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Humanitární pomoc pro území postižená povodní stále organizuje i Český červený 
kříž. Oblastní spolky ČČK v Novém Jičíně, Jeseníku, Českých Budějovicích a 
také v Chrudimi a Ústí nad Orlicí realizují sbirky materiální humanitární pomoci i 
její následnou distribuci postiženým občanům.  
Z Fondu humanity ČČK (505 6 505/5500, v.s.111) již bylo uvolněno prvních 
500.000.- Kč. 
Činnost speciálních týmů psychologické první pomoci a zdravotnické první 
pomoci, které byly pod vedením členů Ústřední pohotovostní záchranné jednotky 
ČČK nasazeny již od pátku na Novojičínsku a následně také Jesenicku, byla 
ukončena.   
K tomu řekl hlavní koordinátor ÚPZJ ČČK Ing. Roman Váňa: "Speciálně vyškolené 
týmy červeného kříže poskytovaly základní psychosociální pomoc zhruba 1.250 
občanům, z toho bylo přibližně 200 těžších případů a 8 velmi těžkých případů, které 
byly předány k řešení profesionálním psychologům. Ve 150 případech byla 
poskytnuta také zdravotnická první pomoc, většinou ošetření drobných poranění, ve 
3 případech byli postižení předání zdravotnické záchranné službě.  
V oblasti Novojičínska jsme od Hasičského záchranného sboru (HZS ČR) převzali i 
koordinaci poskytování psychosociální pomoci v postiženém území, po skončení 
naší činnosti ji převzalo místně příslušné Krizové centrum Ostrava. Jeho pracovníci s 
námi také po celou dobu intenzivně spolupracovali. Kromě toho jsme také provedli 
průzkum celého území a zjištěné poznatky o potřebách lidí jsme předali starostům 
obcí. Spolupráce s obcemi i ostatními humanitárními organizacemi (ADRA, Charita, 
Člověk v tísni, Armáda spásy, Krizové centrum Ostrava) byla na velmi dobré úrovni." 
Členové týmů psychosociální pomoci ČČK jsou především vyškoleni na 
poskytování bezprostřední, krátkodobé pomoci, jedná se o cca 4-5 dní po 
mimořádné události. Po skončení této fáze by měli nastoupit specialisté na 
střednědobou a dlouhodobou pomoc. Podrobnější informace k této problematice je 
možné získat u pracovníků psychologické služby Hasičského záchranného sboru ČR 
(plk. Mgr. David Dohnal).   
Ze zkušeností nasazení ČČK se domníváme, že není k dispozici dostatek 
pracovníků, vyškolených k poskytování těchto služeb. Je třeba absolvovat nejen 
příslušné školení a výcvik, ale i mít dispozice pro tuto činnost. Práce v terénu je 
fyzicky a zvláště psychicky velmi náročná a je nutné zasahující včas vystřídat, aby se 
z pomáhajících nakonec nestali sami postižení mimořádnou událostí. 
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