Warszawa, 18.01.2011

Bezpłatne porady ekspertów na Opolszczyźnie
W sobotę 29 stycznia w Cisku w woj. opolskim uruchomione zostanie jednodniowe
Mobilne Centrum Wsparcia organizowane w ramach kampanii społecznej „HDI dla
powodzian”. W Gminnym Ośrodku Kultury w godzinach od 9 do 16 darmowych
konsultacji udzielać będą: prawnik, psycholog i specjalista ds. ubezpieczeń.
Zeszłoroczna majowa i sierpniowa powódź spowodowała w Polsce ogromne
zniszczenia – 554 tysiące zalanych hektarów ziemi i 12,5 mld złotych oszacowanych strat.
Tysiące rodzin zostało bez dachu nad głową. Oprócz ogromu zniszczeń, opadająca woda
ukazała również, jak słabo przygotowani jesteśmy na tego typu kataklizmy, szczególnie w
zakresie edukacji na temat ryzyka powodziowego.
Z tych właśnie powodów we wrześniu minionego roku wystartowała kampania
społeczna „HDI dla powodzian”, której celem jest dotarcie z pomocą do mieszkańców
miejscowości najbardziej poszkodowanych przez powódź oraz edukacja na rzecz
przeciwdziałania negatywnym skutkom powodzi w przyszłości. Zarówno powodzianie, jak i
ogół mieszkańców naszego kraju powinni być świadomi tego, jak zapobiegać stratom
majątkowym powodowanym przez powódź, jak minimalizować jej skutki oraz gdzie
najszybciej i najefektywniej szukać pomocy, gdy stanie się ona bezpośrednim zagrożeniem.
Podczas majowej powodzi w gminie Cisek poszkodowanych zostało dziesięć z
czternastu sołectw. Woda zalała 3,5 tys. hektarów pól i ponad 900 gospodarstw. Straty,
które powódź spowodowała w rolnictwie, przedsiębiorstwach i budynkach ocenia się na 26
milionów. Z racji zniszczeń dokonanych przez powódź, gmina Cisek została jedną z gmin
włączonych do ogólnopolskiej kampanii społecznej „HDI dla powodzian”. W jej ramach w
sobotę 29 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku (mieszczącym się przy ul.
Planetorza 30) zostanie otwarte Mobilne Centrum Wsparcia, gdzie wszyscy mieszkańcy będą
mogli
skorzystać
z
bezpłatnej
pomocy
prawnej,
psychologicznej
oraz
porad
ubezpieczeniowych.
W wyznaczonych salach indywidualnych, bezpłatnych porad udzielać będą: Witold
Pikunas – psycholog – specjalista ds. interwencji kryzysowej, prawnicy rekomendowani
przez Naczelną Radę Adwokacką – współorganizatora akcji – adw. Lidia JakubiakRomanowicz i adw. Krzysztof Romanowicz oraz specjalista ds. ubezpieczeń z Zespołu
Ekspertów HDI Asekuracja - Agnieszka Kosmala.
Porady udzielane przez prawników, psychologa oraz specjalisty ds. ubezpieczeń mają
na celu pomoc w rozwiązaniu zaistniałych po powodzi problemów oraz informowanie jak
zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami ewentualnych przyszłych zalań. Usytuowanie
Mobilnych Centrów Wsparcia w bliskim sąsiedztwie poszkodowanych ma na celu
wyeliminowanie barier, zarówno finansowych jak i komunikacyjnych, które często
uniemożliwiają zainteresowanym skorzystanie z porad ekspertów.

