
POPÁLKY
POMÁHÁME POPÁLENÝM

2020
VÝROČNÍ ZPRÁVA





OBSAH ................................................................................

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ORGANIZACE .................

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE .........................................

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ .......................................

PODPORAV NEMOCNICI ................................................

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA POPÁLENÝCH .....................

ZAJIŠTĚNÍ KRÉMŮ PRO PACIENTY ..............................

UZAVŘENÁ FACEBOOKOVÁ SKUPINA
MÁME POPÁLENINY ........................................................

POPÁLKOVÝ TÁBOR ........................................................

INDIVIDUÁLNÍ POMOC ....................................................

EDUKAČNÍ SETKÁVÁNÍ ..................................................

PREVENCE ........................................................................

PREVENTIVNÍ PROGRAMY .............................................

PREVENTIVNÍ STAN ........................................................

OSVĚTA ...............................................................................

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

11

12

12

12

13

13

13

14

14

15

16

17

18

19

21

22

23

26

28

FILM MŮJ PŘÍBĚH ....................................................................

MÉDIA .........................................................................................

MEZINÁRODNÍ TÝDEN ROVNOSTI TVÁŘÍ .............................

VIDEO O POPÁLKÁCH ..............................................................

FINANCOVÁNÍ ...........................................................................

PŘÍKLADY FUNDRAISINGOVÝCH AKTIVIT ...........................

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ ........................................................

VUS ONDRÁŠ A POPÁLKY SPOJILI SVOJE SÍLY .................

LIDÉ V ORGANIZACI .................................................................

ČLENSTVÍ A PARTNERSTVÍ ....................................................

SHRNUTÍ A CÍLE ........................................................................

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM ....................................................

EKONOMICKÁ ČÁST ..................................................................

KONTAKTY ..................................................................................

OBSAH



ÚVODEM
Milí čtenáři,

pandemický rok 2020 se zapíše do paměti každého z nás. Byl to rok, kdy jsme často museli přeskládat
své životní hodnoty, byli jsme donuceni přijmout role, které jsme si dobrovolně nevybrali. Zrušili jsme ze
dne na den svůj nabitý kalendář, který se pak často skládal jen z rutinních povinností a z mála radostí.

A ve stejné situaci se pokaždé ocitnou popálení a jejich blízcí. Ode dne, kdy přijde úraz, se náhle
vše změní. Priority jsou jasné. Z diáře zmizí vše, co není zrovna nutné a začíná boj, který chtějí
všichni vyhrát.

Jsem vděčná, že Popálky díky našim příznivcům a podporovatelům můžou v potřebné chvíli
pomoct a provést popálené a jejich blízké v nečekané životní situaci. Jsem vděčná, že se nám
i v tomto pandemickém roce podařilo podpořit řadu pacientů v rámci celé České republiky.

A to i díky tomu, že doba nás přesunula více do on-line prostředí a tím nás více přiblížila ke
vzdálenějším pacientům.

Děkuji za všechny příležitosti, které nám tento rok dal a věřím, že v týmu Popálek uděláme vše proto,
abychom je co nejvíce využili pro ty, co to potřebují.

Bc. Jana Lacinová, DiS.
Zakladatelka a ředitelka organizace Popálky o.p.s.
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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Pomáháme popáleným lidem a jejich rodinám vyrovnat se s následky

zranění, které nechává jizvy na těle i na duši.

Šíříme prevenci a osvětu popáleninového úrazu prostřednictvím

preventivních programů v mateřských, základních a středních školách,

přednášek pro veřejnost a účasti na outdoorových akcích s projektem

Preventivní stan.

Působíme po celé České republice. Sídlíme ve Žďáře nad Sázavou, kde je

i naše Poradenské centrum.

Ve znaku máme bájného ptáka fénixe v barvě popálené kůže.

Ředitelka a zakladatelka organizace, Jana Lacinová, je od třinácti let

popálená na 60 % těla od železniční troleje.

DVA PILÍŘE ČINNOSTI:

POMOC POPÁLENÝM

Podpora u lůžka pacienta

Poradenství

Materiální podpora

Sdílení zkušeností

Hájení zájmů popálených a jejich rodin

PREVENCE A OSVĚTA

Preventivní programy

Komunikace s médii



4

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

PODPORAV NEMOCNICI

Individuální poradenství začíná v nemocnici u lůžka popáleného. Pro

pacienty a jejich rodiny je často nejdůležitější informace, že po propuštění

z lékařské péče nebudou na následky úrazu sami. Je tady naše organizace,

která nabízí pomoc.

Od vzniku Popálek pravidelně jednou týdně působíme ve FN Brno na Klinice

popálenin a plastické chirurgie. Pracuje zde přímo naše ředitelka, Jana

Lacinová, která má s popáleninovým úrazem vlastní zkušenost. Tudíž lépe

vzbudí důvěru pacientů a dokáže odpovědět na jejich otázky týkající se

života po úraze. Rok 2020 byl specifický i pro poskytování této služby,

z důvodu dodržování protipandemických opatření jsme do nemocnice

neměli přístup. Služba individuálního poradenství se tedy nejčastěji

odehrávala v online prostředí nebo telefonicky. Zvládli jsme to, ale utvrdili

jsme se v tom, proč je kontakt s pacientem bezprostředně po úraze důležitý,

že nám práce v nemocnici chybí a jak moc je tato služba významná pro

navázání vztahů.

V roce 2020 byla péče v nemocnice velkou zatěžkávací zkouškou pro

zdravotnický a lékařský personál. Naše možnosti pomoci byly omezené.

Zdravotníci museli vykonávat práci v extrémně ztížených podmínkách

(hygienických, psychicky vyčerpávajících, časově náročných). Děkujeme

z celého srdce za jejich pomoc, kterou poskytli všem pacientům a jejich

rodinám!

