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  motto: „Zapáleni pro život“  

Úvodní slovo 

 

Vážení čtenáři výroční zprávy, 

spolupracovníci, partneři, členové, dobrovolníci a uživatelé služeb 

organizace Popálky o.p.s.. 

Velice ráda Vás oslovuji již v 19. roce fungování naší organizace. V tomto 

roce došlo k velmi zásadním změnám a věřím, že tyto změny přinesou pro 

všechny, kterým kdy do života vstoupil úraz popálením, pomoc ve formě 

profesionálních služeb.  

Organizace Popálky o.p.s. byla na sklonku roku 2013 přetrasformována 

z občanského sdružení Sdružení na pomoc popáleným dětem na obecně 

prospěšnou společnost Popálky.  

Od samého počátku existence organizace byl stanoven cíl pomoc dětem a 

jejich rodinám po úraze popálením. Tento cíl byl celou dobu naplňován, 

ale v posledních letech lidé po termickém úraze stále více žádají nabídku 

profesionálních služeb v podobě sociálního poradenství, nabídku 

odborných setkání se zdravotníky, při sdružovacích a pobytových 

aktivitách se chtějí účastnit různých workshopů a odborných přednášek. 

Tyto služby bohužel nelze zajisti z řad dobrovolníků, jako doposud, ale je 

třeba tyto služby zajistit profesionálními pracovníky, kteří budou tyto 

služby realizovat. 

Proto pevně věřím, že administrativní kroky, které jsme v roce 2013 

podnikly, povedou k nastartování další fáze naší organizace a to k fázi 

profesionální a podaří se nám společnými silami vybudovat první 

profesionální organizaci, která bude zajišťovat odborné služby pro lidi, 

kterým jakýmkoli způsobem do života vstoupil úraz popálením. 

 

 

          Jana Lacinová 
          ředitelka organizace 
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Představení 
 

Organizace Popálky o.p.s. vznikla v roce 1994 jako Sdružení na pomoc 

popáleným dětem s hlavním cílem pomáhat rodinám a dětem po úraze 

popálením.  

Sídlo organizace bylo od počátku ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice, kde sídlí 

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie. S tou také organizace od 

prvopočátku velice úzce spolupracuje.  

 

Motto organizace: 

„ Zapáleni pro život“ 

 

Poslání: 

Posláním obecně prospěšné společnosti Popálky je zvýšení kvality života lidí po 

prodělaném úraze popálením, jejich rodin a nejbližšího sociálního okolí a 

realizace preventivních a osvětových aktivit vedoucí k předcházení termických 

úrazů. 

 

Hlavních cíle organizace: 

 Přispění k celkovému zkvalitnění života lidí a rodin, kterým do života 

vstoupil úraz popálením.  

 Zajištění dostupnosti sociálně psychologické péče o pacienty 

s popáleninami, zvláště pak pacienty s funkčními poruchami a 

kosmetickými vadami. 

 Poskytování odborného sociálního poradenství. 

 Organizace rehabilitačních pobytů, odborných konferencí a přenášek, 

kempů, workshopů a svépomocných setkání. 

 Realizace preventivních a osvětových aktivit směřujících ke zvýšení 

informovanosti o termických úrazech, o jejich zdravotních a 

psychosociálních důsledcích a zejména o jejich 

prevenci. 



  motto: „Zapáleni pro život“  

Komu pomáhají Popálky o.p.s. 

 - cílová skupina 

 

Pomáháme lidem od útlého věku – tj. dětem, mladým lidem i dospělým, kterým 

do života vstoupil úraz popálením. 

Důležitou cílovou skupinou je i rodina popáleného a jeho blízcí – kamarádi, 

kolegové apod.  

 

Primární cílová skupina: 

 

 Děti od útlého věku 

 Mladí lidé  

 Dospělí 

 

Kteří utrpěli během svého života úraz popálením 

 

Sekundární cílová skupina: 

 

 Rodina pacienta s popálením 

 Blízcí pacienta s popálením – širší rodina, přátelé, kolegové apod. 

 

Organizace pomáhá všem lidem po úraze popálením z celé České republiky.  
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Historie Popálky o.p.s. 
 

