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ÚVODEM
Milí čtenáři,

rok 2021 byl rok dobrý, ale ne vždy jednoduchý. Stále do naší činnosti zasahovala pandemie. Přesto
jsme pracovali na tom, aby popálení a jejich blízcí měli jednodušší cestu do běžného života. Zpráva,
kterou právě otevíráte, vám chce ukázat to podstatné, co Popálky dlouhodobě dělají. Jaké služby
poskytují pro popálené či jakou formou šíří prevenci a osvětu popáleninového úrazu. Současně
vám zde představíme, jaké hlavní události se odehrály v roce 2021, které nás zase posunuly
v pomoci popáleným dál.

Moc si vážíme toho, že Popálky na cestě pomoci popáleným doprovází zájem, štědrost a přízeň
mnohých. Vážíme si každé podpory a pomoci, jsou pro nás důležité a vzácné. Povzbuzují nás,

zavazují, vedou k odpovědnosti. Děkujeme za to, že zůstáváte s námi.

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

POSLÁNÍ

Pomáháme popáleným všech věkových kategorií a jejich blízkým vrátit se do života.

Šíříme prevenci popáleninového úrazu.

VIZE

Provázíme pacienty s popálením cestou bolesti, bezmoci, beznaděje a strachu.
Máme s tím osobní zkušenost. Prošli jsme si ji sami. Proto to děláme.

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
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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 Fakultní nemocnici

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. V roce 2021 byla služba v nemocnici omezena stejně jako v roce 2020

pandemickou dobou. Z popáleninové kliniky bylo covidové oddělení a popálení

byli léčeni na provizorních odděleních chirurgických oborů. Naším úkolem tedy

bylo službu pacientům přiblížit primárně prostřednictvím plakátů, letáků

a v on-line prostředí. To se povedlo i díky spolupráci s marketingovým oddělením

FN Brno. Díky tomu popálení o službu poradenství nepřišli a po opětovném

zprovoznění popáleninové kliniky se mohla nadále více rozvíjet.

V roce 2021 jsmevnemocnici podpořili 135 pacientů.

NÁSTĚNKYV NEMOCNICI

Od února 2021 jsou ve FN Brno na Klinice popálenin a plastické chirurgie

umístěny nástěnky s informacemi o naší organizaci. Zejména v době omezení

souvisejících s pandemií covidu-19 byly důležité pro prvotní kontakt

s popálenými. Je to jedna z cest, jak se popálení mohou dozvědět o existenci

naší organizace, poskytovaného poradenství a tom, že na následky úrazu nejsou

sami.

Hlavní partneři



5

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 Popáleninového centra v Ostravě.

Nejčastěji se poskytování poradenství týká péče o zjizvené popálené plochy.

Popálení se na nás obrací také s prosbou o pomoc se sociálními

a psychickými 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 316 osob - z toho 217 dětí a jejich rodičů
a 99 dospělých.

Věnovali jsme jim 632 hodin přímého kontaktu s pacientem,
393 hodin práce ve prospěch pacienta.

Počty podpořených osob

Partneři projektu:

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

Činnost organizace je finančně podporována městem Hodonínem.

316

226

342

20202019 2021
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INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

PADESÁT TISÍC PRO POPÁLENOU SOFINKU

Paní Fafláková a pan Bodský, se kterými dobrovolnicky spolupracujeme,

nominovali příběh popálené Sofinky do projektu T-Mobile pomáháme

příběhům. A podařilo se! Vybralo se neuvěřitelných 50 245 Kč! Darované

peníze rodina využila na nákup hojících náplastí a krémů, které pojišťovna

nehradí, zaplatili dojíždění na popáleninovou kliniku.

Se Sofinkou jsme se potkali již v nemocnici. Je to hravá a zvídavá 2,5 letá

holčička. V listopadu 2019 se opařila horkým čajem. I když jí rodiče okamžitě

poskytli první pomoc sprchováním studenou vodou, musel ji vrtulník

přepravit do FN v Brně. Utrpěla popáleniny 2. i 3. stupně na bradičce,

hrudníčku a levém ramínku. Podstoupila několik převazů v celkové narkóze

a také transplantaci kůže. Léčba je zdlouhavá a náročná…

Děkujeme paní Faflákové a panu Bodskému za nominaci, T-Mobile Czech
Republic i všem, kteří na pomoc pro tuto rodinu přispěli!

KRÉMY NA JIZVY PRO POPÁLENÉ DĚTI

Pomohli jsme třem různým rodinám s popálenými dětmi (Barborkou,

Samuelem a Viktorkou) získat zdarma speciální krémy na jizvy. Zdravotní

pojišťovny je nehradí a pro pacienty, kteří jsou v nelehké životní situaci, je

léčba finančně náročná.

Děkujeme organizaci Život dětem o.p.s. za dar na nákup krémů ve výši

19 560 Kč.
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INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

POMOC POPÁLENÉ VERUNCE A JEJÍ RODINĚ

S Verunkou jsme se poprvé potkali na Klinice popálenin v Brně. Tam se

dostala poté, co pomáhala doma vařit mamince večeři a při slévání těstovin

na sebe vylila vařící vodu. V rámci služby v nemocnici jsme si s Verunkou

hráli a u toho si povídali. Holčička zaujala jak nás, tak i zdravotní personál.

A to tím, jak krásně mluvila o svých sourozencích, kterých má sedm.

Návštěvy sourozenců s maminkou byly vždy velice milé. Děti se s úctou

chovaly k hračkám, které byly k dispozici v herně, vždy zdravily a děkovaly.

