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V pondělí 9.8.2010 ve 13:00 hodin proběhlo na Diecézní charitě Litoměřice 
jednání krizového týmu ohledně víkendových povodní, které postihly 
především oblasti právě litoměřické diecéze.  

 
Diecézní charita Litoměřice již zahájila rozsáhlou pomoc v postižených oblastech 
prostřednictvím místních Oblastních a Farních charit. Zástupci jednotlivých Charit se 
setkali právě na DCH Litoměřice, aby společně zhodnotili situaci a domluvili další 
postup spolupráce. Setkání, které vedla ředitelka DCH Litoměřice paní Růžena 
Kavková společně s hlavním koordinátorem pomoci panem Romanem Strižencem, 
se účastnili zástupci FCH Česká Lípa, OCH Liberec, OCH Ústí nad Labem a OCH 
Česká Kamenice. Účastníky setkání přišel podpořit také generální vikář litoměřické 
diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR a vyjádřil uznání a podporu všem zúčastněným. 
 
DCH Litoměřice rovněž koordinuje pomoc s ostatními neziskovými organizacemi. 
„Naším cílem je, pomoci v oblastech, kam se ještě pomoci nedostalo a pokrýt tak co 
největší možné území“ uvedl pan Striženec. 

Sbírkové konto na pomoc obětem povodní je zveřejněné (číslo konta: 
5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol 444, dárci mohou přispět také 
zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777.  

Káždé přítomné Charitě byl zatím poskytnut finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč na 
nákup přímé materielní pomoci (úklidové prostředky, balená voda…), kterou budou 
distribuovat přímo do postižených oblastí. Podle aktuelních možností a potřeb se 
případně ve středu 11.8.2010 uvolní další finanční prostředky. Od středy budou 
rovněž na DCH Litoměřice k dispozici vysoušeče (do konce týdne cca 98 kusů), již 
nyní je možné zapůjčit dva vysokotlaké čističe. V pondělí 16.8.2010 se bude jednat o 
následné pomoci. Charitní pracovníci budou provádět sociální šetření, na jehož 
základě DCH Litoměřice rozdělí přímou finanční pomoc postiženým domácnostem.  

 
Diecézní charita Litoměřice očekává od jednotlivých OCH a FCH požadavky, které 
bude operativně řešit.  
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