V roce 2020 jsme zde navázali kontakt s 95 klienty.
Jednalo se o 66 popálených dětí a jejich rodičů a 29 dospělých.

Hlavní partneři
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INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA POPÁLENÝCH

Individuální poradenství prostřednictvím osobní, telefonické či chatové

komunikace navazuje na setkání s pacienty v nemocnici na Klinice

popálenin a rekonstrukční chirurgie ve FN Brno. Tuto službu využívají

i pacienti z dalších popáleninových klinik v České republice - z Kliniky

popáleninové medicíny v Praze a z Kliniky popáleninové medicíny

a rekonstrukční chirurgie v Ostravě.

Nejčastěji se poskytování poradenství týká péče o zjizvené popálené

plochy. Popálení se na nás obrací také s prosbou o pomoc s nezdravotními

následky popáleninového úrazu. Tím je například pomoc při získání

finančních prostředků pro nákladnou popáleninovou léčbu, pomoc při

zajištění lázeňské péče, zprostředkování sociálního či právního servisu

v souvislosti s následky úrazu, komunikace se státní správou atd.

Propojujeme rovněž bývalé klienty s novými.

JAK JSME POMOHLI V ČÍSLECH?

Podpořili jsme 226 osob – z toho 128 dětí a jejich rodičů
a 98 dospělých

Věnovali jsme jim 97 hodin přímého kontaktu s pacientem,
570 hodin práce ve prospěch pacienta

Hlavní partneři
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INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

ZAJIŠTĚNÍ KRÉMŮ PRO PACIENTY

Rok 2020 nám dal prostor pracovat i na jednom z našich dlouhodobých cílů,

zajištění krémů pro popálené. Na počátku poúrazové péče v domácím

prostředí přichází od pacientů nejčastější otázka: „Jak a čím se mám o své

jizvy starat?“

Sami popálení často říkají: “Jsme všemi mastmi mazaní”. Ale která mast je

ta správná? Na to není jednoznačná odpověď. Každému tělu vyhovuje něco

jiného. A tak jsme rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci s firmami, díky

kterým můžeme popáleným zajistit vzorky na vyzkoušení. Nebo lepší

nákupní ceny těch krémů, které jim vyhovují.

PODPOŘILI JSME:

64 popálených dodáním speciálních krémů na péči o jizvy

22 popálených dodáním krémů pro lepší hydrataci popálených ploch

46 popálených od nás získalo vhodné opalovací krémy na ochranu

popálených ploch

Díky Nadaci zdraví pro Moravu jsme mohli v roce 2020 pořídit 9 krémů Scar

Esthetique a 3 gely RejuvaSil pro ty pacienty, kteří si z finančních důvodů

nemohou kvalitní krémy na jizvy zakoupit.

Hlavní partneři
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Již tři roky spravujeme uzavřenou facebookovou skupinu Máme popáleniny. Zde si popálení mohou
z bezpečí svého domova vyměňovat zkušenosti s následnou péčí, sdílet svoje starosti s poúrazovým
stavem svým nebo svých blízkých. Členové nejsou psychologové ani odborní lékaři. Jsou to lidé, kteří
si úrazem prošli. Na konci roku 2020 měla tato skupina 357 členů a jejich počet stále roste.

Komunikace je v následné péči o popálené plochy klíčová. Popálky pomáhají zprostředkovat důležitý
kontakt s jinými pacienty či rodiči popálených dětí. Někdy může mít rozhovor s člověkem, který prožil
to samé, neobyčejně hojivé účinky. Také pandemický rok plný zákazů zdůraznil význam komunikace
v online prostředí. Proto facebookovou skupinu Máme popáleniny vnímáme jako důležitou službu
popáleným a znamená značnou část práce našich pracovníků individuálního poradenství.

PŘÍKLADY KONVERZACE
Z UZAVŘENÉ FACEBOOKOVÉ SKUPINY MÁME POPÁLENINY

Dobrý večer, chtěla bych poprosit o radu. Měl

jste někdo dlahu na noc pro dítě? Jak jste ji

vázali? Nám se to bohužel moc nedaří, malá si

to sundává, já mám docela i problém jí to sama

zavázat. Poradíte?

Ahojky maminky, třídním věcičky po

dcerce a mám tady navíc koupací tričko

s UV 50. Velikost 92, pokud by byl zájem,

přenechám.

Dobrý den, máme za sebou čerstvou zkušenost s popálením horkým

čajem u čtrnáctiměsíčního syna. Popáleniny druhého stupně na 15 %

těla (podbradek, hrudník, bříško). Prosím o jakoukoliv podporu v naději,

že čas vše spraví, o podělení vašich zkušeností s podobným typem

popálenin. Je to teprve pár dní od úrazu. Já jsem zoufající, vyčítající

si matka, která hledá jakoukoliv pomoc. Moc děkuji všem maminkám,

které si prošly něčím podobným a ví, o čem mluvím a podělí se se

mnou o jejich konec celého tohohle zlého snu.

Ahoj spolupopálení, šla bych na lymfodrenáž,

máte někdo zkušenost? Mám popáleniny

a jizvy po transplantaci na zádech, spodní

části stehna.

Dobrý den, začátkem dubna to byl rok, co se malá opařila čajem

na bříšku, stehně a nártu. Měla druhý stupeň popálení,

v nemocnici jsme byli 14 dní. Přikládám motivační fotku, jak se jí

to za ten rok zahojilo.

UZAVŘENÁFACEBOOKOVÁSKUPINAMÁME POPÁLENINY

Počet členů
facebookové skupiny

2019

280

2018

150

2020

357



Partneři projektu
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POPÁLKOVÝ TÁBOR

V roce 2020 jsme uspořádali již pátý ročník tábora pro popálené děti, jejich sourozence

a děti popálených rodičů. Nejedná se pouze o klasický tábor, cílem tohoto osvědčeného

projektu je například socializovat popálené, posílit jejich schopnost mluvit o citlivých

věcech, reagovat na odmítavé reakce okolí, ukázat zjizvená těla, zapomenout na

starosti spojené s úrazem atd.

