Konference: Den po zásahu

Spolupráce občanských
sdružení (dobrovolníků)
se základními složkami IZS
při plnění úkolů ochrany
obyvatelstva a civilní ochrany
Vítězslav Vurst
ADRA
PIT

Je v tom dobrá zpráva






Je to zpráva o ochotě (a výzvě) ke spolupráci
Spolupráce je o vzájemném poznání, uznání a
respektu
Je v tom uznání cesty kterou jsme společně ušli
(od „Přibyslavi“) a výzva k pokračování…
Mluvíme dnes o „dni po…“
Není v tom samozřejmost





je to lidech
o hledání
o ochotě

Posun ve vnímání pomoci po
MU u některých NNO
dříve

nyní

větší důraz na chápání
potřeb zasažených


důraz více na rychlou
humanitární, popř.
dobrovolnickou a finanční
pomoc – v krátkodobém, popř.
střednědobém horizontu





v celé šíři jejich potřeb
přímých, tak nepřímých
účastníků
s větším důrazem na
středně a dlouhodobý
horizont

Fyzické potřeby

Potřeby

Duchovní potřeby

Platí vždycky



Když se „neděje nic“
Když se „něco děje“







záplavy
požár
dopravní nehoda
úmrtí
evakuace
atd…

Duševní potřeby

Vyrovnávání se s MU má
rozměr času i hloubky
vzepětí
popření
pochybnosti
vyjednávání
hněv
obviňování
deprese
tlumení

uzdravení
akceptování

Spolupráce NNO se ZS IZS právě v tomto
momentě získává na významu a hodnotě
ZS IZS
 rychlá a profesionální záchrana
života a majetku
 lidské a technické zdroje
v neustálé pohotovosti
 z podstaty svého poslání se
nemohou dlouhodobě věnovat
zasaženým MU
 „zasaženými“ jsou vnímány
většinou pouze přímé oběti MU

NNO mohou na jejich činnost

navázat





do pomoci zahrnout i nepřímé
zasažené
myslet na všechny potřeby
člověka
využívat místní komunitu a její
sílu
plánovat podporu s ohledem na
čas

Pomoc po MU
v projektech
některých
NNO

Materielní
a technická

Fyzická
(dobrovolníci)

Finanční

Poradenství

Psychosoc.
podpora

Akreditace
u MV

sklad

okamžitá

finanční

Výcviky
a udržování
interních týmů

Výcviky
zaměřené
na koordinaci

sbírky

veřejná sbírka

technické

spolupráce
s PIT ČR

příjem
zahraniční
pomoci

Lokální

odvlhčovače,
wap, atd…

Celostátní

Spolupráce s
psychology HZS

Ještě k NNO, které se dlouhodobě
zapojují do pomoci při MU







většinou dobře nastavená vzájemná komunikace
spolupráce mající kořeny v době, kdy „se nic
neděje“
v řadě případů společné výcviky
vyhodnocení chyb ze zásahů
pokud při MU vznikají problémy, je to často
v případě




při MU se vyrojí organizace, o kterých se v mezidobí moc
neví a najednou se potřebují „předvést“
je to obyčejně tam kde není nastavená a cvičeními
ověřená spolupráce mezi ZS IZS a NNO
kde neexistují skutečně partnerské vztahy

Co a čeho si na spolupráci se
ZS IZS vážím
 otevřenosti

pro spolupráci
 časem ověřené spolupráce
 podpory GŘ HZS výcvikům, díky kterým
dostalo vnímání pomoci po MU nové rozměry
(PIT, atd..)
 opakovaným pozváním na cvičení, konference
a různé presentace
 vzájemné spolupráce při pořádání celostátních
i regionálních konferencí
 osobních vztahů

Co je třeba udělat pro lepší
spolupráci mezi ZS IZS a NNO




Překonávat možné předsudky, které mohou někde
existovat
Budovat partnerské vztahy
Skutečný přenos informací










smlouva může vytvořit podmínky, ale realita je často jiná
funguje to tam kde jsou vztahy, ne kde je smlouva…

Odvaha k novým zkušenostem
Rozšiřovat okruh spolupráce i s těmi ZS IZS, kde
spolupráce není nastavená
Společná cvičení v oblastech zaměřená na
spolupráci s NNO
Dobrovolníci dělají zadarmo, ale dobrovolnictví není
zadarmo…
Jít dál…

Děkuji za pozornost

