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Název našeho projektu: Zapálení hasiči pro život popálených

Představení společnosti
Popálky o. p. s. je organizace, která jako jediná v České republice pomáhá lidem po popáleninovém
úrazu vyrovnat se s fyzickými, sociálními a psychologickými důsledky jejich zranění tak, aby se mohli
co nejdříve vrátit zpátky k aktivnímu životu. Zaměřuje se i na jejich rodiny a blízké. Věnuje se i prevenci
a osvětě vztahující se k popáleninovému typu úrazu.
Shrnutí projektu a důvody, proč si projekt zaslouží ocenění
Propojujeme naši obecně prospěšnou společnost prostřednictvím dobrovolných hasičských sborů
s širokou veřejností po celé České republice. Prodejem „náplastí na popáleniny“ chceme získat
prostředky na zajištění financování našich služeb pro již popálené pacienty. Přes tzv. Preventivní stan
(http://www.popalky.cz/novinky/popalkovy-preventivni-stan-v-roce-2017/) interaktivním způsobem
informujeme občany o možných rizicích vzniku popáleninového úrazu, následné první pomoci, ale také
rozšiřujeme povědomí o naší organizaci a celkové osvětě tohoto typu zranění. Zapojujeme veřejnost do
problematiky popálenin. Ocenění si zasloužíme, protože jsme svojí činností jedineční a oslovujeme
širokou cílovou skupinu. Každý je náš potenciální klient. Případnou cenu v podobě komunikační služby
profesionální PR agentury bychom využili na plošnou propagaci a nalezení vhodného názvu celé akce.
Vysvětlení přínosu a inovativnosti projektu
Jedinečnost vidíme ve spolupráci s hasičskými sbory, využití jejich dobrovolnické sítě a jejich akcí ku
prospěchu popálených pacientů a prevenci tohoto úrazu. Jsme jediná obecně prospěšná společnost,
která se zabývá prevencí, podporou léčby, psychologické pomoci při úrazech popálení a návratu do
běžného života zraněných. Do projektu chceme zapojit širokou veřejnost po celé České republice a
získat finanční prostředky.
Popis realizovaných fází a aktivit v rámci projektu
Téměř dva roky již spolupracujeme s Hasičskými listy, kde vychází příběhy popálených lidí, čímž
zvyšujeme povědomí o této problematice. V rámci pilotního projektu jsme na prodeji „náplastí na
popáleniny“ spolupracovali s Krajem Vysočina a s Královéhradeckým krajem. Na různých hasičských
akcí jsme prezentovali náš Preventivní stan. V současné době se chystá slavnostní podepsání
Partnerské smlouvy mezi naší organizací a vedením Sdružení dobrovolných hasičů České republiky.
Přehled dosažených výsledků projektu
V roce 2016 jsme pilotním prodejem náplastí ve dvou krajích pomocí hasičů vybrali částku 318 410 Kč.
Za ně jsme podpořili více než sedm stovek popálených pacientů při hospitalizaci a při individuálním
poradenství, uspořádali osm workshopů a seminářů pro rodiče popálených dětí a popálené pacienty.
Osvědčila se myšlenka, jedinečnost a spojení mezi naší organizací pomáhající popáleným lidem a
dobrovolnými hasiči. Volba sbírkového předmětu „náplasti na popáleniny“ se v těchto souvislostech
ukázala jako správná. Projekt má velký potenciál.
Rozpočet přiložen v samostatném souboru „Rozpocet APO“