Tento pobyt jsme realizovali v termínu 11. - 18. července v malebné obci Kuklík na

Vysočině. Zúčastnilo se ho celkem 22 dětí, z toho 12 ve věku 8 - 12 let a deset dětí ve

věku 13 - 17 let. Mezi lektory jsou jak profesionálové z oblasti pedagogiky a mezilidských

vztahů, tak lidé s osobní zkušeností s úrazem popálením. Dokáží tak u nových dětí

rychleji navázat pocit důvěry. Většina účastníků jezdí na tábor opakovaně, vrací se do

bezpečného prostředí ke svým kamarádům s podobným osudem. Tábor roku 2020 byl

nabitý zábavou, tentokrát s celotáborovou hrou na téma Harryho Pottera. Účastníci se

ale také dozvěděli mnoho informací o následné péči o svá zranění, o životě po úraze,

emočně se otevřeli. Odhalili svoje jizvy na těle i na duši. Naučili se odpovídat na zvídavé

dotazy a pohledy okolí.

Realizace tábora je pro nás pokaždé finančně náročná. Vzhledem ke zdravotnímu stavu

dětí vždy potřebujeme zděnou budovu s dostatečně prostorným zázemím, sociálním

zařízením, kvalitním personálním zajištěním. V roce 2020 byla organizace navíc ztížená

většími hygienickými nároky v souvislosti s protipandemickými opatřeními, sami jsme

museli zajišťovat stravování.

Vše se nám v tomto roce podařilo zvládnout díky práci dobrovolníků a dárcům, kteří

přispěli na projekt ČSOB pomáhá regionům 2020 – jarní výzva, ze kterého jsme obdrželi

dar ve výši 90 815 Kč. Velice si vážíme veškeré podpory, která nám umožnila v klidu

tento smysluplný projekt nachystat a zrealizovat. Věříme, že tábor pomohl těmto 22

zúčastněným dětem k socializaci a rychlejšímu návratu do běžného života.

Aleš Růžička

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
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ZÍSKALI JSME 50 000 KČ A KRÉMY ZDARMA PRO ŠTĚPÁNKA
(Z ÚSTECKÉHO KRAJE)
Dobrovolník Popálek, Petr Bodský, nominoval našeho pacienta, dvouletého popáleného
Štěpánka, do zaměstnaneckého programu T-Mobile CZ. Díky tomuto projektu se podařilo
vybrat 50 000 Kč na léčbu tohoto klučiny.

Ve prospěch této rodiny jsme rovněž vytvořili výzvu na portále Darujme.cz. Zde se vybrala
částka 5 897 Kč. V této hodnotě jsme Štěpánkovi zaslali krémy na správnou péči o zjizvené
ruce.

Malý Štěpánek spadl v létě 2019 ručičkami do rozžhaveného popela. Bohužel má trvalé
následky. Peníze budou rodinou využity na následnou péči, nákup kvalitních mastí, častou
rehabilitaci, pomůcky, dojíždění na kliniku atd.

Děkujeme všem, kteří přispěli! Velký dík patří hlavně Petru Bodskému, který tuto pomoc
nastartoval!

ZÍSKALI JSME 25 000 KČ PRO POPÁLENÉHO ROBINKA
(Z VYSOČINY)
Robinkovi byl rok a půl, když se nešťastnou náhodou opařil na 10 % těla (na hlavě, obličeji,
rameni, boku). Strávil 14 dní ve Fakultní nemocnici Brno na Klinice popálenin a plastické
chirurgie. Naši pracovníci individuálního poradenství byli s jeho příbuznými v kontaktu od
začátku poúrazové léčby.

Následná péče o popáleného chlapce stojí rodinu hodně úsilí a peněz - úhrada biostimulační
lampy, masti na jizvy, cestování,... Pojišťovny nehradí zdaleka vše. Díky daru ve výši 25 000 Kč,
který jsme pro ně od firmy Notino s.r.o. získali, mají na léčbu dostatek financí.
Děkujeme a Robinkovi držíme palce!

JAK KONKRÉTNĚ JSMEV ROCE 2020 POMOHLI?
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POMOC PRO LUKÁŠE
(Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE)
Lukášovi je 15 let, v roce 2018 byl na táboře. Do programu byly zařazeny "vědátorské
pokusy", včetně jednoho s názvem Faraonův had. Při realizaci se situace vymkla kontrole,
došlo ke vznícení a Lukášovi začaly hořet nohy. Následně byl několik měsíců léčen na
popáleninové klinice, kde se mu rány zahojily. Ale zůstaly mu jizvy, které ho omezují
v pohybu. Zjizvené popálené nohy je třeba každodenně promašťovat drahými speciálními
krémy, několikrát do roka musí Lukáš dojíždět do 100 km vzdálené kliniky. Zde mu
léčí zjizvené plochy pomocí laserových terapií, rekonstrukčních operací atd. Vyžaduje
opětovnou nákladnou následnou péči. To vše velice zasahuje do již tak napnutého
rodinného rozpočtu jeho rodiny. Chlapec má totiž další tři sourozence a maminka je na vše
sama. Tatínek rodinu opustil po Lukášově úrazu.

