Dobrovolníkův průvodce
při povodních

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Milý dobrovolníku,
milá dobrovolnice,
dostává se Ti do rukou manuál
dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech v České republice.
Na úvod musím zdůraznit, jak moc si
vážíme Tvé pomoci a spolupráce.
Diakonie ČCE (dále DČCE) se ve
spolupráci s Českobratrskou církví
evangelickou (dále ČCE) zapojila do
pomoci lidem zasaženými povodní
v České republice již roku 1997.
Od roku 2002 nám v pomoci lidem
zasažených povodněmi pomáhají i dobrovolníci, a to zejména při
manuálním odklízení následků povodní.
Humanitární pomoc vždy poskytujeme ve spolupráci s místními
samosprávami, integrovaným záchranným systémem (IZS) a ostatními
neziskovými organizacemi tak, aby se činnost jednotlivých organizací
a institucí nepřekrývala a zároveň bylo zajištěno, že se pomoc dostane
ke všem, kdo ji potřebují.
Tento průvodce by Ti měl poskytnout všechny zásadní informace
o zásahu v terénu. Dozvíš se v něm, jak ochránit nejen svoje tělo, ale
i mysl. Je v něm napsáno, jaká máš práva, povinnosti a podle jakých
jednoduchých etických zásad bys měl/a jednat. K příručce jsme také
připojili základní informace o tom, jak se chovat vůči zasaženým lidem
a být jim tak oporou nejen po materiální stránce, ale i po stránce
duševní. Na úplně poslední straně je prostor, kam si můžeš dopsat
důležité kontakty a poznámky.
Věřím, že Ti tato příručka přinese lepší orientaci v nezvyklé situaci
a bude Ti k užitku.

