ČČK a POVODNĚ ČR 2010
Povodně 2010 v České republice
Bleskové povodně, které zasáhly v květnu 2010 Moravu a následně v srpnu severní
Čechy byly praktickou prověrkou připravenosti členů humanitárních jednotek ČČK a
Ústřední pohotovostní záchranné jednotky ČČK.
Členové i dobrovolníci ČČK poskytovali v terénu zdravotní a psychosociální pomoc,
zajišťovali humanitární pomoc a pomáhali s distribucí čisticích, dezinfekčních a
úklidových pomůcek.

Pomoc Českého červeného kříže byla prvotně financována z Fondu humanity ČČK.
Další finanční prostředky na následnou pomoc byly získávány pomocí vyhlášené
veřejné finanční sbírky a zasíláním dárcovských SMS.
A. HUMANITÁRNÍ POMOC – MORAVA
Na organizaci, sběru, přípravě humanitární pomoci, její distribuci a dopravě do
postižených oblastí na Moravě se podílelo 404 osoby, z toho 107 členů HJ ze 40
oblastních spolků ČČK.
Formou materiální humanitární pomoci bylo do postižených oblastí Moravy
dopraveno:
1. Potraviny v hodnotě 5 700 Kč
2. Pitná voda v hodnotě 41 258 Kč
3. Úklidové a dezinfekční prostředky v hodnotě 1 490 955 Kč
4. Ošacení v hodnotě 21 850 Kč
5. Lehátka v hodnotě 47 500 Kč
6. Lůžkoviny a deky v hodnotě 76 100 Kč
Materiální humanitární pomoc celkem 636 469 Kč

Vlastní zdroje na poskytnutí humanitárnípomoci využilo 12 oblastních spolků ČČK.
13 oblastních spolků pořádalo materiálni sbírku humanitární pomoci.
V rámci následné pomoci dale realizoval ČČK projekt čištění studní v částce 31 500 Kč.
Celkově poskytnutá humanitární pomoc oblast zasaženým povodněmi na Moravě
činila ze strany ČČK 2 319 828 Kč.
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B. HUMANITÁRNÍ POMOC – SEVERNÍ ČECHY
V severních Čechách realizoval ČČK Projekt obnovy obydlí, v rámci něhož poskytl ČČK
finanční příspěvek rodinám, jejichž dům byl buď zcela zničen povodní a byl určen
k demolici, nebo rodinám, jejichž dům byl zásadně povodní poškozen, ale bylo možno
jej opravit. Příspěvky byly určeny pro sociálně potřebné rodiny.
Celkově poskytnutá humanitární pomoc oblast zasaženým povodněmi v Severních
Čechách činila ze strany ČČK 2 045 722 Kč.

Formou materiální humanitární pomoci bylo do postižených např. dopraveno:
1. Dodávka dezinfekčních prostředků v hodnotě 100 000 Kč – HARTMANN-RICO
a.s.
2. Dodávka 15 palet igelitových pytlů v hodnotě 283 000 Kč – Pytlík, a.s.
3. Dodávka dezinfekčních prostředků - ALTER s.r.o.
4. Sbírky ošacení, dezinfekčních prostředků, načiní (lopaty, košťata…), hygienické
potřeby
Na podporu povodněmi zasažených oblastí uspořádal ČČK v roce 2010 také dvě
charitativní akce:
1. Humanitární koncert pro Moravu a Slezsko se pod názvem „Praha je s vámi“
konal v květnu na Václavském náměstí a spoluorganizátory se staly Magistrát
hlavního města Prahy a Český rozhlas Regina. Hlavními protagonist koncertu
byli Kamil Střihavka, Daniel Hůlka, Petr Kotvald, Radka Fišarová, Ondřej Ruml,
David Deyl, Magda Malá, Petr Dopita, Michael Foret a další. V rámci této akce
se podařilo vybrat do pokladniček ČČK částku 33 068 Kč.
2. Druhá akce s názvem „Písnička za vodu“ proběhla v srpnu 2010 za opětovné
spolupráce s Českým rozhlasem Regina. Každý, kdo chtěl pomoci, mohl na
několika místech v Praze virtuálně zakoupit balenou pitnou vodu a zároveň
mohl zavolat přímo do celodenního mimořádného vysílání Českého rozhlasu
Regina a objednat si písničku na přání, kterou „zaplatil“ vodou. Částka za
virtuální prodej vod byla použita na zakoupení 10 837 ks balené pitné vody
(16 255 litrů), která byla dopravena přímo do oblastí zasažených povodněmi.
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