Český červený kříž v Praze pomohl při povodních na Moravě 2010
Dne 18. 5. 2010 rozhodl na vyžádání Oblastním spolkem Českého červeného kříže
Ostrava krizový štáb OS ČČK Praha 1 o uspořádání materiální sbírky pro poskytnutí
pomoci občanům zasaženým záplavami. Sbírka začala 19.5. 2010 v 16,00 hodin
v prostorách urychleně poskytnutých Městskou částí Praha 1 v ulici V Jámě.
K tomuto sběrnému místu pomoci se ihned připojila další sběrná centra ve Slivenci,
Praze 14, Praze 20, Ďáblicích, Hovorčovicích, Kojicích a Mělníku-Malém Újezdě. Do
organizace sbírky se ihned zapojil také OS ČČK Praha 9 a další oblastní spolky ČČK a
organizace v Praze i Středočeském kraji.
Zatímco občané o firmy z Prahy a středních Čech přispívali materiálními dary, jako
dezinfekční a čisticí prostředky, ochranné pomůcky, lopaty, košťata, holínky a
drogistické zboží, organizátoři sbírky připravovali dopravu do zasažených oblastí.
Ráno 25.5. 2010 pak dobrovolníci ČČK naložili kamion pomocí a ten vyrazil do
Moravskoslezského kraje. V Bohumíně byl náklad očekáván pracovníky OS ČČK
Karviná, kteří transport navedli do postižené části Bohumína. Zde byl náklad vyložen
členy sboru dobrovolných hasičů do improvizovaného skladu. Dobrovolní hasiči ve
spolupráci s ČČK monitorují potřeby vyplavených domácností přímo na místě a tak se
pomoc ihned dostává k potřebným vyplaveným rodinám. Jak potvrdil velitel místních
dobrovolných hasičů, některé rodiny na místě přišly takřka o všechno a tak jim
materiální pomoc pomůže nejen s odstraňováním škod, ale i k zajištění základních
potřeb v tomto těžkém období.
Ani po vyložení pomoci však práce dobrovolného koordinátora humanitární pomocí
Ing. Martin Srba na místě neskončila. Ihned se přesunul do prostor OS ČČK Ostrava,
kde byl ihned připraven plán na převzetí a distribuci velkorysého materiálního daru
společnosti dm drogerie markt s.r.o., která věnovala postiženým občanům cca. 18 palet
dezinfekčních a čisticích prostředků v celkové hodnotě kolem 600tis. Kč. V současné
době se pak připravuje převzetí dalších stovek dezinfekčních prostředků od firmy
NCH Czechoslovakia spol s.r.o. Poskytování pomoci občanům v nouzi tak pokračuje.
Za poskytnutí materiální pomoci bychom rádi poděkovali všem občanům a firmám,
zejména pak společnostem dm drogerie markt s.r.o., NCH Czechoslovakia spol s.r.o. a
3M Česko, spol. s r.o.. Dále děkujeme panu Josefu Cifrainovi, jehož autodoprava
materiál v nelehkých podmínkách převezla. Organizace sbírky by nebyla možná bez
pomoci MČ Praha 1, odboru dopravy MHMP a spolupráce dalších městských částí.
Několik fotografií z akce je přiloženo na závěr zprávy, další jsou k dispozici na odkazu
http://picasaweb.google.cz/cckpraha1/SbirkaNaPomocZasazenymPovodniNaMorave#
a na níže uvedeném kontaktu.
Vaše případné dotazy a nabídky další pomoci směřujte prosím na:
tel.: 776 113 953, email:praha1@cervenykriz.eu – ředitelka Úřadu OS ČČK Praha 1
Jaroslava Marková
Děkujeme Vám za pomoc!