Jan Dus, ředitel
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Malý slovníček pojmů
Dobrovolník: každý, kdo ze své vůle, ve svém volném čase a bez nároku na
finanční prospěch nebo odměnu vykonává dobrovolnickou činnost ve
prospěch jiných lidí nebo organizací.
Diakonie Českobratrské církve evangelické (Diakonie ČCE; DČCE):
druhá největší nezisková organizace poskytující sociální služby v České
republice. Pod Diakonií ČCE je sdruženo více než 30 středisek s různým
zaměřením. Zřizovatelem Diakonie je Českobratrská církev evangelická.
Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce: středisko
DČCE, které poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech
v České republice, pořádá semináře globálního rozvojového vzdělávání pro
české školy a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc
v zahraničí.
Povodeň: výrazné přechodné zvýšení hladiny vodního toku, ať již
v důsledku náhlého zvětšení průtoku (např. v důsledku dešťových srážek
a/nebo tání sněhu), nebo zmenšením průtočnosti koryta (ledovou zácpou,
ucpáním mostních otvorů apod.). Při vylití vody z koryta v důsledku povodně
mluvíme o záplavě.
Mimořádná událost (MU): událost nebo situace vzniklá v určitém prostředí
v důsledku živelní pohromy, havárie, nezákonnou činností, ohrožením
kritické infrastruktury, nákazami, ohrožením vnitřní bezpečnosti a ekonomiky,
která je řešena obvyklým způsobem orgány a složkami bezpečnostního
systému podle zvláštních právních předpisů.
Integrovaný záchranný systém (IZS): efektivní systém vazeb, pravidel
spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů
státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném
provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné
události.
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Práva a povinnosti dobrovolníka
Jako dobrovolník, dobrovolnice máš svá práva, ale i povinnosti. Zde
uvádíme jejich základní přehled.
Dobrovolník má právo:
źna aktuální informace,
źna požádání o pomoc,
źna odpočinek,
źna možnost říct „ne“,
źna ochranné a pracovní pomůcky,
źna zaškolení, výcvik, trénink,
źna zpětnou vazbu,
źna kontakt s pověřenou osobou (koordinátorem),
źna označení (na viditelnou identifikaci, příslušnost),
źna pojištění po dobu výkonu dobrovolnické pomoci (vykonává-li ji
podle zákona o dobrovolnické službě),
źna potvrzení/osvědčení v průběhu (nejméně při 50 hodinách
činnosti) či po dobrovolnické činnosti,
źna nakládání s osobními údaji v souladu s platnou legislativou.
Dobrovolník má povinnost:
źdbát na bezpečnost svou i ostatních,
źdbát pokynů koordinátora a zasahujících složek,
źplnit úkoly, ke kterým se zavázal,
źzachovávat mlčenlivost,
źbýt spolehlivý,
źdodržovat pravidla týmové spolupráce,
źnezneužívat projevené důvěry,
źneposkytovat médiím žádné informace (kromě obecně známých),
źznát a brát na vědomí své limity,
źrespektovat zadané úkoly – i splnění zdánlivě jednoduchého
a nepodstatného úkolu může významně pomoci,
źoznámit ukončení své činnosti (odchod z oblasti),
źztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost
vykonává, a dle toho ji navenek prezentovat,
źposkytnout osobní údaje k evidenci a pojištění.
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Etické zásady dobrovolníka
1)
Buď spolehlivý/á
Pro koordinátory humanitární pomoci je nesmírně důležité, že se mohou
na dobrovolníky plně spolehnout. Ber vážně všechny úkoly, které Ti byly
zadány a ke kterým ses zavázal/a.
2)
Dbej na bezpečnost svou i ostatních
Nikdy nezapomínej, že se nacházíš v nebezpečném prostředí a buď
opatrný/á jak na sebe, tak na ostatní.
3)
Jednej s respektem
Je vysoce pravděpodobné, že budeš vyklízet soukromé zatopené domy
a uklízet v nich. Chovej se vůči majiteli bytu či domu, kde pracuješ, s co
největší ohleduplností. Respektuj jejich přání při nakládání s jejich
majetkem.
Pokud jsou v důsledku stresu názory postižených osob zcela iracionální,
snaž se je trpělivě přesvědčit o lepším řešení situace (např. že je
nemyslitelné uchovávat evidentně zkažené a kontaminované potraviny
atd.).
4)
Zachovej mlčenlivost
V terénu se můžeš setkat s lidmi, kteří se Ti svěří se svým trápením či Tě
požádají o různé druhy pomoci. Nezneužívej projevenou důvěru
zasažených lidí i ostatních dobrovolníků a uchovej citlivé informace
v tajnosti. Pokud je to potřeba, projednej soukromé záležitosti zasažených
lidí pouze s vedoucím základny nebo koordinátorem humanitární pomoci
v místě (popřípadě s ostatními dobrovolníky v týmu).
5)
Požádej o pomoc, kterou při své činnosti potřebuješ
Neber si toho na sebe příliš mnoho a ber na vědomí své limity (časové,
zdravotní atd.). Pokud na některou činnost nestačíš sám/sama, požádej
o pomoc či radu ostatní dobrovolníky nebo koordinátora pomoci v místě.
6)
Vhodně reprezentuj vysílající organizaci
Nezapomínej na to, že jsi reprezentantem/reprezentantkou Diakonie ČCE.
Pokud tedy máš na sobě tričko s logem organizace, chovej se v souladu
s jejím posláním. Špatný obraz vyvolávají dobrovolníci, kteří veřejně pijí
alkohol, kouří nebo se chovají nevhodně.
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Zásady bezpečnosti
Nezapomínej na to, že se nacházíš v nebezpečné oblasti, kde hrozí vysoké
nebezpečí nákazou virovými nebo jinými nemocemi. Také možná budeš
pracovat s elektrickými zařízeními, která při neopatrné manipulaci mohou
způsobit úraz. Proto je potřeba dodržovat několik zásad, aby se riziko
nákazy nebo úrazu snížilo na minimum. Pokud jsi nemocný/á nebo se
necítíš úplně zdráv/a, zůstaň doma!
Jak předcházet riziku infekčních onemocnění?
źPři práci v zatopených prostorách se snaž omezit kontakt vody a bláta