Díky Popálkám tato rodina obdržela roční rentu 84 000 Kč, rozloženou do dvanácti
měsíčních plateb, z benefičních aukcí na Plesu jako Brno a z Plesu v Rudolfinu 2020. S péčí
o Lukáše trvale pomáháme, maminku jsme propojili s dalšími rodiči popálených dětí. Lukyho
zapojujeme do aktivit s ostatními popálenými dětmi, aby viděl, že s jizvami na světě není
sám. Všichni jsme měli společné přání, aby si Lukáš nebál zase obléknout kraťasy. Toho se
podařilo dosáhnout již na Popálkovém táboře a tím jsme se znovu utvrdili ve smysluplnosti
takovýchto pobytů.

JAK KONKRÉTNĚ JSMEV ROCE 2020 POMOHLI?
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EDUKAČNÍ SETKÁVÁNÍ

Osobní výměna zkušeností je jedna z největší forem pomoci, kterou si lidé
v nečekaných životních situacích můžou vzájemně dát. O tom často bývají
naše edukační setkávání pro popálené a jejich blízké. Původně jsme plánovali
v listopadu realizovat víkendový pobyt pro popálené. Ale doba plná opatření
si vyžádala jiné možnosti. Proto jsme pod názvem „Potkejme se, podělme se“
uspořádali historicky první online setkání pacientů.

Skupina, čítající třináct účastníků, byla komornější, o to však příjemnější
a otevřenější. Přes dvě hodiny jsme odpovídali na různorodé otázky, které
přihlášení předem zaslali. Probírala se například péče o staré jizvy, jejich
korekce, lázeňská péče, pomůcky při masáži, novinky v léčbě popáleninového
úrazu atd. Díky tomuto pilotnímu projektu jsme prověřili naše technické
vybavení i znalosti.

Od účastníků jsme obdrželi kladnou odezvu, která vedla k rozhodnutí tato
online setkání na různá témata dělat pravidelně.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ



12

PREVENTIVNÍ STAN

Projekt Preventivní stan úspěšně funguje od roku 2017. Vzrůstající poptávku naší účasti na
programech spojených s integrovanými záchrannými systémy a hasiči zastavila až opatření proti
šíření nemoci covid-19.

V roce 2020 jsme tudíž s Preventivním stanem do terénu vyjeli jen pětkrát. O to však bylo naše
putování pestřejší, byli jsme na DOBROpikniku v Brně, na Runway Parku 2020 na Letišti Praha,
účastnili jsme se Dne s IZS v Pohořelicích, benefičního golfu v Kořenci a hasičské akce v Dobroníně.

I v takto omezených podmínkách jsme proškolili 280 osob – z toho 150 dětí a 130 dospělých.

Partner projektu

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

V roce 2020 jsme na realizaci preventivních programů v mateřských, základních školách i rodinných
centrech spolupracovali hlavně s Městem Žďár nad Sázavou, s Městem Nové Město na Moravě
a s Místní akční skupinou Boskovicko PLUS, z. s..

I přes pandemický rok a jeho podstatnou část zavřené základní i mateřské školy, jsme zrealizovali
27 programů. Osmnáct programů Pozor pálí v mateřských školách a osm s názvem Už vím, že pálí
na základních školách. Jeden program byl realizován v rodinném centru. Tímto způsobem jsme
proškolili 680 dětí.

Dlouhodobým cílem našich preventivních a osvětových aktivit je šířit informace o popáleninovém
zranění a zároveň seznámit veřejnost s následky, které tento druh úrazu přináší. Správně
poskytnutá první pomoc může postiženému zmírnit hloubku popálení, délku rekonvalescence,
rovněž i míru trvalých následků. A hlavně – může zachránit život.

Partneři projektu

PREVENCEAOSVĚTA
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FILM MŮJ PŘÍBĚH
Na začátku roku 2020 jsme se v Kině Lucerna Praha účastnili slavnostní premiéry
českého filmu Můj příběh. Autorkou předlohy je Zora Castillo, hlavní roli zahrála Vlastina
Svátková. Jedná se o zpracování reálného příběhu baletky, kterou manžel ve vypjaté
situaci polije horkým olejem a popálí ji v obličeji. Následně se musí vyrovnat s tímto
úrazem, řeší další léčbu, trvalé následky i psychické trauma. Ve filmu se poukazuje jak
na domácí násilí, tak na téma popáleninového úrazu. Konzultačně jsme se podíleli na
natáčení záběrů popálené kůže. Jsme rádi, že se této problematice čeští autoři filmů
věnují a toto téma se tak dostane do širšího povědomí diváků.

MÉDIA

V rámci spolupráce s Asociací veřejně prospěšných organizací jsme se zapojili do
projektu Blesk srdce pro Vás. Během února novináři zpracovali silné osobní příběhy pěti
vážně popálených lidí, kteří jsou spjati s naší organizací. Čtenáři Blesku si tak mohli
přečíst jak o zakladatelce a ředitelce organizace, tak vyprávění dobrovolníka nebo
našich klientů. Cílem bylo přes konkrétní lidské příběhy zvýšit povědomí široké
veřejnosti o popáleninovém druhu zranění, dlouhodobé léčbě a následcích, ale také
vůbec o existenci naší organizace nabízející pomoc popáleným. Na základě těchto
článků se nám ozvalo několik nových pacientů, některé školy poptaly realizaci
preventivních programů.

PREVENCEAOSVĚTA
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MEZINÁRODNÍ TÝDEN ROVNOSTI TVÁŘÍ
Již podruhé jsme se zapojili do celosvětové kampaně “Týden rovnosti tváří”, která má upozornit na
společenské přijímání osob se vzhledovou odlišností. V České republice je hlavním organizátorem této
akce organizace Be Treacher-Collins (Be TCS). Vážíme si toho, že od počátku můžeme být její
součástí.