21. 12. 1994 založení organizace Sdružení na pomoc popáleným dětem 

s úzkou spoluprací Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie 

při FN Brno – Bohunice 

1994 – 2012 proběhlo 22 víkendových setkání rodin s dětmi, kterým do 

života vstoupil úraz popálením. Těchto setkání se účastnilo 

celkem 138 rodin.  

1998 rekondiční pobyt dětí po úraze popálením a jejich rodin ve 

Španělsku, kterého se účastnilo 17 rodin.   

2004 – 2010 Cesta za hvězdou – 5 víkendových sebepoznávacích pobytů 

pro mladé lidi po úraze popálením, kde měli možnost 

interaktivní formou poznbat sami sebe a odprostit se od 

problémů, které jim do života přinesly jizvy na těle i na duši.  

 Těchto setkání se celkem zúčastnilo 53 mladých lidí.  

2006 Vydána brožura „Moje dítě vypadá jinak“ dle originálu 

Changing faces – překlad Mgr. Jana Buchmannová. Celkem 

vydáno 500 ks.  

2008 Ozdravný pobyt v sanatoriu Tatranská kotlina. Pobytu se 

zúčastnilo 15 rodin. 

2008 Realizace preventivního programu „Primární prevence úrazu 

popálením v rámci fondu Kraje Vysočina na základních 

školách tohoto kraje. Celkem bylo zrealizováno 120 

programů. 

2008 – 2012 Návaznost na program Primární prevence úrazu popálením 

v dalších školách ČR a v mateřských centrech. 

 Celkem bylo zrealizováno 28 programů v ZŠ a 15 programů 

v mateřských centrech.  

2009 Preventivní akce v ZOO Brno společně s dalšími neziskovými 

organizacemi při FN Brno – Bohunice cílená na rodiče. 

Interaktivní aktivity zaměřené na prevenci úrazu popálením + 

letáková kampaň.  

2013 Transformace Sdružení na pomoc popáleným dětem na 

obecně prospěšnou společnost Popálky 

Tvorba loga 

Tvorba dalších administrativních podkladů pro možnost 

zprovoznění profesionální organizace pro lidi s popálením 
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Nabízené služby 
 

Poradna Fénix: 

Poradna Fénix vzniká jako registrovaná sociální služba, která působí v těchto 

oblastech:  

• Sociální poradenství – pomoc při vyřizování dávek státní sociální podpory, 

zprostředkování kontaktů s úřady, zdravotních pomůcek apod. 

• Psychologické poradenství 

• Informace o institucích zajišťujících poúrazovou léčbu (rehabilitační centra, 

plastické a rekonstrukční chirurgie, laserová pracoviště apod.) 

• Odborné poradenství v oblasti péče o popáleniny, kosmetické přípravky 

vhodné pro ošetřování popálenin 

Internetové poradenství na www.popalky.cz 

 

 

Prevence a osvěta: 

Tato služba je zaměřena na širokou veřejnost. Služba poskytuje informace o 

prevenci úrazu popálením a seznamuje širokou veřejnost s následky úrazu tohoto 

typu formou:  

• Letákové a plakátové kampaně 

• Preventivními a osvětovými videospoty  

• Preventivními a osvětovými výstavami 

• Preventivními programy pro mateřská centra, MŠ, ZŠ 

http://www.popalky.cz/
http://www.popalky.cz/
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Cesta za hvězdou: 

Cesta za hvězdou je služba, která zajišťuje: 

• Zprostředkování setkání lidí s popálením – podpora svépomocné skupiny 

(zprostředkování kontaktu popálených lidí formou osobního, telefonického 

či internetového  setkání) 

• Rehabilitační pobyty pro popálené děti a jejich rodiče   

• Pobyty, akce a workshopy poskytující další osobnostní rozvoj lidí 

s popálením  
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Rok 2013 v číslech 

 

převod finančních prostředků z roku 2012 

 

43 465,- 

   náklady 
  správní poplatky (transforamce organizace)  6 450,- 

správní poplatky bance 

 

1 620,- 

správní poplatky za doménu 

 

760,- 

náklady celkem 

 

8 830,- 

   hospodářský výsledek 

 

34 635,- 

 


