
N E W S L E T T E R 

ČÍSLO  1                     leden 2015                        VYDÁVÁ DEBRA ČR 

 

Vážení a milí, příznivci DEBRA ČR, 
 

srdečně vás zdravíme v novém roce 2015 a přejeme, aby byl pro vás rokem šťastným. I letos 
bude DEBRA ČR pořádat již tradiční akce, na které si vás v našem lednovém newsletteru 
dovoluji pozvat. 

 

 
 
Konference DEBRA ČR 
 
Ve dnech 10. – 12. dubna 2015 se v hotelu Avanti v Brně bude konat XII. výroční konference.  

První den zahájíme slavnostním Gala večerem. Sobotu budeme věnovat odborným 

přednáškám  Klinického EB Centra a sdílení projektů a činnosti DEBRA ČR. Jako každý rok i 

nyní zajistíme program pro naše malé a šikovné motýlky. Přihlášky budou rozeslány v 

průběhu února e-mailem. 

 
 
Tuzemský ozdravný pobyt 
 
I letos plánujeme ozdravný pobyt pro pacienty s EB, jejich rodiny, přátelé a kamarády, který 

se bude konat ve dnech 20. 7. – 24. 7. 2015 v lesním zátiší Vojtěchov. Přihlášky k pobytu 

budeme zasílat v průběhu jara e-mailem. 

                                                                                                               

 

 

Malé ohlédnutí za veřejnou sbírkou v uplynulém roce 2014 
 
DEBRA ČR organizuje veřejnou sbírku. Peníze z transparentního účtu jsou využívány k 
zakoupení pomůcek a věcí, které potřebují konkrétní pacienti s EB. V průběhu roku podpořili 
firmy a individuální dárci nemocné s EB příspěvkem na veřejnou sbírku v celkové výši 
1 244 190 Kč! Velmi si vážíme úžasné podpory a všech dárců, kteří umožnili štědrost Veřejné 
sbírky DEBRA ČR. Díky této pomoci jsme v roce 2014 pomohli pacientům s EB uhradit 
potřebný ošetřovací materiál, ozdravné pobyty a ostatní potřeby a pomůcky v celkové výši 



985 529 Kč. První průběžné  vyúčtování veřejné sbírky, které provádí každoročně Krajský 
úřad Jihomoravského kraje za období od zahájení veřejné sbírky tedy 21. 10. 2013 – 22. 10. 
2014, bylo bez výhrad schválené. Žádosti o čerpání z veřejné sbírky DEBRA ČR můžete i 
nadále, vy pacienti s EB, zasílat ve stejné podobě jako v roce 2014, tedy formou vyplněného 
formuláře, který je k naleznutí na našich webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení.   
 
 
 
S přáním příjemného vstupu do nového roku 2015 
 
za tým DEBRA ČR 
Lada Dlapková  
 
Kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno  
Černopolní 9, 613 00  Brno 
tel.: 532 234 318, mob.: 773 682 299 
mail: lada.dlapkova@debra-cz.org 
www.debra-cz.org       
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