Ze strany zdravotníků byl i obdiv směrem k mamince. Nenechala holčičku

samotnou. Pokud to bylo možné, každý den za ní přišla. I přes to, že to

znamenalo vzít dalších pět dětí s sebou a přejet celé Brno.

Verunka musela v nemocnici strávit tři týdny. Popáleniny, které měla od

ramene až po stehna, se podařilo vyléčit bez nutné operace. Přesto

Verunku s její maminkou čekala domácí následná péče o zahojené zjizvené

popálené plochy. Několikrát denně promazávat, nosit kompresní oblečky.

To vše pro matku samoživitelku s tolika dětmi bylo velice náročné. Situace

byla o to komplikovanější, že rodina bydlela v azylovém domě. Finanční

prostředky byly velice omezené.

Popálky proto zajistily Verunce dostatek krémů a navázaly kontakt

s azylovým domem, ve kterém bydleli. Naším společným cílem bylo pomoct

rodině zajistit vhodné domácí prostředí pro léčbu Verunky. Díky výtěžku

Dobročinného vánočního jarmarku Biskupského gymnázia a Střední školy

gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou jsmemohli zaplatit

kauci na jejich nové nájemní bydlení a zajistit vybavení bytu. Verunka a její

rodina tak od března 2022 bydlí v třípokojovém bytě a jizvy, které jí zůstaly

na těle, jsou už jen vzpomínkou na těžké časy.
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INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ | NÁSLEDNÁPÉČE

ZAJIŠTĚNÍ KRÉMŮ PRO PACIENTY

Poslední dva roky nám daly 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, nelze

jednoznačně určit. 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:

155 popálených dodáním speciálních krémů

na péči o jizvy

134 popálených dodáním krémů pro lepší

hydrataci popálených ploch

56 popálených od nás získalo vhodné opalovací

krémy na ochranu popálených ploch

64

22

155

2020 2021

134

46
56

2020 2021 2020 2021

Počty dodaných krémů

Hlavní partneři

POMOC S REGISTRACÍ NA OČKOVÁNÍ

Během roku 2021 jsme spolupracovali s Knihovnou Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou

a místním Senior Pointem. Pandemie covidu-19 ovlivnila i naši práci. Od března do května naše

pracovnice individuálního poradenství každé úterý a čtvrtek od 9-11 hodin v prostorách knihovny

pomáhala místním seniorům s registrací na očkování v rezervačním systému Ministerstva

zdravotnictví.
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Již čtyři 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 2021měla

tato skupina 502 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 den, dcera je 21 dní po plastice na

zádech. Máme mazat kalciovou mastí. Stroupky

na zádech už nemá. Přijde mi, že se na

některých místech začíná dělat jizva, která je

mírně zvedlá. Moje otázka zní, jestli mohu začít

střídat kalciovku s krémem Scar Esthetique a

kdy můžeme začít s laserem? Děkuji.

Ahoj všem, chci se zeptat, píchl Vás někdy

komár přímo do popálenin? Mně se to přihodilo

přes noc, mám to šíleně napuchnuté a moc to

bolí. Nějaká rada?

Dobrý den, blíží se víc a víc slunečné dny, proto se chci zeptat…

Mám syna, který je popálený od října. Rány má už zhojené, ale

nemůže ještě na sluníčko. Má popálené nožičky a bříško, proto u

vody nosí obleček s UV ochranou, mažeme ho i faktorem 50.

Máme mazat i pod oblečením, nebo ho obleček uchrání? Děkuji

za rady a zkušenosti.

Jsem po štěpu, a před laserem... Dá se ještě

něco, prosím, udělat pro to, aby má ruka

nevypadala takto? Děkuji za rady.

Ahojky, som po dvoch popáleninách, obe 2b-3 po rekonštrukcii.

Tá staršia na lýtku je v pohode, ale tá ročná (30 %) od stehna

hore pod lopatky, jak je teraz pomaly chladnejšie, tak mám v

jazvách pichanie, pnutie atď. Čo s tým? Existuje špeciál krém

ochranný akoby proti mrazu, alebo s akým termo oblečením

máte najlepšie skúsenosti? Poviem pravdu, že sa už jazvam

nijak špeciálne nevenujem, je to chyba?

UZAVŘENÁFACEBOOKOVÁSKUPINAMÁME POPÁLENINY

Počet členů
facebookové skupiny

2019

280

2018

150

2020

357

2021

502



Partneři projektu
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POPÁLKOVÝ TÁBOR

Tradiční letní tábor pro popálené děti, jejich sourozence, kamarády a děti popálených

dospělých jsme pořádali třetí týden v červenci 2021 opět na Vysočině, tentokrát

v malebné obci Fryšava.

Jednalo se již o šestý ročník. Zúčastnilo se ho 23 dětí z celé České republiky ve věkovém

rozpětí 7-17 let. Ty jsme rozdělili do dvou věkových skupin, kterým jsme pak

přizpůsobovali program, aby byl poučný, pestrý a zábavný pro všechny. Lektoři tentokrát

zvolili celotáborové téma Čas, které je provázelo celotýdenním programem.

Většina účastníků jezdí na tábor opakovaně. Vrací se do bezpečného prostředí ke svým

kamarádům s podobným osudem. Každý rok ale přibudou i děti nové, pro které je důležité

se začleňovat do kolektivu. Těší nás, že zájem o naši službu roste. V roce 2021 se nám na

táboře opět sešli popálení z obou popáleninových klinik (Praha, Brno) i z popáleninového

centra v Ostravě. Mezi lektory jsou rovněž i lidé s osobní zkušeností popálením, což u dětí

vzbuzuje větší důvěru, dochází k rychlejšímu emočnímu vzájemnému otevření.

