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VÝROČNÍ ZPRÁVA

POPÁLKY
POMÁHÁME POPÁLENÝM



Úvodem Velice si vážím toho, že naše služby si již našly svůj prostor

v pomoci popáleným a jejich blízkým. Stejně tak se naše

preventivní aktivity čím dál víc dostávají do povědomí veřejnosti.

Tato výroční zpráva má za úkol Vám pomocí textu, čísel a

fotografií předložit to, co se v naší organizaci za rok 2017 odehrálo.

Při pohledu zpět vidím, kolika lidem a jejich rodinám jsme pomohli

navrátit se do běžného života a učit se žít s následky

popáleninového úrazu. Jsem za to ráda.

Vážím si moc všech, kteří příběh Popálek píší s námi – klientů,

zaměstnanců, dobrovolníků, členů správní

a dozorčí rady, donátorů a všech našich

příznivců. A těším se na jeho

pokračování!

Bc. Jana Lacinová
ředitelka Popálky o.p.s.

Děkujeme, že máme tu
možnost pomáhat popáleným
a šířit prevenci i osvětu
jednoho z nejčastějších
a nejvážnějších úrazů.
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Představení
Pomáháme popáleným lidem
a jejich rodinám vyrovnat se
s následky tohoto zranění,
které nechává jizvy na těle
i na duši.

Šíříme prevenci a osvětu
tohoto úrazu - preventivními
programy ve školách
i školkách, přednášíme pro
seniory i širokou veřejnost.
Účastníme se outdoorových
akcí s projektem Preventivní
stan.

Působíme po celé České
republice. Naši základnu
máme v Brně, kde je i naše
Poradenské centrum.
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POPÁLKY
POMÁHÁME POPÁLENÝM

PODPORUJÍ
popálené a jejich
blízké u lůžka
v nemocnici

POMÁHÁJÍ
popáleným a jejich
blízkým - osobním,

telefonickým
a internetovým
poradenstvím

POVZBUZUJÍ
popálené a jejich blízké
při návratu do života,

vzdělávacích
a volnočasových

aktivitách



Podpora,
pomoc,
povzbuzení
U lůžka v nemocnici jsme
podpořili 211 osob. Z toho 91
dětí, 88 rodičů nebo blízkých
popáleného, 13 mladých lidí
(15 – 26 let) a 19 dospělých.

Při individuálním poradenství
jsme poskytli:

• 173 hodin poradenství 120
osobám.

• Zodpověděli jsme 57 e-mailových
dotazů.

• 72 chatových konzultací
s popálenými či jejich blízkými.
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Valentýnský příběh z Popálek

Ve středu vyšlo zimní slunce a zalilo svojí září i bohunickou nemocnici. Vše

nasvědčovalo tomu, že přichází krásný den. ONA přišla jako vždy na Kliniku

popálenin a těšila se na svoji nejoblíbenější pracovní část týdne. Ve středu je den,

který má v její práci největší smysl – přímý kontakt s popálenými.

Každou středu cítí bolest malých i velkých pacientů a jejich blízkých, každou

středumámožnost vidět jejich boj s těžkým životním osudem a každou středu vidí

novou jiskru v jejich očích, která zaplála i díky JEJÍ nezištné a neutuchající pomoci.

ON přišel ve středu na Kliniku popálenin na lékařskou kontrolu. Je mu 14 a je to

kluk, který se pomalu začíná měnit v muže. Před devíti měsíci se velmi vážně

popálil a od té doby bojuje. Bojuje za každou lepší hodinu na tomto světě, za každý

sebemenší pokrok na cestě za vyrovnáním se se svým osudem. Ví, že ONA

a Popálky mu na jeho pouti pomáhají nést těžké

břemeno. Včera byl Valentýn a ON přináší malý

dárek. Když JÍ ho dává, má kouzelný úsměv

v očích. Zatím jen tuší, že láska má velké

množství podob, ale jeho SRDCE je důkaz, že

i díky JEJÍ podpoře je na dobré cestě

k plnohodnotnému životu.