s pokožkou.
źPři práci vždy používej holínky, gumové rukavice a jiné ochranné
pomůcky.
źPo skončení práce si řádně umyj ruce a vydezinfikuj je přípravkem
s protivirovou účinností.
źDezinfekce nenahradí mechanickou očistu a úklid. Pro dezinfekci
používej nejlépe přípravky na bázi aktivního chloru (Chloramin B, Savo).
źOblečení, ve kterém jsi pracoval/a, si převlékni a případně nech do
dalšího dne vydezinfikovat.
źPokud je to možné, je nutné dezinfikovat všechny plochy, předměty,
zařízení, pokud byly v kontaktu se záplavovou vodou. Dezinfekci vždy
musí předcházet mechanická očista a mytí.
źVeškerá poranění pokožky, hnisání, vyrážky apod. nahlas vedoucímu
humanitární základny a s jeho vědomím vyhledej odbornou lékařskou
pomoc.
źV případě zvýšeného výskytu komárů a jiného bodavého hmyzu
používej repelenty.
źZbytky potravin zasyp chlorovaným vápnem a pak odlož do k tomu
určených kontejnerů k likvidaci, nejlépe v uzavřených plastikových
pytlích.
źTextilní předměty (peřiny, matrace, žíněnky, prošívané přikrývky atd.) je
nutné důkladně vysušit, aby se zabránilo napadení těchto předmětů
plísněmi, kterých je velmi obtížné se posléze zbavit.
źZdivo nech řádně vyschnout za stálého větrání objektu. Později je třeba
provést nové malby s použitím protiplísňových prostředků.
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Při práci v zatopených prostorách a při jejich čištění jsi vystaven/a riziku
infekce. Jedná se jednak o infekce přenášené vodou kontaminovanou
lidskými výkaly pocházejícími z žump a čističek odpadních vod, a jednak
vodu kontaminovanou výkaly zvířat v případě některých infekcí přenosných
na člověka. Jejich původci mohou vniknout do organismu člověka
i nepatrně poškozenou kůží (např. oděrkami a záděrami).
V záplavových oblastech se můžeš nakazit zejména salmonelózou,
úplavicí, břišním tyfem a paratyfem, leptospirózou, listeriózou, tularémií,
žloutenkou typu A a B apod. Při přemnožení komárů hrozí záplavové
horečky. Zkontroluj si platnost očkování proti tetanu (přeočkování po 10 až
15 letech).
V některých případech se podle místní epidemiologické situace doporučuje
i další očkování (např. proti hepatitidě typu A, břišnímu tyfu apod.)
Jak zabránit zbytečným zraněním při práci s technikou?
źPřed manipulací s technikou by se Ti mělo dostat řádného zaškolení.
źPři práci s technikou dbej bezpečnostních upozornění, která najdeš

v návodu na použití jednotlivých zařízení.
źV případě jakékoli nejistoty se zařízením nemanipuluj a přenech
obsluhu zkušenějším.
źNenechávej spuštěná technická zařízení bez dozoru.
źVždy pracuj pouze s vhodnými ochrannými pomůckami!
Ostatní doporučení
źDodržuj pitný režim (pij pouze nezávadnou či balenou vodu).
źDbej na pravidelné přestávky během práce.
źPokud je to možné, pracuj minimálně ve dvojici či týmu a buď viditelně

označen/a.
źDbej na pokyny bezpečnostních složek zasahujících v oblasti.
źNechoď mimo vyznačená a bezpečná území.
źNezanedbávej osobní hygienu a dezinfekci pracovního oblečení a
rukou.
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První pomoc
Můžeš se dostat do situace, kdy bude třeba, abys druhým poskytl/a první
pomoc. Jedná se o jednotlivé úkony, které při náhlém ohrožení nebo postižení
zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení.
Poskytnout první pomoc je povinen dle zákona každý občan České republiky
starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. I když můžeš mít strach,
že bys zraněnému ještě více ublížil/a, je důležité a podstatné udělat aspoň
něco pro záchranu života, než nejednat vůbec.
Cílem první pomoci bez specializovaného vybavení je zavolání Záchranné
zdravotnické služby (ZZS) a péče o zraněného do příjezdu ZZS, případně
improvizovaný transport. Úkolem je zachránit život zraněnému, zabránit
zhoršení jeho stavu a zajistit jeho bezpečí. Obecně se doporučují tyto zásady:
teplo, tekutiny, ticho, tišení bolesti a transport (zkratka 5T), nelze je však beze
zbytku aplikovat u mnoha stavů.
Postup při poskytování první pomoci
Zástava masivního krvácení
źPřímé stlačení prsty v ráně (krvácení z krční tepny nebo nemáš-li žádný
obvaz).
źTlakový obvaz (silné stlačení obvazu v ráně proti kosti).
źPřípadné zaškrcení na končetinách (nikdy nepoužívej provaz nebo drát).
źZvedni zraněnému dolní končetiny (protišoková poloha).
Resuscitace
źZjisti stav vědomí (oslov postiženého, štípni na citlivé místo atd.).
źJe-li v bezvědomí → uvolni dýchací cesty (zakloň hlavu: tah za bradu, tlak
na čelo).
źZjisti, zda zraněný dýchá (pohledem, poslechem).
źPokud dýchá → uveď ho/ji do tzv. zotavovací polohy (poloha na boku
s podloženou a zakloněnou hlavou) → zavolej linku 155.
źPokud nedýchá → zavolej linku 155 → začni s masáží srdce (ideálně 100
stlačení za minutu) a umělým dýcháním (optimální je provádět 30 stlačení
uprostřed hrudníku a poté 2 umělé dechy), poměr 30:2 ideálně udržuj do
příjezdu ZZS. Pokud nezvládneš oba úkony najednou, prováděj primárně
masáž srdce.
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Psychohygiena
Pomoc dobrovolníků při mimořádných událostech může být stresující
a náročná. Zde uvádíme pár rad pro zabránění nepříznivých vlivů stresu na
Tvoji duševní rovnováhu:
źMluv o svých zážitcích na společných setkáních nebo s ostatními
dobrovolníky v týmu.
źPokud máš chuť být na chvíli sám, sama, najdi si klidné místo a relaxuj
(např. u dobré knihy). Věnuj se něčemu, co Tě baví a činí Ti radost.
źNezapomínej, že máš kolem sebe skupinu lidí, kteří pracují na zadaných
úkolech společně s Tebou a mohou Ti být oporou. Nejsi na to sám, sama.
źMáš právo říci „ne“. Pokud Ti bude zadaný úkol nepříjemný a/nebo nad
Tvoje možnosti, neboj se o tom zmínit.
źOmez spotřebu alkoholu, protože jeho konzumace míru stresu spíše
zvyšuje.
źPokud se necítíš dobře nebo máš nějaký problém, neboj se obrátit na
vedoucího základny.
źRaději moc neponocuj, aby ses mohl/a dostatečně prospat a mít dostatek
energie do dalšího dne.
źZapojuj se do aktivit s ostatními a najdi si mezi ostatními dobrovolníky
blízké lidi. Můžete spolu třeba hrát deskové hry nebo si večer zazpívat.
źVolej své rodině a svým přátelům.

Při setkání se zdánlivě nekonečnými potřebami obětí katastrofy můžeš pocítit
pochopitelnou snahu pomoci jakýmkoli možným způsobem. Začínáš se příliš
angažovat a děláš pro přeživšího příliš mnoho, což obvykle není v jeho
nejlepším zájmu. Pokud se Ti daří zasažené podpořit tak, aby problémy řešili
sami, cítí se schopnější, způsobilejší a lépe vybaveni do střetu s další
překážkou. Měj na paměti, že podpořit zasaženého je něco jiného, než udělat
věci za něj.
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Psychická podpora zasaženým
Cílem této kapitoly je seznámit Tě se základními principy psychické
první pomoci (tzn. krátkodobá podpora lidí v obtížné situaci krátce po
nehodě či nešťastné události), stejně jako se zásadami citlivého
jednání se zasaženými lidmi v delším časovém horizontu.
Potřeby a reakce zasažených
Zátěžové podněty se mohou podle typu katastrofy lišit, starosti
a potřeby lidí vyvolané katastrofou se však nemění.
Jde především o:
źstarost o základní přežití,
źžal nad ztrátou blízkých a nad ztrátou ceněného a pro osobu

významného majetku,
źstrach a úzkost o osobní bezpečí a tělesné bezpečí blízkých,
źporuchy spánku, často s výskytem nočních můr a obrazů katastrofy,
źobavy z přesídlení a s ním spojené osamělosti,
źpotřebu mluvit, často opakovaně, o událostech a pocitech
spojených s katastrofou,
źpotřebu cítit se jako součást společenství a jeho snah o obnovu.
Psychická první pomoc
Ačkoliv psychickou první pomoc pravděpodobně nebudeš muset
nikomu ze zasažených poskytovat, určitě není na škodu si
zapamatovat několik základních zásad. Psychická první pomoc je
vhodná až po zvládnutí prvotního šoku. Psychická první pomoc má za
účel snížit počáteční negativní dopad nešťastné události a podpořit
krátkodobé i dlouhodobé vyrovnání se se změnami v životě člověka.
Základní principy psychické první pomoci:
źRespekt ke druhému.
źPoskytování kvalitních informací.
źPodpora samostatnosti a odpovědnosti zasaženého.
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Metoda „6 P“
1. Promluv
źnajdi odvahu zasaženého oslovit,
źoslov zasaženého citlivě a s respektem,
źmluv klidně, trpělivě, jednoduše a pomalu,
źzeptej se, jak můžeš zasaženému pomoci.
2. Podepři
źodveď zasaženého z místa události,
źoba se posaďte, podepři zasaženého vlastním tělem,
źpokud je velmi neklidný, přiměj zasaženého, ať se pevně opře nohama o
zem a zády o podložku tak, aby cítil oporu.
3. Připomínej realitu
źzeptejte se zasaženého na jeho jméno, jestli ví, co se stalo,
źřekni, co se stalo, kde se člověk nachází, kdo mu pomáhá, co se bude dít
dál,
źpokud něco nevíš, nelži – přiznej, že to nevíš, a pokus se informaci zjistit.
4. Podpoř
źdej zasaženému na vědomí, že jeho pocity a chování jsou v těžkých
situacích normální,
źnaslouchej a soustřeď se na to, co se Ti snaží sdělit a jakou konkrétní
věcí můžeš pomoci,
źoceňuj, jak dobře situaci zvládá.
5. Pečuj
źptej se, co dotyčný potřebuje,
źzajisti zasaženému bezpečí (odveď ho na jiné místo, podej deku atd.),
źpomoz zasaženému ochránit jeho majetek, střechu nad hlavou,
podporuj naději.
6. Předej
źpamatuj, že nejsi na všechno sám – spolupracuj s ostatními na místě,
źbuď doprovodem člověku v těžké situaci a jeho oporou, nezapomínej ale
na jeho vlastní samostatnost a odpovědnost,
źvyvaruj se dávání rad a spolehlivých receptů na řešení situace.
V předchozím textu se mluvilo pouze o principech první fáze, která následuje
krátce po neštěstí. Neméně důležitá je také střednědobá a dlouhodobá
psychologická podpora, o které pojednává následující kapitola.
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Dlouhodobá psychologická podpora
Během neformálního posezení nad šálkem kávy nebo čaje můžeš
zasaženému poskytnout důležitou psychologickou podporu. Zasažení
nejvíce vítají opravdový zájem, naslouchající ucho a pomoc při okamžitém
řešení problémů. Zasažení lidé mají potřebu mluvit (často i opakovaně)
o událostech a pocitech spojených s katastrofou. Lidem naslouchej, pokus se
co nejlépe pomoci při řešení problémů (ale pouze v rámci Tvých možností).
Pomáhat člověku v nouzi znamená sdílet s ním jeho problémy, starosti
a úzkosti. Nikdy nezapomínej na to, že všechny rozhovory jsou soukromé
a důvěrné.
Mimořádné události, jako jsou např. povodně, mají za následek množství
navzájem si podobných a předvídatelných reakcí. Můžeš narazit na člověka,
který pláče, je naštvaný, projevuje nekontrolovaně svoje emoce. Vyjádření
takovýchto silných pocitů je pro zasažené velmi důležité pro vyrovnání se
s nepříznivou situací. Pokud se ocitneš v podobné situaci, nepanikař. Zůstaň
uvolněný a dej zasaženému člověku na srozuměnou, že mít pocity je
v pořádku.
Pokud se setkáš s člověkem, který je dezorientovaný, v depresi, úzkostlivý,
nedokáže se o sebe postarat (nejí, nemyje se, nezvládá každodenní činnosti),
zmiň se o tom vedoucímu základny nebo koordinátorovi humanitární pomoci
v místě. V takovémto případě lze na místo vyslat odborného pracovníka (např.
psychologa Hasičského záchranného sboru).
Co říkat a co raději ne?
Říkej:
źTo jsou normální reakce na katastrofu.
źJe pochopitelné, že to takto prožíváte…
źNezblázníte se, ujišťuju vás…
źNebyla to Vaše chyba.
źVěci už možná nikdy nebudou jako předtím, ale budou lepší než teď a Vy se
budete cítit lépe.
Neříkej:
źMohlo by to být i horší…
źVždycky si můžete pořídit jiného psa / jiný dům / jiné auto…
źNejlepší bude, když se prostě něčím co nejvíc zaměstnáte…
źVím, jak se teď cítíte…
źJe třeba žít dál…
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Důležité kontakty:
Tvoje humanitární základna:

Jméno vedoucího základny:

Kontakt na vedoucího Tvé základny:

Kontakt na koordinátora pomoci v místě:

Číslo povodňové linky:

Další informace: http://povodne.diakonie.cz/

Poznámky:

