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Úvodní slovo 

Vážení čtenáři výroční zprávy, podporovatelé, spolupracovníci, dobrovolníci a uživatelé 

služeb organizace Popálky o.  p.  s.  

Naše organizace má za sebou první celý rok svého působení. Byl rok plný novinek jak pro 

organizaci samotnou, tak pro popálené pacienty. Díky získání finančních prostředků z grantu 

z Norska se nám podařilo spustit první soustavné služby pro popálené pacienty v České 

republice, vybudovat pro tyto pacienty Poradenské centrum, zrealizovat několik workshopů 

a seminářů, ale také šířit prevenci a osvětu popáleninového úrazu, který je považován za 

jeden z nejtěžších úrazů vůbec.  

V roce 2015 byl pro nás rokem stěžejním i v rámci navázání spolupráce s dobrovolnými 

hasiči a dalšími partnery, kteří naši činnost s velkým nasazením podporují. Díky nim se nám 

daří naplňovat naše poslání a vylepšovat tak život lidem, kteří utrpěli úraz popálením. 

Cítíme k těmto partnerům velký závazek a úctu.  

Jsem velmi ráda, že cíle, které jsme si stanovili, se nám daří naplňovat a dokonce se 

neustále rozvíjí.  

Děkujeme všem, kteří podporují naši organizaci jakkoliv. Děkuji i pacientům, kteří mají 

důvěru v naše služby a podělí se s námi o svoje úskalí. My budeme nadále dělat vše proto, 

aby lidem, které zasáhne jeden z nejtěžších úrazů, úraz popálením, bylo na světě lépe a aby 

těchto úrazů bylo co nejméně.  

 

 

Bc. Jana Lacinová, DiS. 

 zakladatelka a ředitelka 

 Popálky o. p. s. 

 

  



 motto: „Zapáleni pro život“ 

4 
 

Historie 

Organizace vznikla v prosinci 2013 jako nástupnická organizace o. s. Sdružení na pomoc 

popáleným dětem. Sdružení mělo v tu dobu za sebou 19letou historii, v rámci které 

dobrovolníci z řad rodičů dětských pacientů a lékařského personálu Kliniky popálenin 

a rekonstrukční chirurgie FN Brno pořádali řadu aktivit pro popálené děti: například 

organizovali pobytová víkendová i celotýdenní setkání rodičů popálených dětí, víkendové 

sebepoznávací workshopy pro popálené děti a mladé lidi ve věku 13 až 20 let nebo 

programy primární prevence pro žáky základních škol a mateřská centra, připravovali 

informační materiály po rodiče popálených dětí atd.  

Nicméně aktivity byly nárazové – období, kdy Sdružení vyvíjelo řadu činností, byla střídána 

obdobími, kdy se toho moc nedělo, protože jsme naráželi na omezené časové možnosti 

dobrovolníků.  

A to nebylo dobře. Potřeby popálených pacientů jsou tu totiž neustále. Jednak proto, že stále 

přibývají noví pacienti, jednak proto, že stávající pacienti přicházejí do nových životních etap, 

které s sebou nesou nové problémy a situace spojené s důsledky popáleninového úrazu.  

Na podzim 2013 proto přišel od několika dospělých pacientů a rodičů popálených dětí impuls 

k založení organizace, v níž by kvalifikovaní profesionálové soustavně pomáhali dětským 

i dospělým pacientům po popáleninovém úrazu.  

Díky legislativním změnám v oblasti neziskových organizací jsme se rozhodli jít cestou 

formálního ukončení činnosti Sdružení a v prosinci 2013 jsme založili obecně prospěšnou 

společnost Popálky.  

Od svého počátku působí organizace pod záštitou Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie 

Fakultní nemocnice Brno a zejména primáře Popáleninového centra MUDr. Ivana Suchánka. 

Ten je zároveň zakládajícím členem a odborným lékařským garantem Popálky o. p. s. 

V minulosti aktivně působil i v původním občanském sdružení. 

V roce 2014 se organizaci podařilo získat finanční podporu a zaměstnat první pracovníky, 

kteří nejen začali poskytovat pacientům první služby, ale zároveň se jim podařilo úspěšně 

napsat žádost o dotaci z Norských fondů. Ta byla v roce 2015 schválena a umožnila tak naší 

organizaci nastartovat první profesionální a soustavné služby pro popálené pacienty.  
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Poslání a cíle 

Naším posláním je pomáhat lidem po popáleninovém úrazu a jejich blízkým vyrovnat se 

s fyzickými, sociálními a psychologickými důsledky úrazu a vrátit se co nejdříve zpátky 

k aktivnímu životu.  

