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Dům Naděje Litoměřice v Želeticích byl poškozen povodní 
 
V úterý 4. června 2013 došlo k zaplavení Domu Naděje Litoměřice–Želetice. Voda 
v přízemí objektu, kde je azylový dům pro ženy, vystoupala až do výše 2,5 metru. 
V pondělí 10. června 2013 se podařilo odčerpat poslední zbytky vody ze zatopeného 
objektu a byl zahájen úklid. Přízemí objektu je vodou zcela zničeno a vyžádá si 
několikaměsíční rekonstrukci. Téměř 70 evakuovaných obyvatel našlo dočasné ubytování 
v tělocvičně základní školy a provoz tohoto evakuačního centra převzali pracovníci 
Naděje. I přes tuto složitou situaci se pracovníci podílejí na pomoci vyplaveným lidem 
v regionu a úzce spolupracují s organizací ADRA a Potravinovou bankou v Ústeckém kraji. 
 
Připravil Aleš Slavíček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací o pobočce Litoměřice na adrese http://www.nadeje.cz/index.php?q=node/44 
Reference: Bc. Aleš Slavíček, oblastní ředitel, tel. 775 889 775, e-mail a.slavicek@nadeje.cz 
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Zpravodajství Naděje je volně šiřitelné s uvedením zdroje. 

Naděje je založena jako občanské sdružení. Cílem je vybudování a provozování sítě služeb lidem na 
křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje Naděje jako svou hlavní činnost 
pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, 
hmotnou, právní, poradenskou, osvětovou, vzdělávací, výchovnou, apod., včetně doplňkových 
služeb. Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, na rodiny, děti i rodiče, 
sociálně vyloučené nebo jinak znevýhodněné nebo ohrožené s cílem podpořit jejich kompetence a 
zlepšit vztahy. Pracuje s dětmi, mládeží, dospělými, i seniory. (Stanovy Naděje) 

Zpravodajství Naděje je informačním prostředkem NADĚJE o.s., se sídlem K Brance 11/19e, 
155 00 Praha 5, IČO 00570931, založena 21. 8. 1990.  
O bezplatné zasílání e-mailem lze požádat na adrese nadeje@nadeje.cz, na téže adrese je lze 
odhlásit. 