Pro všechny, kdo na táboře jsou, to není jen příjemně strávený týden se zajímavým

programem. Neformálně se mluví o úraze, jeho trvalých následcích, následných

operacích, strachu, návratu k běžnému životu. Vytváří se nová přátelství, je dovoleno

mluvit (skoro) o všem se vzájemným respektem. Věříme, že tábor popáleným pomáhá

vrátit se zpět do života.

Popálkový pobyt se nám podařilo zvládnout díky práci dobrovolníků a laskavému přispění

našich dárců. Moc děkujeme, že pomáháte s námi! Vážíme si veškeré podpory, která nám

umožnila v klidu tento smysluplný projekt nachystat a zrealizovat.

Aleš Růžička

Senátorka
Ing. Bc. Anna
Hubáčková

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ



Partneři projektu:
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EDUKAČNÍ SETKÁVÁNÍ - WEBINÁŘE
Osobní výměna zkušeností je jedna z největších forem pomoci, kterou si lidé
v nečekaných životních situacích můžou vzájemně dát. O tom často bývají naše
edukační setkávání pro popálené a jejich blízké. V roce 2021 jsme navázali na
započaté online potkávání pacientů. Edukací jsme touto formou uspořádali
celkem pět. Každé mělo vždy téma, kterého jsme se drželi.

Na webinář byl většinou pozván host z řad odborné, ale i laické veřejnosti. Ten
sdílel své zkušenosti v dané oblasti a následně se rozvinula diskuse mezi
účastníky. Setkání se zúčastnilo v průměru 15 pacientů. Téma bylo vždy
upravené na míru přihlášeným popáleným lidem. Hlavní benefit podobných akcí
spatřujeme v tom, že se účastníci mohou aktivně zapojovat do diskuse a to
z pohodlí domácího prostředí.

PROBÍRANÁ TÉMATA

Jsme všemi mastmi mazaní.

Masáž jizev - Co se nám osvědčilo

Jak chránit zahojené popáleniny před sluncem

Potkejme se, podělme se online

Jak pečovat o jizvy

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

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

Činnost organizace je finančně podporována městem Hodonínem.
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PODÍL NA ZMĚNĚ ZÁKONA

Zajímáme se o českou legislativu spojenou s “naším” tématem. A i v této oblasti se

snažíme hájit zájmy popálených a jejich rodin. V roce 2021 jsme se podíleli na ukotvení

definice pojmu „pacientská organizace“ v pozměňovacím návrhu zákona o veřejném

zdravotním pojištění. Pouze takto definované organizace budou v budoucnosti moct

prosazovat zájmy pacientů. V původním návrhu mohly být „pacientskou organizací“

označovány pouze zapsané spolky. Protože jsme obecně prospěšnou společností,

nepatřili bychom do této oblasti. Považovali jsme takovou definici za diskriminační.

Ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací (AVPO) a s dalšími

neziskovkami se nám podařilo docílit změny tohoto návrhu tak, že se označení

“pacientská organizace” vztahuje i na obecně prospěšné společnosti a ústavy. Můžeme

tak nadále hájit zájmy popálených a jejich blízkých i z hlediska otázek týkajících se

zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Partneři projektu

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

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.

V roce 2021 jsme na realizaci preventivních programů v mateřských, základních školách

a na střední škole úzce spolupracovali s Městem Žďár nad Sázavou, Městem Pohořelice.

Zrealizovali jsme celkem 25 programů, z toho sedm v MŠ, 17 v ZŠ a jeden na SŠ.

S popáleninovým úrazem a správně poskytnutou první pomocí jsme tak proškolili 425

dětí.

PREVENCE
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PREVENTIVNÍ STAN

Projekt Preventivní stan úspěšně funguje od roku 2017. Jedná se o mobilní stan, který využíváme na

venkovních akcích od jara do podzimu. Jezdí s ním lektoři s vlastní zkušeností závažným popálením,

takže zasvěceně reagují na otázky účastníků. Asi nejzajímavější stranu Preventivního stanu tvoří obří

model kuchyňské linky. Návštěvníci si zde mohou vyzkoušet, jak vidí kuchyň dvouleté dítě. Právě v tomto

věku u dětí vzniká 80 % úrazů, zejména opařením v kuchyňském prostředí. Druhá boční strana stanu je

věnovaná nebezpečí přiblížení se k železniční troleji. Na dalších částech je znázorněno pět možných

zdrojů popálení a následná první pomoc.

U stanu interaktivním způsobemvzděláváme účastníky omožných rizicích vedoucích k popáleninovému

úrazu. Informujeme, jakým způsobem při popálení správně poskytnout první pomoc. Návštěvníkům

ukazujeme na 3D modelu kůže, proč je důležité popáleninu chladit a jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými

stupni popálení. Bavíme se o trvalých následcích, jejich zmírnění. Vysvětlujeme, jak se chovat

k popáleným atd. Při preventivních akcích využíváme také imitace hořícího ohně. Děti v této části za

pomoci obrázků roztřídí předměty, které podle nich do ohně patří a které ne. U stanu si také mohou

vyzkoušet ovázané rukavice, které je přenesou do role popáleného pacienta. S nimi pak trénují běžné

činnosti jako je rozepínání oblečení, sundávání kšiltovek atd... Vžijí se tak na chvíli do situace zraněné

osoby. Dobrovolníkům někdy namalujeme na obličej jizvy, se kterými mohou zbytek dne chodit po světě.

Uvědomí si tak, jak těžké je chodit po světě zjizvený. Cílem Preventivního stanu je interaktivním

způsobem informovat veřejnost o možných rizikových situacích vedoucích k úrazu popálením, jak jim

předcházet. Jakým způsobem správně poskytnout případnou první pomoc. Ukazujeme, jak vypadají

trvalé následky popálení. Vzděláváme, jak se chovat k lidem, kteří vypadají odlišně.

Vzrůstající poptávku naší účasti s Preventivním stanem na programech spojených s integrovanými

záchrannými systémy a hasiči zastavila již v roce 2020 opatření proti šíření nemoci covid-19, která

přetrvávala do roku 2021. Tudíž jsme s Preventivním stanem do terénu vyjeli jen čtyřikrát. Účastnili jsme

se Dne s IZS v Pohořelicích, Dne zdraví v Medinu v Novém Městě na Moravě, Benefičního golfu firmy

IMP net s.r.o. na Kořenci, Jihlavského dne zdraví.

I v takto omezených podmínkách jsme proškolili 310 osob – z toho 180 dětí a 130 dospělých.

PREVENCE
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HATE FREE

V rámci projektu HateFree usilujícího o život bez násilí, nenávisti, vzájemného soužití s respektem

a tolerancí, byl natočen rozhovor s naším kolegou Petrem Ilčíkem. Ten je od dětství po úraze popálený na

obličej a na rukou. V rozhovoru upozorňuje na život (nejen) popálených s viditelnými jizvami.

S moderátorkou diskutují nad tím, jak chvilka nepozornosti nebo jedno špatné rozhodnutí může ovlivnit

další život. Zamýšlí se, jak se s úrazem dokážou smířit dospělí, pod jejichž dozorem došlo k popálení

dítěte. Celý rozhovor je stále k dispozici na našemwebu.

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

Činnost organizace je finančně podporována městem Hodonínem.

OSVĚTA

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

V roce 2021 jsme se zaměřili i na práci na sociálních sítích. Jsme aktivní na Facebooku, Instagramu,

LinkedInu. Jejich správu má na starosti kolega, Petr Ilčík. Kromě zvýšení četnosti příspěvků, jejich

přípravě a plánování, vymýšlí například i populární kvízy, natáčí a stříhá videa. Analyzuje rovněž

související data. Touto cestou zviditelňujeme téma popáleninového úrazu, jeho prevence, první pomoci,

ale i trvalých následků a jejich péče.



MEZINÁRODNÍ TÝDEN ROVNOSTI TVÁŘÍ

Již potřetí jsme se v roce 2021 zapojili do celosvětové kampaně “Týden rovnosti tváří” s podtitulem “Víc

srdcem než očima”. Ta 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 součástí této kampaně. Kvůli proticovidovým opatřením se bohužel opět uskutečnila

primárně v online prostředí.

Proč jsme se do kampaně zapojili? Co nás motivovalo? Naším cílem je vyvracet mýty o jizvách a o tom,

že plastická operace je kouzelná hůlka, která odstraní všechny jizvy. Chtěli bychom životními příběhy

inspirovat ostatní, aby se nebáli vyjít do společnosti. I když mají jizvy. Určitě nechceme stigmatizovat, že my

jsme jiní, protože jsme popálení. Chtěli bychom dodat popáleným i nepopáleným lidem sebevědomí

a odvahu.

AKTIVITY

Zúčastnili jsme se živého vysílání na Instagramu, kde jsme spolu s ostatními zapojenými organizacemi
diskutovali nad problematikou jinakosti.

Sdíleli jsme dva příběhy popálených, kteří i přes to, že mají zjizvené tělo, žijí spokojený a šťastný život
(příběh Matěje a Kristýny).

Zapojili jsme do tzv. Kamínkové výzvy, při které pacienti a veřejnost malovali kamínky na podporu
kampaně a zapojených organizací. Touto velmi oblíbenou aktivitou jsme chtěli ve společnosti rozpoutat
diskuzi nad tématem jinakosti, které se dotýká i popálených.

Celou kampaň provázelo heslo: “Sami jiní, spolu silní.”

OSVĚTA
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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 2021 jsme si

ověřili správnost této taktiky

a i přes proměnu trhu jsme byli

schopni financovat naše

poradenství.

Vzhledem k tomu, že v Popálkách dlouhodobě

zaměstnáváme víc jak 50 % invalidních pracovníků,

požádali jsme Úřad práce o statut Uznaný

zaměstnavatel na chráněném trhu práce. V dubnu

2021 nám bylo vyhověno. Zpětně kvartálně tak

obdržíme příspěvek na částečnou úhradumezd těchto

zaměstnanců. Přestože tato evidence vyžaduje jistou

administrativní zátěž a příspěvek pokryje zhruba

polovinu nákladů, jsme za tento příjem do rozpočtu

vděčni.

PŘÍKLADY NAŠICH FUNDRISINGOVÝCH AKTIVIT

UZNANÝ ZAMĚSTNAVATEL NA CHRÁNĚNÉM
TRHU PRÁCE

Hlavním finančním partnerem pro rok 2021 byla pro

nás obecně prospěšná společnost Život dětem.

Na základě našich žádostí v rámci jejich otevřených

výzev nám přispěli celkem 344 927 Kč. Díky nim jsme

mohli realizovat individuální poradenství pro popálené

děti, tábor, ale i nakoupit kvalitní technické vybavení –

tiskárny, tonery, notebook a tablet, významnou

částkou přispěli i na první služební vůz. Díky jejich

pomoci jsme se neskutečně posunuli k větší

profesionalizaci.

