„Pomáháme společně“
Praha, 17. 3.2016

- založena v roce 2000, je nestátní neziskovou organizací
- je územní složkou Diecézní charity Litoměřice, je členem Charita
Česká republika, Caritas Europa a Caritas Internationalis
- provozuje 4 zařízení, 10 sociálních služeb:
� Dům Samaritán – pomoc osobám bez přístřeší
� Dům pokojného stáří svaté Ludmily – péče o seniory nad
65 let
� Dům Světluška – péče o děti, mládež a rodiny v sociálně
vyloučených lokalitách
� Centrum pro rodinu Ovečka – mateřské centrum, péče o
děti, mládež a rodiny ohrožené sociálním vyloučením
- od 1.4.2015 krajský koordinátor Panelu HO Ústeckého kraje

Účast Oblastní charity ÚnL při povodních, rozsah pomoci:
Materiální pomoc
- potravinové balíčky (čínské polévky, sušenky, ovoce, nápoje…)
- hygienické potřeby (jednorázová mýdla a šampony, toaletní papír, kapesníčky…)
- ošacení, hračky pro děti, spacáky, karimatky, deky, matrace
Psychosociální pomoc
- krizová intervence
- program / aktivity pro děti
Personální pomoc
- sociální pracovníci
- dobrovolníci
- koordinátor pomoci
- řidiči (2 automobily)
Prostory
- pro osoby zasažené povodní
• Dům Samaritán – jídelna, noclehárna, sprcha
• Centrum pro rodinu Ovečka – dětské centrum
Následná pomoc – až do 31.12.2015

• Vznikl na základě dobrovolné dohody o spolupráci všech jeho
členů k poskytnutí komplexní pomoci obyvatelům při řešení
mimořádných událostí a krizových stavů.
Z „historie:
� 2002
povodně, první impuls
� 2004
cvičení Exploze Ústí 2004 – zapojení NNO,
počátek činnosti Panelu HO města Ústí nad
Labem, zahájení spolupráce NNO i v době klidu
� 2006
povodně, poskytování částečně koordinované pomoci
� 2007
obnovena pravidelná setkávání NNO + přizváni
zástupci HZS, později zástupci státní správy a
samosprávy
Koordinátorem PANELU HO – Dobrovolnické centrum
Ústí n.L.
� 2013
povodně, spolupráce členů - poskytována odborná a
koordinovaná pomoc

Dohoda o spolupráci při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při
jejich řešení v rámci PANELU HO Ústeckého kraje.
-

kraj požaduje pouze jednoho partnera pro komunikaci - koordinátora Panelu,
koordinátor má být rovněž jediným komunikačním partnerem pro velitele zásahu při
MU,

-

dohoda je vyjádřením NNO vůle spolupracovat a pomoc při mimořádných událostech a
krizových stavech poskytovat na území kraje koordinovaně a maximálně efektivně,

-

dohoda vymezuje závazky pro koordinátora i člena PANELU HO, ale nestanovuje žádné
sankce

-

jasné sdělení kraji, že partner, se kterým „hovoří“ není pouze jedna organizace, ale
skupina organizací, které koordinátor v danou chvíli reprezentuje.

� 1.4.2014

koordinátorem PANELU HO zvolena Oblastní charita Ústí nad
Labem, iniciace vzniku celokrajského PANELU HO

� v průběhu let 2014 a 2015 proběhlo:
-

11 zasedání PANELU HO (6/2014, 5/2015) za účelem profesionalizace této
platformy a sdílení informací od jednotlivých členů,

-

jednání s vedením Diecézní charity Litoměřice – postavení koordinátora v
rámci „charitního“ systému poskytování pomoci při MU a KS,

-

opakovaná jednání s vedením Ústeckého kraje o podobě vzájemné
spolupráce, jednání o poskytnutí finanční podpory na činnost PANELU HO

-

byli osloveni noví členové z Ústeckého kraje, zapojeny charity z litoměřické
diecéze

-

na žádost vedení Ústeckého kraje byl předložen návrh Dohod o spolupráci
členů PANELU HO, byly uzavírány dohody

–

zřízeno koordinační centrum pro PANEL HO,

– zřízen odkaz na PANEL HO na webu www.charitausti.cz včetně
propojení na webové stránky Krajského úřadu Ústeckého kraje,dále
Facebook PANELU HO,
- vytvořeny nové propagační materiály, které
byly distribuovány do informačních center ÚK
a do jednotlivých organizací,
– PANEL HO propagován a s jeho činností byli
seznámeni noví starostové obcí.
Současní členové PANELU HO Ústeckého kraje: Dobrovolnické centrum, Centrum krizové
intervence Spirála, Člověk v tísni, Medic Ústí nad Labem, Diakonie ČCE, charity
litoměřické diecéze působící na území Ústeckého kraje (9), zástupci HZS Ústeckého kraje,
krajského úřadu, magistrátu města, policie ČR.

Cíle PANELU HO na následující období:
� navázání užší spolupráce s Krajským úřadem Ústeckého kraje, uzavření
dohody/smlouvy o spolupráci, případně pomoci na vyžádání, zajištění financování pro
činnost Panelu HO, respektive jeho členů pro pomoc při MU a KS,
� vytvoření informačního systému pro sdílení informací a dokumentů,
� zpracování přehledného manuálu pro pomoc při mimořádné události sloužícího jak pro
členy PANELU HO, tak pro další zapojené složky,
� zřízení humanitárního skladu, případně pobočky humanitárního skladu Ústeckého kraje
(Č. Kamenice),
� propagace PANELU HO (vytvoření elektronické prezentace), preventivní programy,
� profesionalizace dobrovolníků a terénního krizového týmu.
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