Zároveň usilujeme prostřednictvím svých aktivit o snížení četnosti a závažnosti 

popáleninových úrazů.  

 

Cílem organizace Popálky o. p. s. je pomoci pacientům jakéhokoli věku, které zasáhl úraz 

popálením, jejich rodinám a blízkým, aby se co nejrychleji vyrovnali s následky úrazu, 

případně aby tyto následky je co nejméně omezovaly v jejich osobním životě. 

Dalším cílem je šířit prevenci jednoho z nejčastějších úrazů v dětském věku a šířit osvětu 

následků úrazu popálením.   
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Organizační struktura 

zakladatelé 
         

dozorčí rada  správní rada 

         statutární zástupce (ředitelka, manažerka projektu) 
                  

  správa organizace a projektů   

  

koordinátor projektu, 
fundriser 

  

ekonomka projektu 

  

administrátorka 
projektu 

  

IT pracovník 

  

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  sociálně-psychologická podpora a poradenství na klinice popálenin   

  

pracovnice podpory a 
poradenství 

  

pracovnice podpory a 
poradenství 

  

  

  

  

  

  

                
 

  individuální sociálně-psychologické poradenství   

  

pracovnice 
individuálního 

poradenství   

pracovnice 
individuálního 

poradenství   

psycholog  

  

  

  

  

                
 

  workshopy a semináře   

  

koordinátor 
workshopů pro rodiče 

s dětmi   

koordinátor 
workshopů pro mladé 

lidi   

odborný lektor 

  

dobrovolníci 

  

  

                  

  internetový portál popaleniny.cz a online poradna   

  

pracovnice 
internetového 

poradenství   

  

  

  

  

  

  

  

 

bez nároku na honorář  0,2 HPP  DPP 
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Lidé v organizaci 

Bc. Jana Lacinová, Dis. 
- statutární zástupce 
- zakladatelka, ředitelka 
- pracovnice podpory a poradenství 
- lektorka 

 
Mgr. Klára Mayerová 

- fundraiser 
- pracovnice podpory a poradenství 
- koordinátorka workshopů pro mladé lidi a rodiče 

 
Mgr. Marek Nečas 

- psycholog 
 

David Filip, DiS. 
- odborný lektor 

 
Mgr. Jarmila Vítková 

- ekonomka projektu 
 

Bc. Zdeněk Štursa 
- IT pracovník 
- pracovník pro implementaci webu  

 
Lucie Sýkorová 

- administrátorka projektu 
 

 

Zakladatelé: 

- Bc. Jana Lacinová, DiS 
- MUDr. Ivan Suchánek  
 

Správní rada: 

- Mgr. Klára Mayerová 
- Bc. Jana Petřželková 
- Bc. Zdeněk Štursa 
 

Dozorčí rada 

- Ing. Jarmila Kovárníková 
- Bc. Věra Dvořáková 
- Jitka Severová 
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Cílová skupina 

Cílová skupinou organizace Popálky o. p. s. jsou lidé jakéhokoli věku z celé České republiky, 

kteří utrpěli popáleninový úraz. Dále je to rodina a blízcí pacientů, které zasáhl úraz v oblasti 

psychologické a sociální.  

V oblasti prevence a osvěty je cílovou skupinou široká veřejnost.  

 

Co pro člověka znamená úraz 

popálením 

Úraz popálením je jeden z nejbolestivějších úrazů, často s trvalými fyzickými i psychickými 

následky, který ročně zasáhne 100 000 obyvatel, z toho 40 000 dětí. 800 lidem ročně (včetně 

dětí) zůstávají trvalé následky v podobě jizev či dokonce omezení hybnosti. Tyto trvalé 

následky často vedou k psychickým i sociálním problémům v životě popáleného pacienta, 

ale i jeho blízkých. V některých případech může úraz popálením vést i k trvalé invaliditě.  
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Jak Popálky o. p. s. pomáhají pacientům 
po popáleninovém úraze 

Popálky o. p. s. pomáhají pacientům od samého začátku úrazu. Pacienti mohou využít těchto 

služeb: 

Sociálně-psychologická podpora a poradenství v nemocnici 

Tato služba je nabízena pacientům na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie v Brně. 

Pracovníci dochází 2x týdně za pacienty přímo na Kliniku, kde jsou jim na lůžku předány 

informace o organizaci a o dalších službách, které mohou pacienti a jejich blízcí využít 

především po propuštění z nemocnice. Zároveň mají pacienti nebo blízcí pacientů možnost 

se pracovníků zeptat na cokoli, co je trápí v souvislosti s úrazem. Dále jsou pacientům 

předány informační materiály a kontakty na pracovníky. Tato služba je nabízena i 1 x týdně 

pacientům na ambulanci, kam se vrací nejen aktuální pacienti, ale i pacienti popálení 

v dřívější době. Informace o službách organizace se tak dostanou k většímu počtu pacientů 

a k pacientům, kteří s úrazem žijí již několik let a i po těchto letech stále řeší psychické či 

sociální problémy s úrazem.  