Kampaň v ČR má podtitul “Víc srdcem než očima” a jeho hlavní ambasadorkou je Tamara Klusová.
Na rozdíl od loňského roku se kvůli pandemii neuskutečnily plánované pikniky, ale vše se odehrávalo
v online prostředí. V tomto ročníku Popálky podpořily kampaň upozorněním na mýty spojené se
vzhledovým postižením. Zaměřili jsme se na vyvracení mýtů, které se váží k lidem po popálení.
Vysvětlovali jsme například, že plastika nefunguje jako magická hůlka, která odstraní všechny jizvy.
Rozporovali jsme přesvědčení, že zjizvený člověk nemůže být úspěšný atd.

VIDEO O POPÁLKÁCH
Během roku zrušili organizátoři řadu veřejných akcí a preventivních programů, kterých bychom se
zúčastnili. Získali jsme tak časový prostor, který jsme efektivně využili například k natočení dlouho
plánovaného videa o Popálkách. Přímo na místě svého úrazu, na vlakovém nádraží, ředitelka
organizace, Jana Lacinová, popsala svůj životní příběh a vznik organizace Popálky. Představila rovněž
poskytované služby.

Děkujeme dobrovolníkovi Radkovi Wimmrovi za natočení a finální úpravu videa, které nám pomáhá
vysvětlit podstatu vzniku naší organizace a pomoci pacientům. Výsledek trvá tři minuty, ke zhlédnutí
je na našemwebu a našich sociálních sítích.

PREVENCEAOSVĚTA



15

FINANCOVÁNÍ
Svým aktivním přístupem získáváme finanční prostředky na realizaci našich aktivit. Kromě psaní projektů
a využívání státních dotací a grantů, rozvíjíme spolupráci se soukromým sektorem a drobnými dárci, rozšířili jsme
také naši hospodářskou činnost. Snažíme se o vícezdrojové financování z důvodů omezení rizik souvisejících
s možným výpadkem zdrojů. V nelehkém roce 2020 jsme si ověřili správnost této taktiky a i přes proměnu trhu jsme
byli schopni financovat naše služby.

PŘÍKLADY NAŠICH FUNDRAISINGOVÝCH AKTIVIT:

Na plese sboru Hasiči Suchdol nad Odrou z Moravsko-
slezského kraje byl vydražen háčkovaný požárník Sam za
3 000 Kč. Byl to ples plný dobráků, nejen hasičů.
Ti přihodili Samovi pod čepici ještě další částky.
A protože v Suchdole to jsou Dobráci s velkým D, tak
to hasičský sbor zaokrouhlil na rovných 20 000 Kč. Tuto
částku věnovali na pomoc našim pacientům. Háčkovaný
Sam se tak vydal na svou cestu ze Suchdol nad Odrou
až do Brna. Nyní už slouží na tamním dětském oddělení
Kliniky popálenin a plas�cké chirurgie.

FINANCOVÁNÍ

Florbalový oddíl HIPPOS ze Žďáru nad Sázavou uspořádal
již druhý ročník charita�vního utkání Hippos pálí pro
Popálky. Spojuje nás silný osobní příběh jednoho z místních
hráčů, který je sám popálený. Oddíl, jeho hráči, partneři
a fanoušci přispěli neuvěřitelnou částkou 54 850 Kč.
Nečekaně a velmi sympa�cky tuto ak�vitu podpořil
hostující celek FTC Vysoké Mýto částkou 5 500 Kč.



Začátkem února podpořil Popálky Charita�vní ples ve Žďáře
nad Sázavou. Místní velké firmy – DEL a. s., GREMIS s. r. o.,
He�ch ČR k. s. a TOKOZ a. s. pořádaly ples již poněkolikáté,
tentokrát ve stylu skupiny ABBA a muzikálu MAMMAMIA.
Lidé si zde mohli zakoupit krásné kvě�ny, čímž zvýšili výtěžek
na celkových 61 600 Kč!

Když se spálíš, tak se chlaď. V tomto duchu se nesl tře� ročník
otužileckého plavání 26. prosince v řece Sázavě ve Žďáře nad
Sázavou, tentokrát s benefičním přesahem pro Popálky. Spojuje
nás navíc to, že v 70. letech žďárské otužilce spoluzakládal otec
naší ředitelky Jany Lacinové, pan Pospíšil. Na pomoc popáleným
účastníci a přihlížející věnovali téměř šest �síc korun.

Teplárny Brno, a. s. pravidelně pořádají benefiční
golf na podporu péče o popálené pacienty. V roce
2020 se kvůli opatřením souvisejícím s pandemií
koronaviru pátý ročník konat nemohl. Přesto
Teplárny Brno, a. s. podpořily naši činnost celkovou
částkou 100 000 Kč.

Dana Petříčková ze Žďáru nad Sázavou oslavila
v roce 2020 životní jubileum. Požádala kamarády,
aby místo dárků přispěli na naši činnost. Na pomoc
popáleným se, díky Daně, vybralo 17 800 Kč.

Ženy z obcí Škrdlovice a Karlov z Kraje Vysočina během
koronavirové krize šily roušky a vybíraly za ně dobrovolný
příspěvek. Výtěžek, neuvěřitelných 12 000 Kč, se rozhodly
věnovat na pomoc popáleným. Tento dar nás obzvláště
dojímá. Je úžasné, že v době krize myslely na jiné. A vybrat
takovou částku prodejem roušek je neuvěřitelné!

FINANCOVÁNÍ
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Předání šeku od firmy VIMPAX WORK s. r. o.

Předání šeku od firmy Požární bezpečnost s. r. o.

Předání šeku od IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o.
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Chcete se i Vy aktivně

podílet na pomoci

popáleným? Staňte se

našim dárcem.

Naši činnost můžete

podpořit zasláním

libovolné částky na náš

účet veřejné sbírky:

2900837737/2010

Tyto peníze pomáhají realizovat službu individuálního poradenství, díky které popálení nejsou na následkyúrazu sami… Děkujeme!

