
(Olomouc) Charita Olomouc pomáhá lidem na území Olomouce, které v těchto dnech postihla 

povodeň z rozvodněné řeky Moravy.  Ve spolupráci s povodňovou komisí, v níž zasedají 
společně pracovníci magistrátu Olomouce i Olomouckého kraje, nyní připravuje harmonogram 
služeb, které postiženým nabízí. 

Charita Olomouc již v pátek 31. března předložila Magistrátu Olomouce i Krajskému úřadu nabídku 

bezprostřední pomoci, kterou je schopna během povodní zajistit. Okamžitě měla k dispozici ve vlastních 
prostorách ubytování pro 15 osob, tzn. 4 samostatné pokoje, postele včetně povlečení a sociální zařízení; 
další nabízenou službou je doprava vozíčkářů vozidlem Charity (PONIV), do něhož se naráz vejdou 3 
vozíčkáři s doprovodem.  

Nabídku v krátké době povodňová komise využila, požádala Charitu o ubytování dvou tělesně 
postižených lidí, kteří potřebovali převoz prostřednictvím PONIV, bezbariérové ubytování a stálý 
doprovod.  
V ubytovně Betánie bylo ubytováno několik seniorů, pro některé si posléze přijela rodina; zatím je 
ubytován 1 klient, který trpí astmatem a nezvládl by ubytování ve společném evakuačním středisku. 
Ubytovna je připravena pro další potřebné. 

Magistrát Olomouce požádal, aby Charita zajistila zdravotní službu v evakuačních centrech. Zabezpečení 
zdravotnic má na starosti Jana Vážanová. Jak řekla, v Olomouci pomáhají dobrovolnice – zdravotní sestry 
ze Zábřežska a z Hospice na Svatém Kopečku.  

V evakuačních centrech i v místech postižených povodní je potřeba  také krizovou intervenci, tu zajistí 
dobrovolníci-pracovníci Caritas-VOŠ sociální v Olomouci. Duchovní pomoc lidem postiženým povodní 
nabídl  P. Bohumír Vitásek z farnosti sv. Václava.  
 
Zabezpečení humanitární pomoci má na starosti Leoš Mrtvý, jenž s dalšími pracovníky provádí sociální 
šetření v terénu, rozvoz potřebného materiálu i dobrovolníků.  

„Nyní potřebujeme monitorovat potřeby přímo v terénu a připravit se na druhotnou pomoc, která bude 
potřebná v druhé fázi povodní,“ říká Ludmila Gottwaldová. Koordinátoři humanitární pomoci – pracovníci 
Charity Olomouc Josef Teč a Petr Macek, a Arcidiecézní charity Olomouc – Barbora Cigánková a František 
John provádějí sociální šetření na postižených místech. 
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