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SPORTS 

I WANT 

TO TRY

Na úvod  

Děkujeme, že

už třetí rok můžeme

šíř it informace o

popáleninovém

úraze a

pomáhat lidem,

kterým

popáleninový úraz

zasáhl do ž ivota. 

V  roce 2016,  jsme společnými silami pracovali především na 

ustálení nových služeb poradenství pro popálené a rozvíjeli 

volnočasové a vzdělávací aktivity, které popáleným i jejich 

blízkým usnadňují návrat zpět do života. 

V tomto roce jsme se intenzivně snažili o vymýšlení a 

budování nových preventivních projektů, které mají za cíl 

informovat veřejnost o popáleninovém úrazu z pohledu 

preventivního i osvětového. 

Děkujeme moc všem dárcům, dobrovolníkům a 

podporovatelům. Díky jejich pomoci, důvěře a často osobnímu 

nasazení se nám daří pomáhat popáleným a zároveň 

popáleninový úraz dostávat více do povědomí veřejnosti. 

 

"Díky všem, kteří jsou s námi 
zapáleni pro život!" 

Jana Lacinová, 
ředitelka Popálky o.p.s.



POVZBUZUJÍ 
POPÁLENÉ 

A JEJICH BLÍZKÉ 
PŘI VZDĚLÁVACÍCH 

  A 
VOLNOČASOVÝCH 

AKTIVITÁCH 

PODPORUJÍ 
POPÁLENÉ 
A JEJICH 
BLÍZKÉ 

U LŮŽKA 
V NEMOCNICI

Něco     
o nás  

Jsme nestátní

nezisková

organizace, 

která pomáhá

popáleným lidem a

jejich rodinám  

k návratu do

plnohodnotného

ž ivota.  

Šíříme osvětu o

popáleninových

úrazech  

a vyvíjíme

preventivní

aktivity k jejich

předcházení. 

POMÁHÁJÍ 
POPÁLENÝM A 

JEJICH BLÍZKÝM 
OSOBNÍM, 

TELEFONICKÝM 
A INTERNETOVÝM 
PORADENSTVÍM 

ŠÍŘÍ PREVENCI 
A OSVĚTU 

POPÁLENINOVÉHO 
ÚRAZU



PODPOŘILI 432 
OSOB 

 V NEMOCNICI 
Z TOHO 

244 DĚTSKÝCH A 
DOSPĚLÝCH 

PACIENTŮ 
A 188 RODIČŮ 

NEBO BLÍZKÝCH 
PACIENTŮ 

 

POMOHLI JSME 356X 
FORMOU  

INDIVIDUÁLNÍHO 
PORADENSTVÍ 

(OSOBNĚ, 
TELEFONICKY 
 ČI E-MAILEM)

KORFBALL

DÍKY NAŠIM 

PODPOROVATELŮM 

JSME V ROCE 2016 

Podpora 
Pomoc 
Povzbuzení

Popáleninový úraz

zasáhne nejen

popáleného pacienta, ale

i celou jeho rodinu a

blízké. 

Cílem naš ich služeb je

těmto lidem poskytnout

podporu, pomoc a

povzbuzení, aby v těch

nejtěžších chvílích nebyli

s úrazem sami.

POVZBUDILI JSME 

POPÁLENÉ ČI JEJICH 

BLÍZKÉ NA 5 ODPOLEDNÍCH 
WORKSHOPECH A 
4 VÍKENDOVÝCH 

POBYTECH 

"Popálky jsou pro nás ANDĚL který 

nejen mě, ale i Kubíčkovi pomáhají 

překonat tu velkou bolest...." 

maminka Kubíčka, který ve třech letech 

spadl do ohně



INTENZIVNĚ JSME 
PŘIPRAVOVALI PROJEKT 

"PREVENTIVNÍ STAN"

VYTVOŘILI JSME 
2 PREVENTIVNÍ 

VIDEA  

V ROCE 2016 

JSME 

PŘIPRAVOVALI 
A REALIZOVALI 

NĚKOLIK 

PREVENTINÍCH 

PROJEKTŮ

9 KRAJSKÝCH MĚST 
NAVŠTÍVILA VÝSTAVA 

"PŘÍBĚHY, KTERÉ MOHOU 
ZACHRÁNIT ŽIVOT". 