 

Individuální podpora a poradenství 

Na základě kontaktu z nemocnice mají pacienti možnosti využít individuálních konzultací na 

téma, které řeší v souvislosti s úrazem. Tyto konzultace probíhají buď formou osobního 

setkání v Poradenském centru pro popálené, nebo formou telefonických konzultací.  

 



 motto: „Zapáleni pro život“ 

10 
 

Workshopy, semináře a pobyty 

Pro pacienty jsou pořádány odborné semináře a workshopy na témata, která popálení 

pacienti často řeší. Popálky o. p. s. pořádají jednodenní workshopy pro pacienty nebo rodiče 

malých popálených pacientů. Ty se zaměřují na různá témata např. Reakce okolí, Práce 

s pocitem viny, Péče o popálené plochy v domácím ošetřování apod.  

Dále Popálky o. p. s. pořádají pro mladé popálené pacienty, malé pacienty a jejich rodiče 

víkendové pobyty. Zde mají pacienti možnost sdílet svoje příběhy, vyměňovat si osobní 

zkušenost či dokonce navázat nová přátelství.  
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Web popaleniny.cz a internetová poradna 

Popálky o. p. s. začaly v roce 2015 budovat internetový portál zaměřený na popáleninový 

úraz jako další ze služeb pro popálené pacienty. Ti často po úraze vyhledávají informace na 

internetu o tomto typu úrazu. Ty jsou rozmístěné po různých informačních serverech, ale 

nikde pacient nenajde ucelené informace o popáleninovém úraze na jednom místě. 

Popálky o. p. s. chtějí tímto portálem ve spolupráci s lékaři z popáleninových klinik usnadnit 

pacientům vyhledávání těchto informací a předat jim odpovědi na často kladené otázky.  

Zároveň na tomto serveru bude pacientům k dispozici internetová poradna, kde mohou 

položit dotaz v souvislosti s úrazem a pracovník internetového poradenství jej zodpoví, 

případně jej odkáže na další služby organizace.  
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Projekty Popálky o. p. s. a další aktivity 
v roce 2015 

Konference Komplexní péče o děti s popálením 

Dne 25. 4. 2015 naše organizace organizovala I. ročník konference s názvem Komplexní 

péče o děti s popálením, kterou uspořádala ve spolupráci s Klinikou popálenin 

a rekonstrukční chirurgie FN Brno (dále KPRCH FN Brno). Záštitu nad touto konferencí 

převzal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marek Šlapal a ředitel FN Brno 

MUDr. Roman Kraus, MBA. Konference byla určena rodičům dětí, mladým lidem a dospělým 

po popáleninovém úrazu, odbornému zdravotnickému personálu i široké veřejnosti. 

Konference byla zařazena Profesní odborovou unií zdravotnických pracovníků do kreditního 

systému vzdělávání sester. 

Cílem konference bylo přiblížit účastníkům chronologický průběh popáleninového úrazu 

očima jednotlivých profesí, které se o popáleného pacienta starají. Ze spokojených reakcí 

účastníků konference si troufáme tvrdit, že se nám podařilo cíl naplnit a připravit příjemně 

strávený den plný užitečných informací a sdílených zkušeností jak pro pacienty, tak pro 

zdravotníky, kteří se konference účastnili.  

Veřejná sbírka ve spolupráci s dobrovolnými hasiči 

Dne 8. 10. 2015 byla u příležitosti Mezinárodního dne boje proti popáleninám a slavnostního 

otevření Poradenského centra pro popálené byla spuštěna veřejná sbírka ve spolupráci se 

Sbory dobrovolných hasičů z Kraje Vysočina a Královéhradeckého kraje.  

Ta je vedena na krajském úřadu Jihomoravského kraje od 11. 8. 2015 podle zákona č. 

117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Sbírka probíhá formou prodeje náplastí na popáleniny, které organizaci věnovala v počtu 

10 000ks firma Mölnlycke. Hasičské sbory tuto náplast prodávají za částku 30,- Kč. Jako 

poděkování dárcům je k náplasti předáván Kapesní rádce první pomoci při úrazu popálením, 

který má za cíl šířit prevenci tohoto úrazu a zároveň informaci o poskytnutí správné první 

pomoci.  

Výtěžkem z této sbírky organizace spolufinancuje služby pro popálené pacienty.  
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Pacientské sbírky – sbírka pro Jarmilu Zelenou 

Ke dni 11. 11. 2015 byla spuštěna veřejná sbírka na podporu popáleninového úrazu paní 

Jarmily z Náchoda, která utrpěla úraz popálením při tragické události cizím zaviněním dne 

29. 9. 2015. Cílem sbírky je shromáždění finančních prostředků na následnou léčbu 

popáleninového úrazu a na nezbytné výdaje spojené s tímto úrazem. Sbírka byla spuštěna 

na základě prosby blízkých paní Jarmily. 

Popálky o. p. s. tuto veřejnou sbírku formálně zastřešují a zároveň pomáhají rodině a 

blízkým paní Jarmily se vypořádat s touto tragédií.  
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Finanční zpráva 2015 

Výkaz zisků a ztrát 

 

Příjmy podle zdrojů 

Ostatní výnosy 0,50  

Přijaté příspěvky od PO a FO - dary 91 186,00  

JMK - dotace 2 183,00  

Tržby z prodeje služeb  32 500,00  

Norské Fondy - dotace 733 913,46  

JMK - dotace 100 000,00  

 

959 782,96  
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Náklady podle druhu 

Spotřeba materiálu 198 889,00  

Cestovné 51 888,00  

Náklady na reprezentaci 1 590,00  

Ostatní služby 281 419,30  

Mzdové náklady  420 448,00  

Zákonné zdravotní a sociální pojištění 89 552,00  

Ostatní daně a poplatky 200,00  

Jiné ostatní náklady 1 036,50  

 

1 045 022,80 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek 
-85 239,84 

 
  

Spotřeba materiálu

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné zdravotní a
sociální pojištění
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Rozvaha k 31. 12. 2015 

 

Aktiva 

Peníze v hotovosti 28 195,00  

Peníze v hotovosti - NF 9 282,00  

Bankovní účty   

- vlastní organizace 235 898,32  

- norské fondy 128 482,98  

- veřejná sbírka hasiči 68 230,00  

- veřejná sbírka p. Zelená 155 527,10  

Pohledávky za zaměstnanci 8,00  

Náklady příštích období 166,00  

 

625 789,40  

 

Pasiva 

Dodavatelé 25 490,64  

Ostatní závazky 12 702,00  

Zaměstnanci 50 861,00  

Pohledávky za SP a ZP 16 205,00  

Ostatní přímé daně 4 274,00  

Fondy - veřejná sbírka - Hasiči  68 230,00  

Fondy - veřejná sbírka - Jarmila Zelená 155 427,10  

Dotace - NROS - Pomozte dětem 159 405,00  

Vlastní jmění 34 977,50  

Nerozdělený zisk z minulých let 183 457,00  

Hospodářský výsledek -85 239,84  

 

625 789,40  
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Poděkování  

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podpořili finančním nebo věcným darem, 

dobrovolnickou činností, svým časem nebo cennými radami. Speciální díky patří zejména 

těmto organizacím a jednotlivcům: 

Ministerstvu zdravotnictví za vstřícnou spolupráci při projektu Poradenské centrum 

a podpora dětí a mladých lidí po úraze popálením. 

Krajskému sdružení hasičů Vysočina a Hradec Králové a všem Sborům dobrovolných 

hasičů, kteří se podílejí na veřejné sbírce pro Popálky, za osobní přístup a ochotu pomáhat. 

Jihomoravskému kraji za poskytnutí dotace na provoz poradenského centra. 

Společnosti Mölnlycke Health Care s. r. o. za poskytnutí náplastí do veřejné sbírky a podporu 

organizace a pacientů. 

Společnosti Pears Health Cyber s. r. o. za uspořádání veřejné sbírky podporující preventivní 

aktivity proti úrazu popálením a podporu pacientů. 

Společnosti Požární bezpečnost s. r. o. za sponzorský dar a výtisk Kapesních rádců při 

úrazu popálením. 

Společnosti Čedok a. s. za vstřícný přístup v pronajatých prostorách poradenského centra. 

Zdravotnickému personálu KPRCH FN Brno za cenné odborné rady a nadšenou podporu. 

Primáři KPRCH FN Brno MUDr. Ivanu Suchánkovi za nedocenitelnou podporu naší 

organizace, lidskost a profesionalitu, s jakou dělá svoji práci. 

Panu Jaroslavu Řehůřkovi za významný finanční dar. 

Panu Radkovi Džiubanovi za významný finanční dar na podporu pacientů. 

Všem drobným i velkým dárcům za jejich finanční a věcné dary. 

Všem dobrovolníkům za stovky hodin práce ve prospěch naší organizace. 