ŽIVOT DĚTEM

Na přelomu roků 2020 a 2021 se nám podařilo projít

výběrovým řízením na projekt Nadace ČEZ, který se

jmenuje „Pomáhej pohybem“. Funguje to tak,

že si příznivci a podporovatelé stáhnou aplikaci do

mobilu, zvolí si pohybovou aktivitu, kterou budou

vykonávat a už jen sbírají pohybem body. Ty pak věnují

na neziskovou organizaci, jejíž činnost chtějí podpořit.

Díky všem našim příznivcům jsme takto získali 70 000

Kč. Velký dík patří Sdružení hasičů Čech, Moravy

a Slezska, jehož členové se velkou měrou podíleli na

rychlém dosažení cílového počtu bodů.

POMÁHEJ POHYBEM

Znáte legendu o kolibříkovi? Hoří prales. Všechna

zvířátka utíkají. Jen maličký kolibřík létá k potoku

a nabírá do zobáčku vodu, stoupá nad hořící stromy

a vodou hasí. Všechna zvířátka se diví, proč to dělá.

Volají na něj: „Ty jsi hloupý, uleť! Copak si myslíš, že

takový malý ptáček dokáže uhasit požár pralesa?!“

Kolibřík se nenechá ovlivnit a vytrvale pokračuje ve své

hasící činnosti. Zvířátkům odpoví: „Vím, že požár sám

neuhasím. Ale přispívám svým dílem.“

Od června 2021 máme i my svého Kolibříka,

který nás každý měsíc podpoří a hasí s námi

pomyslné požáry. Děkujeme!

LEGENDA O KOLIBŘÍKOVI

FINANCOVÁNÍ
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„Zapomenutý příběh“ - Ondřej Ruml
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Na jaře 2021 jsme uspěli v konkurze o účast

v benefičním speciálu soutěžního pořadu Kde

domov můj v České televizi. Za naši organizaci

se zúčastnila paní ředitelka, Jana Lacinová

a Petr Ilčík. Pro tento den se součástí naše týmu

stal i Jindra Polák, frontman skupiny Jelen.

Pořad se vysílal začátkem června. Díky DMS

diváků a výhře paní ředitelky jsme na pomoc pro

popálené získali úctyhodných 99 951 Kč.

KDE DOMOVMŮJ

Dne 18. 12. 2021 spolek Žďárské interference

za finanční podpory žďárských firem pořádali velký

vánoční koncert s výtěžkem pro Popálky. V zámku ve

Žďáře nad Sázavou v Bazilice Nanebevzetí Panny

Marie a svatého Miluláše vystoupil se „Zapomenutým

příběhem“ Ondřej Ruml a spojené dětské pěvecké

sbory ze Žďárska pod vedením paní učitelky

Šimurdové. Texty písní napsal Zdeněk Novotný

Břičkovský, učitel z Odrance na Vysočině. Na pomoc

popáleným se vybralo neuvěřitelných 150 800 Kč.

Děkujeme především hlavnímu pořadateli Žďárské

interference za to, že celý koncert pro Popálky

zorganizoval. Jeho členové tomu věnovali čas,

nevzdali to ani za zvýšených proticovidových

opatřeních. Děkujeme všem dárcům, kteří pomohli

s realizací koncertu. Rovněž děkujeme všem těm,

kteří si zakoupili vstupenky a přispěli tím na pomoc

popáleným.

ONDŘEJ RUML

Díkyfinancím z organizace Život dětem o.p.s., úspěšné nominaci pana Miroslava Zeleného do projektu Moneta

Money Bank a přispění soukromé dárkyně, jsme po dlouhých osmi letech sehnali peníze

na první služební vůz. Koupili jsme bazarem prověřený vůz Volkswagen typu CADDY LIFE, který je označován

jako nákladní skříňový. Je to přesně to, co potřebujeme. Dostatek místa umožní pohodlný převoz materiální

pomoci, pomůcek na pobyty pro popálené, realizaci preventivních programů, stanu na venkovní osvětové

akce atd... Zvýší flexibilitu a efektivitu naší pomoci. Díky vozu dostaneme naše pracovníky individuálního

poradenství i lektory do vzdálenějších koutů naší republiky. Jsme rádi, že jsme dárce přesvědčili

o smysluplnosti naší žádosti. Vděčni jsme i za pomoc pana Petra Slámy, který nám doporučil dodavatele, takže

jsme i v době nedostatků automobilů, v prosinci 2021 služební vůz mohli zakoupit.

POŘÍZENÍ SLUŽEBNÍHO VOZU



Již druhým rokem je naším významným partnerem

i žďárská pekárna ENPEKA a. s., která se zapojuje do

veřejné sbírky na pomoc popáleným. A to

umístěním sbírkových pokladniček ve 14

prodejnách po celé Vysočině. V roce 2021 se

vybralo úctyhodných 58 862 Kč, které jsou určeny

na chod poradenského centra. Děkujeme všem,

kteří do pokladniček přispěli.

ENPEKA

Další ročník Benefičního golfu firmy IMP net s. r. o.

byl pro nás opět milou příležitostí užít si

netradičního prostředí a oslovit další skupinu dárců

s nabídkou spolupráce. Díky daru organizátorů

i hráčů a prodejem našich reklamních prodejních

předmětů jsme na této akci získali 25 850 Kč na

pomoc pro popálené.

