organizacemi následně odkazovali do 
návazných místních sluţeb, kterým předala podrobný monitoring situace a potřeb zasaţených a 

ohroţených lidí. 
  
Akce se zúčastnili pracovníci Terénní krizové sluţby, Poradny pro cizince a členové dobrovolnického 
krizového týmu DCH Plzeň. Úzce přitom spolupracovali s Diecézní charitou Litoměřice i s dobrovolnými 
záchranáři z Royal Rangers, Psychosociálním intervenčním týmem ČR, ADROU nebo Diakonií ČCE. 
Zástupci zmíněných organizací, které v oblasti operují, se setkali na koordinační schůzce, na níţ se 
dohodli na společném postupu. 

Po domluvě s koordinátorem krizové pomoci českobudějovické diecézní charity pravděpodobně vyjede 
tým příští víkend také do jiţních Čech. Podobnou pomoc nabídla plzeňská Charita i kolegům z Moravy a 
východních Čech. 

Terénní krizová sluţba samozřejmě zůstává v pohotovosti i v Plzni pro případné povodňové problémy v 
kraji. 

Fotografie z akce najdete zde. 
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