
Tento výukový materiál vytvořilo OSH Prachatice a slouží pro vzdělávání vedoucích mládeže 

 

 
Organizace Popálky o.p.s. vznikla na sklonku roku 2013 transformací z občanského Sdružení 

na pomoc popáleným dětem. To se (jak sám název napovídá) od svého vzniku v roce 

1994 zabývalo pomocí popáleným dětem a jejich rodinným příslušníkům. Záštitu nad ním 

měla Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno-Bohunice. Pro 

popálené děti a jejich rodiny pořádali víkendová setkání, letní tábory a dovolené, 

sebepoznávací pobyty pro mladé lidi ve věku 13-20 let, podíleli se na primárních preventivních 

programech, … Vše bylo řešeno dobrovolnicky z řad rodičů popálených dětí, pacientů a 

personálem Kliniky popálenin. 

Rostla ale poptávka po ještě širší nabídce profesionálních služeb. Například odborných 

setkáních se zdravotníky, sociálním poradenství, odborných přednáškách, workshopech, 

tištěných publikacích, preventivních programech, atd. Vzhledem k objemu práce se tyto 

činnosti nedaly zajistit již pouze prací dobrovolníků. Z tohoto důvodu se pár nadšenců z 

původního sdružení rozhodlo pro zprofesionalizování své práce – na Popálky o.p.s. 

 

Vedle řady jiných činností, které pro popálené dělají, v roce 2015 uspořádali veřejnou 

sbírku formou prodeje náplastí na popáleniny od společnosti Mölnlycke Health Care, která 

tyto náplasti poskytla jako dar. Do sbírky se zapojili desítky sborů především z Kraje Vysočina 

a Královéhradeckého kraje a zaměstnanci společnosti Požární bezpečnost s. r. o. Díky jejich 

obdivuhodnému přístupu a nasazení byla vybrána úctyhodná částka 318 410 Kč. 

 

Tyto peníze umožnily poskytnout podporu více než sedmi stovkám popálených pacientů při 

hospitalizaci a při individuálním poradenství, uspořádat osm jednodenních workshopů a 

seminářů pro rodiče popálených dětí a popálené pacienty, zrealizovat pět pobytů pro rodiny s 

popálenými dětmi a dva pobyty pro popálené děti a mladé lidi. 

 

Pojďte se zapojit do pomoci popáleným a prokažte sílu a odhodlání vašeho sboru! 
 

Sami zvolte, jakou formou a při jaké příležitosti budete náplasti prodávat – jiné sbory 

realizovaly sbírku například při preventivní akci pro veřejnost, při pořádání závodů nebo si 

náplasti koupily pro svoji osobní potřebu do domácí lékárničky a do lékárniček v hasičských 

vozech. Prodejní cena je 50 Kč. 