Byla středa….. chtělo by se říct: „Ach, ty

středy!“❤



Podpora,
pomoc,
povzbuzení
Pro popálené děti,
sourozence a děti popálených
rodičů jsme uspořádali:

• Zimní pobyt
• Letní tábor

Dále:

• Víkendový pobyt pro mladé lidi
a dospělé

• Víkendový pobyt pro rodiny

V rámci vzdělávání
popálených a jejich blízkých
jsme zrealizovali
2 workshopy:

• Potkejme se, podělme se o úraz
dítěte

• Potkejme se, podělme se
o zkušenosti s úrazem
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Prevence
a osvěta
K tomu, aby se stal úraz
popálením, stačí chvilka
nepozornosti nebo podcenění
rizika.

Cílem našich preventivních
a osvětových aktivit je šířit
informace o tomto typu
zranění a zároveň seznámit
lidi s následky, které
popáleninový úraz má.

Správně poskytnutá první
pomoc může postiženému
zmírnit hloubku popálení,
délku rekonvalescence, a také
míru trvalých následků.

A hlavně – může zachránit
život.
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Informujeme širokou
veřejnost na

venkovních akcích
projektem Preventivní

stan

Publikujeme:
www.popaleniny.cz,
informační brožura,

práce s médii

Pořádáme
přednášky pro

širokou i odbornou
veřejnost

Realizujeme
preventivní

programy pro
MŠ, ZŠ, SŠ



Prevence
a osvěta
Ve spolupráci s ČD a BESIPem
jsme na odstavených
vagónech zrealizovali velkou
preventivní akci.

Simulovanou ukázku výboje
a úrazu elektrickým proudem
od železniční troleje. Živě
jsme ji vysílali do škol.

V průběhu roku jsme dále:

• Poskytli 3 rozhovory v rádiu
• Realizovali 18 preventivních

programů
• Zúčastnili se 10 outdoorových akcí

s projektem Preventivní stan
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Jedeme dál
• Budeme se dál věnovat
rozvíjení služeb pro
popálené pacienty

• Budeme rozvíjet a budovat
nové preventivní
a osvětové aktivity

• Budeme posilovat naši
fundraisingovou strategii

• Čeká nás práce na strategii
celé společnosti
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POPÁLKY
POMÁHÁME POPÁLENÝM

Popálky o.p.s., Jihlavská 340/20, Brno

Budova CK, Nádražní 10, Brno

IČ: 62158261
Bankovní spojení: 2300543356/2010

www.popalky.cz
www.facebook.cz/popalky

Bc. Jana Lacinová
776 259 126
jana.lacinova@popalky.cz

Havlíčkovo náměstí 287/46, Žďár nad Sázavou

Sídlo:

Kancelář Žďár:

Poradenské centrum:

Ředitelka:
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Finanční
rozvaha

1 x příslušnému fin. orgánu

Popálky o.p.s.
Jihlavská 340/20
Brno 25
625 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2017

Účetní jednotka doručí:

62158261

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu
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Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 5865
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 69 69
Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 6969A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.
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A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly - podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -4 -11
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

(082)
A. IV. 7. -4 -1135Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.
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2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 4661 203
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51

Materiál na skladě (112) 42B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48B. I. 7.

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 288
Odběratelé (311) 52B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64B. II. 13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68 6B. II. 17.
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Dohadné účty aktivní (388) 69 282B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 915 466
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 1016B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 456899B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84

Náklady příštích období (381) 81B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 5241 268
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4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 457879
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 440 160

Vlastní jmění (901) 87 3535A. I. 1.

Fondy (911) 88 125405A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 439 297
Účet výsledku hospodaření (963) 91 -142xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x341A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 43998A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 67389
B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105

Dlouhodobé úvěry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 389 67
Dodavatelé (321) 106 34B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 7B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 4051B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 2120B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.
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Ostatní přímé daně (342) 114 37B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122 300B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128B. III. 23.
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4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133

Výdaje příštích období (383) 130B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 5241 268

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 18.06.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou