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ

Příjem do rozpočtu navyšujeme i vedlejší činností, která přímo nesouvisí s plněním našeho hlavního poslání.
V lednu a únoru 2020 jsme zorganizovali tři víkendová školení pro pěstouny z Kraje Vysočina. Během celkem
šesti školících dnů, pátků a sobot, se zde proškolilo celkem 40 osob na různá témata - například bezpečnost,
finanční gramotnost, výživu, kyberšikanu - související s výchovou dětí v náhradní rodinné péči.

Žďárská pekárna ENPEKA a. s. se na konci roku 2020 poprvé
zapojila do naší veřejné sbírky. A to umístěním sbírkových
pokladniček ve 14 prodejnách po celé Vysočině. Vybralo se
úctyhodných 38 049 Kč, které jsou určeny na chod
poradenského centra. S ENPEKOU a. s. jsme se domluvili na
dlouhodobé spolupráci.

FINANCOVÁNÍ

Benefiční golf firmy IMP net s. r. o. byl pro nás příležitos�
představit naše služby v novém, netradičním prostředí a
oslovit potenciální dárce s nabídkou spolupráce. Díky daru
organizátorů i hráčů a prodejem našich reklamních
prodejních předmětů jsme na této akci získali 33 430 Kč.
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FINANCOVÁNÍ

VUS ONDRÁŠ A POPÁLKY SPOJILI SVOJE SÍLY
Legendární Vojenský umělecký soubor Ondráš dlouhodobě spolupracuje s různými nadačními
fondy. Potěšila nás nabídka uskutečnit benefiční představení tentokrát pro Popálky.
Náš čtyřčlenný tým se, i přes nejasnou situaci s protipandemickými opatřeními, pustil nad rámec
svojí běžné činnosti do organizace. Nevěděli jsme úplně, co nás čeká. Do Žďáru nakonec přijelo na
sedmdesát členů souboru čítající zpěváky, tanečníky, orchestr a techniky. S autorským pořadem
kRok za kRokem vystoupili ve čtvrtek 27. srpna 2020 v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou. Jedná
se o příběh lásky a smíření a postupně provede diváka lidským životem od narození až po smrt.

„A právě během života mohou nastat různé nenadálé chvíle. Na tyto životní události by člověk
neměl být sám“, řekl v úvodu místostarosta města Žďáru nad Sázavou Josef Klement. „Právě díky
činnosti organizace Popálky pacienti s popáleninami nikdy nebojují sami.“ Ředitelka, Jana
Lacinová, na začátku akce všem představila svůj osobní příběh. Vysvětlila svoji motivaci založit
organizaci pomáhající popáleným, představila naše služby. „Velmi rád bych chtěl za sebe i za celý
soubor poděkovat za pozvání a za možnost přispět této bohulibé činnosti, které se Popálky věnují“,
zmínil v úvodu představení asistent choreografa Martin Krajňák (z VUS Ondráš).

Navzdory náročným přípravám splnila benefice svůj hlavní účel. Pro Popálky to byla jedinečná
příležitost touto výjimečnou kulturní akcí oslavující život poděkovat na jednom místě jak svým
dárcům, pacientům, zaměstnancům, dobrovolníkům, jejich rodinným příslušníkům, tak i
zástupcům města. Přestože účast byla kvůli vládním nařízením malá, diváci navíc museli být
v rouškách, všichni přítomní si tento večer užili, nešetřili slovy chvály nad profesionalitou všech
vystupujících umělců. S odstupem času jsme vděčni, že jsme našli sílu tuto akci zorganizovat.
V té době jsme nevěděli, že takovýchto kulturních zážitků si v roce 2020 moc neužijeme…

Občerstvení pro soubor zajistili:

Partneři projektu
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Zakladatelé

Správní rada Dozorčí rada

Ředitelka

Prevence

Koordinátor
preventivních aktivit

Lektoři

Dobrovolníci

Pracovníci individuální
podpory

Koordinátor edukačních
a volnočasových aktivit

Správce uzavřené
FB skupiny

Psycholog

Lektoři

Dobrovolníci

Správa organizace

Fundraiser, PR,
marketing

Ekonomka, účetní

Administrativní
pracovník

IT pracovník

Koordinátor
dobrovolníků

Individuální poradenství

Pracovník podpory
v nemocnici

ORGANIZAČNÍ
SCHÉMA

Funkce není honorována

Interní pracovníci

Dobrovolníci

Externí pracovníci

Bc. Jana Lacinová, DiS. – zakladatelka a ředitelka organizace, pracovnice individuálního poradenství

JanaTlustá – fundraiserka, PR, marketing

Ing. Petr Ilčík – pracovník individuálního poradenství, PR-sociální sítě, marketing

JanaMatulková – externí administrativní pracovnice

Ing. Věra Součková – externí ekonomka, účetní

Lenka Laryšová – dobrovolnice, správkyně FB skupiny Máme popáleniny

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2020 v přepočtu na úvazky 2,6 a 1 externista.
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SPOLUZAKLADATEL:

MUDr. Ivan Suchánek – primář Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno

SPRÁVNÍ RADA:

Bc. Zdeněk Štursa (předseda) – popálený na 90 % těla

MUDr. RadomírMager – vedoucí lékař dětského oddělení Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno

Mgr. Klára Mayerová – matka popáleného dítěte

DOZORČÍ RADA:

Ing. Jaroslava Kovárníková (předsedkyně) – matka popáleného dítěte

Mgr. Stanislav Šulák – marketingový ředitel Mölnlycke Health Care s.r.o.

Věra Dvořáková – terapeutka, bývalá dlouholetá zdravotní sestra na Klinice popálenin

Od 1. 5. 2020 je nedílnou součástí našeho týmu Petr Ilčík. Od dětství je po úraze popálený na obličeji

a rukou, má i zrakový hendikep. Zatímco jinde byl přes svoje jizvy odmítán, u nás jsou mu výhodou.

V předchozích letech pracoval v Popálkách jako dobrovolník, pomáhal třeba s organizací pobytů, tábora.

Díky projektu ÚP Život bez bariér v Jihomoravském kraji a Mzda pro hendikepovaného kolegu

z Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška jsme Petra zaměstnali na plný úvazek na pozici

koordinátora. Měl mít na starosti například organizaci a koordinaci setkávání pacientů, pobytů, táborů

pro popálené děti, preventivních programů, podporu pacientů a jejich rodin po propuštění do domácího

ošetřování. Kvůli situaci s covid-19 se tento záměr naplnil jen částečně. I přes zrakový hendikep, který

má, se jeho práce vyprofilovala spíše na činnosti v online prostředí, na sociálních sítích, na grafice

a marketingu organizace. Díky Petrovi nás práce ve virtuálním světě nezaskočila a mohli jsme tu nadále

být pro naše pacienty.

Projekt je reaIizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Děkujemevšem, že pomáháte s námi!

LIDÉVORGANIZACI



ČLENSTVÍ A PARTNERSTVÍ

POPÁLKY JSOU ČLENY NÁSLEDUJÍCÍCH ZASTŘEŠUJÍCÍCH ORGANIZACÍ:

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) je střešní a nadoborová asociace neziskových
organizací. V současné době sdružuje téměř sto neziskovek, převážně se jedná o organizace
servisního typu (poskytovatele veřejně prospěšných služeb).

Akademie pacientských organizací (APO) je vzdělávací a rozvojový projekt určený pro české
pacientské organizace. Za jejím zrodem stojí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
(AIFP) a v současné době sdružuje více než 100 pacientských organizací, které mají chuť
rozvíjet se a posouvat se ve svém fungování vpřed.

OD ROKU 2020:

KOUS Vysočina z.s. (Koordinační uskupení neziskovek na Vysočině) zastřešuje nestátní
neziskové organizace v Kraji Vysočina. Členským organizacím poskytuje poradenství, vzdělávání
a informační servis.

Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek při Fóru dárců. Aliance vznikla v reakci na
dění v roce 2020, kdy v souvislosti s pandemickou krizí probíhala řada ad hoc sbírkových akcí,
které nebyly v souladu s tuzemským právním prostředím a nedodržovaly českou legislativu.
Za cíl si klade udržovat kvalitu českého veřejného dárcovství a dodržovat etické principy, které
dávají jistotu jak dárcům, tak i obdarovaným.

PARTNERSTVÍ:

Dohoda o partnerství se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku s Fakultní nemocnicí Brno

ČLENSTVÍ APARTNERSTVÍ
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SHRNUTÍ A CÍLE

Pro Popálky, stejně jako pro všechny, to byl zvláštní rok. Vytyčené cíle byly přehodnoceny,
vše se řešilo operativně. Kolem nejistota, která zneklidňuje. My v neziskové společnosti
jsme na ni do jisté míry zvyklí, což se ukázalo být výhodou. Fungovali jsme dál. Byli jsme
donuceni poskytovat služby pro popálené převážně v online prostředí, dokonce nečekaně
i ze svých domovů. Neuvěřitelně nás to technicky posunulo. Kvůli pandemii došlo také ke
zrušení řady preventivních programů. Pro nás to byla paradoxně velká příležitost vrátit se
k podstatě našeho hlavního poslání – péči o popálené pacienty všech věkových kategorií.

Vše, co jste si na předchozích stránkách přečetli, jsme zrealizovali v týmu, který přepočítán
na úvazek tvoří 2,6 osob. Je to neuvěřitelný objem práce! Chci poděkovat všem
zaměstnancům, dobrovolníkům, externistům, dárcům, kteří nám pomáhají pomáhat.
Představte si, kolik bychom toho pro popálené a prevenci úrazů vykonali, kdyby byl náš
profesionální realizační tým větší!

Alespoň zdvojnásobit počet zaměstnanců individuálního poradenství je náš dlouhodobý
cíl. V roce 2021 chceme dosáhnout uznání statusu chráněného zaměstnavatele na trhu
práce. Zůstává i cíl pořídit na péči o popálené první služební vozidlo Popálek. Dlouhodobě
zvažujeme registraci sociální služby. Uvidíme, co z toho se podaří.

Děkujeme všem, kteří pomohli dostat Popálky tam, kde jsou. Děkujeme všem, kteří nám
přízeň dál zachovají.

Za celý tým Popálek
Jana Tlustá
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Velký dík patří všem našim
partnerům, drobným dárcům
a příznivcům, díky nimž můžeme
nadále pomáhat.

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
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Velký dík patří všem našim
partnerům, drobným dárcům
a příznivcům, díky nimž můžeme
nadále pomáhat.

PODPORAZ ORGANIZACÍ ANADACÍ

POPÁLKOVÁRODINA (PRAVIDELNÍ DÁRCI)

Bílek Tomáš

Bodský Petr

Buchmannová Jana

Bukáčková Kateřina

Cenklová Hana

Dvořák Daniel

Dvořák Filip

Dvořáková Věra

Faltová Hana

Gloz Zdeněk

Hájková Zuzana

Hamanová Veronika

Hegerová Zuzana

Petříček Luboš

Petříčková Dana

Pivoňková Miroslava

Plevová Zdenka

Pokorný Vladek

Růžička Aleš

Řehůřek Jaroslav

Sedláková Kateřina

Schusterová Linda

Slámová Marie

Strejčková Michaela

Svobodová Petra

Štursa Zdeněk

Hintenausová Klára

Hubená Hana

Ilčíková Lenka

Imramovský Tomáš

Kotačková Zuzana

Krejčí Jaroslav

Krejčová Martina

Laryšová Lenka

Litochleb Tomáš

Mayerová Klára

Mráčková Michaela

Novotná Kateřina

Pálková Dagmar

Štursová Renata

Šustr Milan

Taichgrabovi Lenka a Martin

Tlustý Jiří

Vykydal Aleš

Vymazalová Kamila

Wimmer Radek

Zelená Jarmila

Zerák Ondřej

Zvolánková Aneta

Ženy z obcí Škrdlovice a Karlov
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Velký dík patří všem našim
partnerům, drobným dárcům
a příznivcům, díky nimž můžeme
nadále pomáhat.

PODPOROVATELÉ

Aubrechtová Zdenka

Bachová Klára

Balvín Marek

Brnická Hana

Buchmann Vilém

Dvořáková Sabina

Fialík Ondřej

Fiegová Adriana

Fiksa Radomír

Foral Petr

Fuksa Petr

Hála Vojtěch

Handlíř Petr

Havlík Miroslav

Hemelíková Radka

Hesová Ivana

Hintenausová Marie

Hladíková Věra

Hotový Karel

Jáchim Jiří

Jandová Lucie

Najsrová Alice

Nedvědová Eliška

Novák Daniel

Novák Ondřej

Novotná Petra

Novotný Radek

Olearová Petra

Otužilci Žďár nad

Sázavou

Pinc Vladislav

Polcar Radko

Potač Robert

Přibylová Jaroslava

Rusyniak Martin

Řezáč Jiří

SDH Skryje malí hasiči

SDH Suchdol nad Odrou

Serafinovičová Iva

Schafferhans Vít

Schneider Jan

Silný Tomáš

Jelínková Šárka

Kačmaříková Ĺuboslava

Kadlec Jiří

Klečka Jiří

Klimešová Hana

Komárková Zuzana

Konupková Marie

Kostka Petr

Kovářík Jiří

Kozáková Miluše

Králová Adéla

Kramářová Marcela

Kratochvíl Petr

Kratochvíla David

Krsňáková Melánie

Křesťan Michal

Křesťanová Lucie

Kuřinová Lenka

Martinková Martina

Marušák Petr

Morávek Jaroslav

Skolek Richard

Slámečka Jan

Smaženková Martina

Suská Jana

Szostková Jiřina

Šelepová Pavlína

Šmelová Martina

Šmídová Jaroslava

Štěpánková Tereza

Tomáš Radek

Trtík Libor

Vaňková Ulrika

Vodehnalová Jana

Vondráková Magdalena

Wasserbauerová Eva

Zahradníková Eva

Zatloukal Petr

Zedníček Rostislav

Žemlička Miloslav

Žuška Martin
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VÝNOSY

Provozní dotace a granty
z toho:

* Úřad práce

* Brno 2020

* ČSOB

* Život dětem

* Světluška

* Rada města Žďár nad Sázavou

Dary
Tržby za vlastní výkony
z toho:

* Preventivní programy

* Vzdělávání pěstounů

* Reklama

* Prodej krémů na popáleniny

Zúčtování fondů - veřejná sbírka
Jiné ostatní výnosy - tábor
Ostatní - úrokové výnosy, kurzové zisky

797 042,00

132 255,00

50 000,00

90 815,00

437 300,00

66 672,00

20 000,00

492 123,00
483 667,81

49 952,00

170 560,00

106 000,00

157 155,81

60 151,10
49 400,00

315,36
1 882 699,27

NÁKLADY

Spotřebamateriálu
Spotřeba energie
Cestovné
Nákladyna reprezentaci
Ostatní služby (nájem, telefon, internet, školení, web)
Mzdové náklady
Zákonné zdravotní a sociální pojištění
Daně a poplatky
Ostatní náklady

HOSPODÁŘSKÝVÝSLEDEK -35 667,98

220 846,98
24 000,00
41 407,00

376,00
567 236, 24
837 603,00
221 896,00

975,00
4 027,03

1 918 367,25

VÝSLEDOVKA2020

26 %
42 %

26 %

3 % 3 %
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Provozní dotace a granty

Dary

Tržby za vlastní výkony

Zúčtování fondů

Jiné ostatní výnosy



AKTIVA K 31. 12. 2020

Peníze v hotovosti

Bankovní účty

z toho:

* vlastní organizace

* dotační účet

* veřejná sbírka

Odběratelé

Přepis dotace - ÚP

Poskytnuté provozní zálohy

37 239,00

180 587,72

84 835,48

100,00

95 652,24

2 280,00

15 000,00

10 208,73

245 315,45

PASIVA K 31. 12. 2020

Dodavatelé

Zaměstnanci

Závazky za SP a ZP

Ostatní přímé daně

Dohadné účty pasivní

Vlastní jmění

Fondy

Nerozdělený zisk zminulých let

Hospodářskývýsledek 2020

ÚPLNOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU NAJDETE KE STAŽENÍ NAWWW.POPALKY.CZ/VYROCNI-ZPRAVY

0,00

57 264,00

26 018,00

6 960,00

10 208,73

34 977,50

163 729,14

-18 173,94

-35 667,98

245 315,45

ROZVAHA2020
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https://popalky.cz/wp-content/uploads/2021/07/ucetni-uzaverka-2020.pdf
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KONTAKTY

Sídlo a Poradenské centrum:
Havlíčkovo náměstí 287/46,
Žďár nad Sázavou

Konzultační místnost:
Srbská 1370/1,
Brno

IČ: 62158261
Bankovní spojení: 5813741319/0800
Veřejná sbírka: 2900837737/2010
www.popalky.cz
www.facebook.cz/popalky
www.instagram.com/popalky
info@popalky.cz

Ředitelka:
Bc. Jana Lacinová, DiS.
+420 776 259 126
jana.lacinova@popalky.cz

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





POPÁLKY
POMÁHÁME POPÁLENÝM


