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Pomoc lidem postiženým povodněmi neustává 

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ je stále aktivní v pomoci lidem postiženým 

červnovými povodněmi. Krátce po živelných pohromách určil ředitel DCHOO Mgr. Lukáš Curylo  

koordinátora povodňové pomoci a vyčlenil další pracovníky pro zajištění humanitární a materiální 

pomoci v postiženém území. Cílem tohoto počinu bylo dosažení efektivní a konkrétní pomoci 

potřebným lidem. V rámci moravskoslezského kraje bylo DCHOO přiděleno několik obcí na 

Novojičínsku.  

 V počátcích zajišťovala DCHOO především materiální a dobrovolnickou pomoc. Velmi se zde 

osvědčila vzájemná spolupráce s obecními úřady postižených obcí a také s jednotlivými složkami 

DCHOO Charitou Ostrava, Charitou Hodslavice, Charitou Kopřivnice, Charitou Opava, Charitou 

Odry a s Charitou sv. Alexandra. K zajištění včasné, účinné a adresné pomoci, byly po čtrnáct dní 

vysílány do vodou poničených obcí skupinky sociálních pracovnic. V obcích Jeseník nad Odrou, 

Hůrka a Polouvsí zrealizovaly na desítky sociálních šetření. Předmětem šetření bylo nejen zjištění 

škod v jednotlivých zaplavených domácnostech, ale především šlo o zjištění akutních potřeb 

existencionálně ohrožených lidí. Na základě výsledků sociálních šetření již bylo mezi občany 

poškozené povodněmi přerozděleno na 500 000,- korun. Materiální i finanční podpora je poskytována 

se sbírek a darů. V průběhu následujících dní se zbývajícím potřebným dostane částky přesahující 

750 000,- korun. V současné době celkové částka finanční pomoci převyšuje 1 312 000,- korun. 

Peníze jsou určeny pro 85 domácností na Novojičínsku. Pomoc v podobě peněžního daru, je 

poskytována účelově, tj. k odstraňování následků škody po povodních. Peněžitý dar je vyplácen 

občanům na základě výsledků výše uvedeného šetření, po ověření totožnosti a po sepsání darovací 

smlouvy. Pracovníci DCHOO, kteří se podílejí na přerozdělování finanční pomoci, se často setkávají 

s vděčností a mnohdy i s dojetím u obdarovaných lidí. Vděčnosti od lidí, kteří přišli během několika 

minut o mnohé, a často se jim podařilo uchránit jen holé životy. Setkávání a povídání s těmito lidmi, je 

pak často velmi silným zážitkem i pro pracovníky DCHOO. Vděčnost obdarovaných je jim odměnou 

za jejich práci. 

 DCHOO ve své pomoci disponuje nejen penězi. Na organizaci se často obracejí soukromí 

dárci se žádostí o zprostředkování materiální pomoci potřebným osobám. Darem se často stává starší 

nábytek, elektrospotřebiče a jiné základní vybavení domácností. Dárcům, dobrovolníkům a všem, kteří 

se nějakým způsobem podíleli, či podílejí na pomoci, patří velké díky. 

 Ředitel DCHOO Mgr. Lukáš Curylo k tomu dodal: „Jsem velmi rád, že můžeme pomáhat 

lidem, které zasáhly červnové povodně. Díky dárcům a našim pracovníkům můžeme i nadále 

realizovat pomoc, která nespočívá pouze v materiální či finanční pomoci, ale jejichž součástí je také 

povzbuzení a vědomí, že nám tito lidé nejsou lhostejní. Vždyť mnozí z nich si teprve až nyní plně 

uvědomují ničivý dopad červnových událostí, včetně obtíží které jim to v běžném životě přináší. Chtěl 

bych poděkovat všem dárcům, pracovníkům a dobrovolníkům za jejich vstřícnost a pomoc, bez které 

bychom nemohli pomáhat ani my.  Jsme připraveni i nadále pomáhat lidem postižených povodní, aby 

se co nejdříve vrátili do běžného života.“ 
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