- Ponieważ jako towarzystwo ubezpieczeniowe braliśmy udział w likwidacji szkód
popowodziowych w całym kraju, zależy nam by teraz, gdy jest czas na refleksję i
wyciągnięcie wniosków na przyszłość, poprzez ośrodki wsparcia dać ofiarom powodzi szansę
nie tylko na edukację, ale i poradzenie sobie z problemami osobistymi – mówi Anita
Makowska, dyrektor Departamentu PR i Marketingu firmy HDI Asekuracja.
Równocześnie dla osób posiadających dostęp do Internetu, od 27 listopada
funkcjonuje strona internetowa dedykowana akcji – www.hdidlapowodzian.pl. Każdy
zainteresowany znajdzie na niej wszelkie informacje dotyczące harmonogramu dyżurów
Mobilnych Centrów Wsparcia i zakresu działań zaplanowanych w ramach programu „HDI dla
powodzian”. Oprócz tego na portalu uruchomione zostało Wirtualne Centrum Wsparcia, które
na zasadzie całodobowej linii wsparcia służy pomocą wszystkim potrzebującym.
Do połowy lutego 2011 roku otwartych zostanie w sumie 10 Mobilnych Centrów
Wsparcia obejmujących swoim zasięgiem całą mapę powodziową Polski.

Mobilne Centra Wsparcia organizowane są w ramach ogólnopolskiej kampanii
społecznej „HDI dla powodzian”, której inicjatorem jest Towarzystwo Ubezpieczeń HDI
Asekuracja. Kampania ma na celu pomoc osobom poszkodowanym przez zeszłoroczną
powódź oraz edukację całego społeczeństwa, na temat zagrożeń związanych z powodzią. W
ramach kampanii przekazano już specjalistyczne pompy osuszające do usuwania skutków
powodzi Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie i Gorzycach. Ponadto szkoły podstawowe z
terenów poszkodowanych podczas powodzi w ramach akcji „Wspólne czytanie z HDI
Asekuracja” otrzymają specjalnie zakupione zestawy lektur szkolnych. W sumie
przekazanych zostanie ponad 2000 książek.
Kampanię społeczną „HDI dla powodzian” wspierają: Naczelna Rada Adwokacka,
Polski Czerwony Krzyż, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych, Centrum Terapii i Interwencji Kryzysowej, Radio dla Ciebie, Radio Kolor
oraz Gazeta Ubezpieczeniowa. Patronat nad kampanią „HDI dla powodzian” objęła Polska
Izba Ubezpieczeń.
Harmonogram Mobilnych Centrów Wsparcia
Data

Województwo

Gmina

Adres

27-11-2010

Śląskie

Bieruń

04-12-2010

Dolnośląskie

Bogatynia

11-12-2010

Lubelskie

Wilków

18-12-2010

Małopolskie

Biskupice

08-01-2011

Podkarpackie

Tarnobrzeg

Gimnazjum nr 1 w Bieruniu
im. Karola Wierzgonia
ul. Warszawska 294
43-155 Bieruń
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Emilii Plater
Plac Bohaterów Warszawy 1
59-920 Bogatynia
Zespół Szkół Publicznych w Wilkowie
24-313 Wilków
Szkoła Podstawowa w Łazanach
im. Marii Konopnickiej
Łazany 103A
32-020 Wieliczka
Szkoła Podstawowa nr 11

15-01-2011

Śląskie

CzechowiceDziedzice

22-01-2011

Świętokrzyskie

Sandomierz

29-01-2011

Opolskie

Cisek

05-02-2011

Małopolskie

Szczucin

12-02-2011

Podkarpackie

Gorzyce

Patroni honorowi i merytoryczni:

Patroni medialni:

im. Wincentego Buczka
ul. Olszowa 1
39-400 Tarnobrzeg
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Juliusza Słowackiego
ul. Lipowska 26
43-502 Czechowice- Dziedzice
Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Armii Krajowej
ul. Flisaków 30
27-600 Sandomierz
Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
ul. Planetorza 30
47-253 Cisek
Zespół Szkolno Przedszkolny w Słupcu
Słupiec 27
33-230 Szczucin
Szkoła Podstawowa w Sokolnikach
im. ks. Jana Twardowskiego
Sokolniki 102
39-432 Gorzyce
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