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Vážené kolegyně, vážení kolegové z Charit, 

dovolujeme si Vám tímto nabídnout spolupráci v poskytování pomoci obyvatelům, zasaženým velkou 

vodou ve Vašem regionu, a podpořit tak Vaši vlastní činnost – tak jako i pro nás byla velkou podporou 
pomoc kolegů z DCH Hradec Králové při povodni v roce 2002. 

DCH Plzeň provozuje už dva roky Terénní krizovou službu, poskytující psychosociální pomoc obětem 
individuálních a hromadných neštěstí. Součástí této aktivity je i koordinace dobrovolnického týmu, jehož 

činnost byla akreditována MV ČR v oblasti pomoci při přírodních a humanitárních katastrofách. Znamená 
to, že členové týmu jsou pojištěni, vyškoleni a vybaveni pro poskytování a psychosociální a humanitární 
pomoci. V programu mají také nasazení mimo plzeňskou diecézi, pokud je k tomu partnerská organizace 
vyzve. Vedoucí týmu je členem Psychosociálního intervenčního týmu ČR. 

Chceme vám v tuto chvíli nabídnout naši pomoc při řešení situace ve vašem regionu: 

1. spoluprací při hledání vhodného typu pomoci pro danou situaci 
2. nasazením mobilního týmu dobrovolníků s koordinátorem pro práci v terénu (poskytování 
psychosociální pomoci obětem) 

Náplní prvního typu spolupráce může být společné mapování potřeb a zdrojů zasažených občanů a 
komunity, vytváření informačních materiálů pro občany a zástupce samosprávy, sestavování kontaktů na 
organizace v rámci psychosociální sítě regionu, školení dobrovolníků, vytváření algoritmů intervencí, 
předávání vlastních zkušeností z krizové pomoci apod. 

Náplní druhého bodu nabídky může být zapojení našich pracovníků do místních pomáhajících týmů, 
podpora při obsluze evakuačních center, návštěvy občanů zasažených mimořádnou událostí – zjišťování 
potřeb, poskytování psychické podpory, předávání důležitých informací, krizová intervence, poradenství, 
podpora práv a zájmů apod. 

V současné době jsme připraveni vyslat mobilní jednotku s koordinátorem a několika dobrovolníky 
prakticky okamžitě. Vývoj našich možností v následujících dnech je nejistý vzhledem k předpokládaným 
povodňovým problémům v Plzeňském kraji. 

Předpokládaná doba působení týmu: 2 až 3 dny. Předpokládaný počet pracovníků: 3 až 4. 

Neváhejte nás kdykoli kontaktovat. Možná budeme Vaši pomoc potřebovat jindy zase my. Řadu 
užitečných materiálů najdete také na našem webu (odkaz KRIZOVÁ SLUŽBA). 

S pozdravem 

Mgr. Karel Šimr  
vedoucí Terénní krizové služby DCH Plzeň  
a koordinátor dobrovolnického krizového týmu DCH Plzeň 
telefon: 731 433 011 
e-mail: simr@dchp.cz 
http://www.dchplzen.charita.cz/ 
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