
Tisková zpráva Diecézní charity České Budějovice ze středy 12. dubna 2006 

(Veselí nad Lužnicí) Diecézní charita České Budějovice od začátku zaměřila Svoji činnost na 
koordinaci organizací, které v místě působí (Diakonie, ADRA, Člověk v tísni, dobrovolníci), a 
jejich napojení na obec.  

Zorganizovali jsme dvě koordinační a informační schůzky za účasti starosty a místostarosty Veselí n 
Lužnicí. 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 zasažených občanů do návazných služeb (například ADRA 
odkazovala na místní Charitu, Člověk v tísni předával charitním týmům domácnosti, které potřebovaly 

psychosociální pomoc a Charita odkazovala zasažené na informační centrum ADRY v otázkách vysoušení 
zatopených objektů) 

Diecézní charita České Budějovice ve spolupráci s krizovým týmem Diecézní charity Plzeň a 11 
dobrovolníky z Oblastní charity Zábřeh na Moravě během víkendu navštívili více než stovku domácností a 

zjišťovali potřeby jejich obyvatel. Na základě šetření poskytli poradenství a důležité informace, 
zprostředkovávali humanitární pomoc a práci dobrovolníků nebo jen naslouchali. Snažili se také o 
zlepšení informačních toků mezi občany a radnicí. Zasaženým rozdávali letáček   
 
Zasaženým rozdávali letáček Co dělat po povodni s komplexními informacemi a důležitými kontakty. 
Následně vytipovali asi desítku ohrožených jednotlivců a rodin, u kterých z různých důvodů lze 
předpokládat ztížené vyrovnávání se s událostí. Některé z nich jsme navštívili opakovaně. Dalšího 
doprovázení těchto občanů se ujme místní člen PITu a koordinátor charitní povodňové pomoci.Důležitou 
se ukázala role zprostředkovatelů v komunikaci mezi občany a místní samosprávou. Vytipovali asi 
desítku rodin, jimž místní Charita nabídne dlouhodobější doprovázení při vyrovnávání se s následky 
události. Nabízí ve fázi akutní pomoci – pomoc finanční na elektrickou energii, zakoupení vybavení, které 
bylo při povodni zničeno. 

Od společnosti TESCO jsme získali hygienické prostředky v hodnotě 20 000 Kč, OCH Pelhřimov získala od 
dárců 20 000 Kč, od tamních závodů košťata, sací houby, lopaty, hadry. 

Reportáž o pomoci ve Veselí nad Lužnicí odvysílá Česká televize v pořadu Křesťanský magazín v neděli 
16. dubna od 14.20 na programu Čt1. 

Roman Tlapák, 
koordinátor pomoci po povodních DCH České Budějovice 

 