Prevence 
a osvěta 

K tomu, aby se stal úraz 

popálením, stačí chvilka 

nepozornosti nebo 

podcenění rizika. 

Správně poskytnutá první 

pomoc může postiženému 

zmírnit hloubku popálení, 

délku jeho rekonvalescence 

a také míru trvalých 

následků. A hlavně – může 

zachránit život. 

Cílem našich preventivních 

a osvětových aktivit je šířit 
informovanost o tomto typu 

úrazu a zároveň 

seznamovat lidi s následky, 

které popáleninový úraz 

má.  

Výstava příběhů dětí, kterým do života vstoupil úraz 

spojený s popálením. Připomenou, jak snadné je popálit 

se a jak málo stačí, aby se vám nebo vašim blízkým život 

dramaticky změnil. Zároveň ukáží sílu vůle popálených i 

lidí kolem nich 

Osobní zpověď rodičů 

popálených dětí ukazuje 

jaké následky úraz má.



VELKÉ DÍKY PATŘÍ VŠEM SBORŮM 
ZAPOJENÝCH DO PILOTNÍHO 
PROJEKTU VEŘEJNÉ SBÍRKY

Spolupráce s  
dobrovolnými 
hasiči  

Dostali jsme obrovskou 

příležitost spojit síly. 

Síly naše a síly těch, 

kteří jsou u popálených 

často mezi prvními či 

dokonce při nasazení 

svého života sami k 

popálení přijdou 

- s hasiči. 

Společně tak  máme 

možnost  pomoci těm,

kterým popáleninový 

úraz zasáhl do života. 

V roce 2016 jsme ukončili pilotní projekt spolupráce s dobrovolnými 

hasiči. Zapojené kraje z Vysočiny a Královéhradeckého kraje na pomoc

pro popálené pacienty vybrali částku 

318 410 Kč.

PŘÍMÁ POMOC POPÁLENÝM 

Zapojení se do veřejné sbírky pro 

Jarmilu Zelenou, 

která se stala obětí útoku ohněm. 

Zapojení se do letního pobytu 

pro popálené děti.



Další 
projekty 
        a 
fundraising

Předpokladem zajištění 

našich služeb je 

vícezdrojové 

financování. 

Proto naši činnosti 

obohacujeme 

o několik dalších 

projektů, které nám 

zajišťují finanční 

prostředky 

k realizaci našeho 

poslání.  

Večer plný hudby 
Benefiční koncert pořádaný 

mediky Lékařské fakulty MU

Díky této pomoci jsme mohli zakoupit 

finančně náročné krémy na jizvy v 

hodnotě vybrané částky 

33 245,-. 

Krémy a gely jsme mohly podpořit 31 

dětských pacientů. Šálek dobrého skutku  
V rámci dne dobrovolnictví a 

dárcovství jsme společně se 

zaměstnanci firmy T-mobile šířili 
prevenci a osvětu popáleninového 

úrazu opařením a zároveň si 

zaměstnanci T-mobile mohli od 

nás zakoupit šálek dobrého skutku. 

Prodali jsme 731 káv či čajů a 

získali 36 565 Kč.



Finanční 
zpráva

Hospodaření naší společnosti 

i jednotlivých služeb a 

projektů je založeno na 

principu vícezdrojového 

financování. Finanční 

prostředky pro naši činnost 

zajišťujeme prostřednictvím 

dotačních, grantových a 

projektových řízení a také 

fundraisingovými a 

benefičními aktivitami i 

jednáním s firemními a 

soukromími dárci.  

V roce 2016 pro nás byl 

hlavním zdrojem financování 

projekt z Norských fondů. 



Jedeme
dál

Budeme se dál

věnovat

rozvíjení služeb

pro popálené

pacienty

Budeme rozvíjet

a budovat nové

preventivní a

osvětové

aktivity

Budeme

posilovat naš i

fundraisingovou

strategii

Čeká nás práce

na strategii celé

společnosti

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

Sídlo Poradenského centra:  Nádražní 10, Brno 
IČ: 62158261 

Bankovní spojení: 2300543356/2010 

 

ředitelka: 

Bc. Jana Lacinová 

Tel. 776 259 126 

E-mail: jana.lacinova(a)popalky.cz 

 

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

 

 

 


