
4. listopadu 2010 od 9.30 v sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

Smysl konference: Mimořádné události a hromadná neštěstí naši společnost provázejí odnepaměti, avšak historie psycho-
sociální pomoci zasaženým lidem je relativně krátká. Workshop Víme o sobě II navazuje na tradici krajských konferencí 
pořádaných Hasičským záchranným sborem ČR a humanitární organizací ADRA. Na podzim roku 2008 proběhla zahajující 
konference v Ústeckém kraji s podtitulem Mimořádná událost – pomáháme sami a dokážeme to i spolu?

Cílem workshopu je setkání lidí a organizací zapojených v pomoci druhým při a po mimořádných událostech. Organizátoři 
konference jsou přesvědčeni, že pomoc může být poskytována ve vzájemné spolupráci, kvalitně a účinně.

Workshop je určen úředníkům, příslušníkům v přímém výkonu služby a pracovníkům v přímé péči. 

Víme o sobě?
S podtitulem Humanitární a psychosociální pomoc při mimořádných událostech a hromadných neštěstích

Program
S podtitulem Humanitární a psychosociální pomoc při mimořádných událostech a hromadných neštěstích

II. regionální workshop

09.30−10.00 Presence účastníků, vyzvednutí materiálů
10.00−11.15 Úvodní slovo – kpt. Mgr. Jana Majzlíková, psycholožka Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
   PANEL humanitárních organizací – Mgr. Lenka Černá, Dobrovolnické centrum, o.s.
   Terénní krizový tým – Bc. Zuzana Lešková, SPIRÁLA, o.s.
   Kontext humanitární a psychosociální pomoci v ČR a v regionech – Vítězslav Vurst, B.Th. ADRA

11.15−11.30 malá přestávka

11.30−13.30 Panelová diskuse Povodně 2010 – moderuje kpt. Mgr. Jana Majzlíková, psycholožka Hasičského  
   záchranného sboru Ústeckého kraje (přímí účastníci – samospráva, pomáhající, zasažení)

13.00−13.30 velká přestávka, občerstvení 

13.30−15.00  Informační dokument o PANELU humanitárních organizací – diskuse 
   Zakotvení PANELU humanitárních organizací v Havarijním plánu ORP Ústí nad Labem – 
   nprap. Milan Routner, oddělení ochrany obyvatel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 
   Vyhlášení krizového stavu v Ústeckém kraji – Marcel Kucr, DiS., odbor kancelář hejtmana Ústeckého kraje 
   Svépomoc, povinnosti obyvatelstva – Ing. Jana Havelková, vedoucí oddělení mimořádných situací  
   města Ústí nad Labem 
   Vyhodnocení a konec workshopu – kpt. Mgr. Jana Majzlíková, psycholožka HZS ÚK 

Termín konference: 4.11.2010 v čase od 9.30 do 15.00 hodin
Účastnický poplatek: 100,- Kč uhra�te na místě, o platbě bude vydán doklad, nebo na účet DC 161336496/0300
Přihláška a registrace: do 27.10.2010 Bc. V. Polákovi; vladimir.polak@dcul.cz, mobil: 723539682
Občerstvení: zajištěno formou malého rautu v čase oběda v předsálí  
Kontakt: Mgr. L. Černá, Dobrovolnické centrum, o.s.; lenka@dcul.cz, mobil: 606512905 
   Mgr. J. Majzlíková, HZS ÚK; jana.majzlikova@ulk.izscr.cz, mobil: 607737774
   Bc. Z. Lešková, SPIRÁLA, o.s.; spirala.cki@volny.cz, mobil: 737134490 

Partneři a podporovatelé:

dobrovolnické 
centrum

II. regionální workshop