BENEFIČNÍ GOLF

Dne 26. prosince se uskutečnil již čtvrtý ročník

otužileckého plavání v řece Sázavě. Opět se nesl

pod heslem „Když se spálíš, tak se chlaď“. Kvůli

přetrvávajícím proticovidovým opatřením

a souvisejícím omezením byl znovu bez

náležitého zázemí. I tak se podařilo vybrat skoro

čtyři tisíce korun na pomoc popáleným.

OTUŽILCI ŽĎÁR

V Den otevřených dveří školy, 24. 11. 2021, se na

venkovních prostorách BIGY a SŠG ve Žďáře nad

Sázavou uskutečnil Dobročinný vánoční jarmark

s prodejem rukodělných výrobků studentů.

Příjemným zpestřením a dokreslením vánoční

atmosféry bylo i vystoupení učitelů hudební

výchovy s hrou vánočních koled přímo ze střechy

budovy. Výtěžek prodeje drobností byl rozdělen

mezi tři organizace. Na pomoc rodině naší

pacientky, popálené Verunky, se vybralo

neuvěřitelných 40 099 Kč. Děkujeme!

DOBROČINNÝVÁNOČNÍ JARMARK
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Příjem do rozpočtu navyšujeme i vedlejší

činností, která přímo nesouvisí s plněním

našeho hlavního poslání. V listopadu 2021 jsme

zorganizovali víkendové školení pro deset

pěstounů z Kraje Vysočina s čistým výtěžkem

38 249 Kč.

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ



Od listopadu 2021 spolupracujeme s firmou Knihobot s.r.o. na projektu Dejte knihám druhý

život. Dobrovolníci nám nosí přečtené knihy k bazarovému prodeji. Oslovili nás i žáci sedmého

ročníku ZŠ Bory, kteří v rámci oslav Světového dne laskavosti vybrali téměř stovku knih. Před

Vánocemi se do sbírky zapojili zaměstnanci MEDINu a. s., kteří mezi sebou vybrali 202 ks knih.

Tímto způsobem jsme do konce roku 2021 získali 2 397 Kč, neprodané knihy se převedly do

prodeje v roce 2022.

BAZAR KNIH

Dva nadšenci, Petr Sláma a Michal Šimek, jeli na kole ze Žďáru nad Sázavou do Puly

v Chorvatsku. Na sociálních sítích zveřejnili výzvu Milion metrů na kole pro Popálky. Virtuálně

tak vybírali peníze na pomoc pro popálené. Během cesty zveřejňovali fotky ze svého

strastiplného putování a bavili sledující vtipnými komentáři. Tím vším zaujali veřejnost.

Díky tomu byla akce úspěšná. Pro pomoc Popálek vybrali 53 500 Kč. Děkujeme!

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:

94949494/0100 u KB

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

MILION METRŮ NA KOLE PRO POPÁLKY
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Administrativní
pracovník

Ekonomka, účetní

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

IT pracovník

Koordinátor
dobrovolníků

Individuální poradenství

Pracovník podpory
v nemocnici

ORGANIZAČNÍ
SCHÉMA

Funkce není honorována

Interní pracovníci

Dobrovolníci

Externí pracovníci

LIDÉVORGANIZACI

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

JanaTlustá – provozní ředitelka, fundraiserka, PR, marketing

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

Ing. Věra Součková – externí ekonomka, účetní

Lenka Laryšová – dobrovolnice, správkyně FB skupiny Máme popáleniny

JanaMatulková – administrativní pracovnice

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2021 v přepočtu na úvazky 3,6 a 1 externista.
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ZAKLADATELÉ

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

Bc. Jana Lacinová DiS.

SPRÁVNÍ RADA:

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

MUDr. Radomír Mager – 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

Děkujeme všem, že pomáháte s námi!

JANAMATULKOVÁ

Jana je v našem základním týmu znovu od 1. 6. 2021. Již v minulosti na této pozici pracovala, ale po

ukončení financování projektu z ÚP musel být její pracovní poměr ukončen. Přes svůj zdravotní hendikep

nadále spolupracovala externě i dobrovolnicky. Díky na jaře 2021 získanému statutu Uznaného

zaměstnavatele na chráněném trhu práce a z toho vyplývajících příspěvků na zaměstnávání invalidů se

mohla opět zapojit a stát se nedílnou součástí Popálek. Těší nás, že jsme v ní do týmu získali osvědčeného,

spolehlivého a zkušeného zaměstnance.

LIDÉVORGANIZACI



ČLENSTVÍ A PARTNERSTVÍ

POPÁLKY JSOU ČLENY NÁSLEDUJÍCÍCH ZASTŘEŠUJÍCÍCH ORGANIZACÍ:

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

Akademie pacientských organizací (APO). Jedná se o vzdělávací a rozvojový projekt určený pro
české pacientské organizace. Za jeho 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.

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 si klade za cíl 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

Rok 2021 vidíme jako úspěšný, na rozdíl od roku 2020 (ztráta -35 667,98 Kč) jsme ho zakončili

s plusovým hospodářským výsledkem 82 544,84 Kč. Z velké části jsme naplnili, co jsme

naplánovali.

Usilovali jsme o statut Uznaného zaměstnavatele na chráněném trhu práce. To se nám, díky

vytrvalosti a trpělivosti, podařilo. Příspěvek na zaměstnávání invalidů z toho plynoucí přináší

trochu jistoty v nejisté době. Cílem největším bylo konečně pořídit první služební vozidlo

Popálek na péči o popálené. Díky laskavé podpoře našich dárců a přízni osudu jsme po osmi

letech zvládli i tento velký krok.

Dlouhodobě zvažujeme registraci sociální služby, to se nezměnilo. Bohužel nemáme nutnou

zastupitelnost sociálního pracovníka, z tohoto důvodu k naplnění tohoto cíle zatím nedošlo.

Náš tým jsme rozšířili o čtvrtého zaměstnance, Janu Matulkovou, která vykonává práci

ve prospěch pacientů, je stabilním zázemím poradenského centra a naší kanceláře.

V roce 2022 chceme ještě více zprofesionalizovat poskytované poradenství a realizaci

preventivních programů. I z toho důvodu jsme pořídili online software RAYNETCRM na evidenci

a bezpečnou centralizaci všech našich kontaktů. Plánujeme rovněž důkladně zanalyzovat naši

veškerou činnost, vybrat priority, prozkoumat trh, přehodnotit cíle a soustředit se na jejich

plnění. Vyřešit zastupitelnost v týmu. Je toho opět dost…

Pracovat v neziskové organizaci není jednoduché. Vyžaduje to pracovitost, sebedisciplínu,

loajalitu, obětavost a mnoho dalších předem nestanovených vlastností. Proto chci na závěr

poděkovat všem kolegům, zaměstnancům Popálek, kteří za úspěchy naší organizace stojí.

Děkujeme dobrovolníkům, externistům, dárcům, kteří nám trvale věří a pomáhají pomáhat.

Děkujeme všem, kteří pomohli dostat Popálky tam, kde jsou.

Děkujeme všem, kteří nám pomohou dostat je dál.

Za celý tým Popálek

Jana Tlustá
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Tým Popálky



PODĚKOVÁNÍ OBCÍM A MĚSTŮM

Velký dík patří všem našim
partnerům, drobným dárcům
a příznivcům, díky nimž
můžeme nadále pomáhat.
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OTUŽILCI
ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU

PODPORA Z ORGANIZACÍ A NADACÍ

Křižánky

Ostrov nad Oslavou Police Pohořelice



PODPORAOD NAŠICH PARTNERŮ

Velký dík patří všem našim
partnerům, drobným dárcům
a příznivcům, díky nimž
můžeme nadále pomáhat.
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INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI NAD 10 000 KČ

BÍLEK MILAN

DVOŘÁKOVI DANIEL A VĚRA

NEUBAUER ANTONÍN

PIVOŇKOVÁ MIROSLAVA

POKORNÝVLADEK

ŘEHŮŘEK JAROSLAV

STREJČKOVÁ MICHAELA

TŘEŠŇÁKOVÁ KRISTÝNA



INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Dvořák Filip

Dvořák Pavel

Dvořáková Renata

Dvořáková Věra

Eichler Vít

Eichlerová Dasa

Ester Kundráková

Fajfrová Petra

Fajt Petr

Faltová Hana

Fenclová Zuzana

Filippi Jiří

Flagar Vojtěch

Frantikova Martina

Fuchs Daniel

Fuchs Karel

Gloz Zdeněk

Goldmanová Pavla

Grecová Tatiana

Hájková Zuzana

Hakenová Barbora

Hála Vojtěch

Halouzková Jana

Hamanová Veronika

Hansl Tadeáš

Hanslová Lenka

Haraštová Nikola

Harvánková Alena

Havlíček Miroslav

Havránková Eva

Korbickova Ivana

Kostecký Josef

Košťál Václav

Košťálová Marcela

Kotačková Zuzana

Koubek Ondřej

Kovárová Kristina

Krabcová Štěpánka

Kral Jakub

Králová Markéta

Krejčí Jaroslav

Krejčí Zdeněk

Krejčová Martina

Kroupová Kristýna Bea

Křesťan Hubert

Křivohlávková Gernerová Hana

Křivohlávková Hana

Kubík Slámová Marie

Kučera Vojtěch

Kučerová Kateřina

Kučerová Lidka

Kunz Petr

Kupcová Vlaďka

Kurzová Alena

Kuřinová Lenka

Lacina Jan

Lapešová Tereza

Laryšová Lenka

Librová Lucie

Lisa Petr

Hegerová Zuzana

Hintenausová Klára

Hofmannová Lucie

Holková Irena

Hotový Karel

Hrdinová Irena

Hubáčková Anna

Hubená Zrzavá Hana

Chalupová Klára

Charvát Radislav

Chlebanová Petra

Chudobová Petra, Bc.

Chytil Lukas

Ilčík Petr

Ilčíková Lenka

Imramovský Tomáš

Janac Miroslav

Janda Miroslava

Jauernik Marián

Jirásková Lucie

Kalina Stanislav

Karásková Markéta

Kettnerová Barbora

Kletečková Lenka

Klimentová Andrea

Klimková Eva

Klučíková Helena

Kocmanova Hana

Konvička Stanislav

Koranda Lukáš

Bábíková Markéta

Badíková Iveta

Balcar Vít

Balcarová Zuzana

Barteczková Kateřina

Běťáková Eva

Bezchleba Zbynek

Bílková Tereza

Blecha Ondřej

Bodský Petr

Bruckova Marketa

Buchmannová Jana

Bukáček Pavel

Bukáčková Eliška

Bukáčková Kateřina

Bukovanová Jana

Bula Nikola

Burešová Hana

Cenklová Hana

Čada Pavel

Černý Pavel

Čípková Petra

Čížková Sabina

Dostál Petr

Dostalík Ivo

Dostálová Edita

Drábková Ivana

Drápela Josef

Dražan Miloš

Drdlová Eva

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

Planičková Martina

Plevová Zdenka

Plíhal Jiří

Podhorský Karel

Pokorný Josef

Polívková Kateřina

Pospíchalová Simona

Příhoda Vojtěch

Příhonská Lucie

Přikryl Josef

Ptáček Tomáš

Pulda Martin

Rejthárková Renata

Roušková Olga, Ing.

Rozbořil Milan

Růžička Aleš

Ryznar Antonín

Saglenová Věra

Sander Petr

Sedláková Kateřina

Schusterová Linda

Simajchl Jaroslav

Sláma Petr

Slámová Eva

Slonková Ilona

Smetana Petr

Součková Věra

Stejskal Martin

Stokláska Jiří

Svitáková Veronika

Litochleb Tomáš

Lorenc Miroslav

Lukáš Vít

Macíková Kamila

Majtner Zbyšek

Maleček Bohdan

Mašík Zdeněk

Mayerová Klára

Melichová Veronika

Mikoviny Rozália

Mokrá Lucie

Mráčková Michaela

Mrkos Martin

Müllerova Gabriela

Musilová Michaela

Musiol David

Mytna Dominika

Němcová Hana

Nováková Helena

Novotná Kateřina

Novotná Marta

Olšáková Ivona

Olšiaková Dita

Oswald Miroslav

Ovšanik Marek

Palánová Alena

Pálková Dagmar

Paulíčková Šorfová Iveta

Petříček Luboš

Petříčková Dana

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

Svoboda Tomáš

Svobodová Petra

Svobodová Zuzana

Synková Martina

Šetek Jiří

Šiblová Marie

Šimek Michal

Šimurdová Eva

Šlosar Ondřej

Šnajdr Pavel

Špiříková Marta

Štecherová Leona

Štol Michal

Štursa Jaroslav

Štursa Zdeněk

Štursová Renata

Šuhaj Petr

Šulák Stanislav

Šustr Milan

Švehla Karel

Švrčina Milan

Táborská Eva

Tlustý Antonín

Tlustý Jiří

Taichgrabovi Lenka

a Martin

Tomanová Pavla

Tomek Daniel

Topinková Klára

Trávník Bohumil
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Válal Robert

Vampolová Pavla

Vaňková Tereza

Vařeková Michaela

Vavřínek Michal

Venclíková Kristýna

Veselá Tereza

Vetešník David

Vokurková Ida

Vondrášková Anna

Vránek Tomáš

Vránová Eliška

Vykydal Aleš

Vymazalová Kamila

Wasserbauer Aleš

Wodere David

Zaki Lucie

Zelená Jarmila

Zelený Miroslav

Zeman Petr

Zerák Ondřej

Zeráková Martina

Zvolánková Aneta

Žáková Jana



VÝNOSY

Provozní dotace
z toho:

* Úřad práce

* Brno 2021

* Život dětem

* Světluška

* Rada města Žďár nad Sázavou

* Hodonín

Dary
z toho:

* Nadace ČEZ - pomáhej pohybem

* Život dětem - darovací smlouvy

* Drobní dárci

Tržby za vlastní výkony
z toho:

* Preventivní programy

* Vzdělávání pěstounů

* Reklama, vzdělávání, pronájem - HČ

* Prodej krémů na popáleniny - HČ

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

554 844,00

235 200,00

50 000,00

151 316,00

83 328,00

20 000,00

15 000,00

853 221,05

70 000,00

93 611,00

689 610,05

259 909,00

20 034,00

51 200,00

74 978,00

113 697,00

310 848,90
72 600,00

0,32
2 051 423,27

NÁKLADY

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Cestovné
Ostatní služby (nájem, telefon, internet, školení, web)
Mzdové náklady
Zákonné zdravotní a sociální pojištění
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpis HM

HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK
82 554,84

241 436,42
24 000,00
35 150,00
417 884,27
920 283,00
293 556,00

1 125,00
15 313,74
20 130,00

1 968 878,43

VÝSLEDOVKA2021
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Provozní dotace

Dary

Tržby za vlastní výkony

Zúčtování fondů

Jiné ostatní výnosy

13 %

27 %

42 %

15 %

4 %

47 %

21 %

15 %
12 %

1 %

1 % 1 %

2 %



AKTIVA K 31. 12. 2021

Dlouhodobý hmotnýmajetek

Oprávky k dlouhodobémumajetku

Peníze v hotovosti

Bankovní účty

z toho:

* vlastní organizace

* dotační účet

* veřejná sbírka

Odběratelé

Přepis dotace - ÚP

Poskytnuté provozní zálohy

183 000,00

-20 130,00

46 286,00

346 137,62

287 718,37

100,00

58 319,25

110,00

87 600,00

10 904,47

653 908,09

PASIVA K 31. 12. 2021

Dodavatelé

Zaměstnanci

Závazky za SP a ZP

Ostatní přímé daně

Dohadné účty pasivní

Vlastní jmění

Fondy

Nerozdělený zisk z minulých let

Hospodářský výsledek 2021

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

0,00

81 538,00

30 962,00

3 285,00

10 904,47

34 977,50

463 538,20

-53 841,92

82 544,84

653 908,09

ROZVAHA2021
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https://popalky.cz/vyrocni-zpravy/
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KONTAKTY

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

Konzultační místnost:
Srbská 1370/1,
Brno

IČO: 62158261
Bankovní spojení: 110023/0100
Veřejná sbírka: 94949494/0100
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


