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Vážení a milí, příznivci o. s. DEBRA ČR, 

opět jsme tu s měsíčníkem NEWSLETTER. Chceme, aby vám sloužil jako informační balíček 

o tom, co se za daný měsíc v organizaci událo.  

 

Focení 12plus12 

IV. ročník na téma úsměv, dotek a mezilidské vztahy přibližuje EB světu. Fotografie, které 

ponesou tento náboj se již začaly rodit. První focení proběhlo dne 17. 9. v Praze a účastnili 

se ho osobnosti: Jitka Čvančarová, Dan Bárta, Tomáš Sedláček, Michal Horáček a Lejla 

Abbasová. Při práci byla velmi příjemná atmosféra, vzduchem proudilo zapálení, 

sounáležitost a víra. Těšíme se, že se nadšení vtiskne do fotografií, které budou k vidění v 

kalendářích, notýscích či výstavách a budou nás doprovázet příštím rokem. 

 

 

Veřejná sbírka 

Jak již bylo avizováno, dne 17. 9. skončilo tří leté období Veřejné sbírky POMOZTE. Po 

tomto datu byly veškeré podklady doručeny na Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor 

správní. Zde momentálně probíhá kontrola vyúčtování sbírky. My nyní zpracováváme a 

chystáme novou žádost a dokumenty nutné k žádosti o novou Veřejnou sbírku. Nová sbírka 

bude opět aktivní po schválení celkového vyúčtování právě  ukončené sbírky a schválení 

nově předložené žádosti. Účet Raiffeisenbank je v provozu i nadále jako transparentní účet 

sdružení DEBRA ČR s účelem přímé podpory pacientů s EB. Tato informace je uvedena i na 

našich webových stránkách. 

 

 

 

 



Atraumatické krytí velkých formátů hradí pojišťovna 

Informace k jejich objednávání jsou shrnuty a uvedeny v zářiových DEBRA ČR Novinách, 

které byly odeslány 16. 9. do vašich domovů. Prosím, uvádíme zde odpovědi na časté 

dotazy, proto tomuto sdělení věnujte pozornost. Noviny naleznete taktéž v elektronické 

podobě na našich webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení: 

http://www.debra-cz.org/upload/file/noviny/noviny_2013_zuiyeut.pdf.  

 

 

Plánujeme termín konference DEBRA ČR na rok 2014 

Přípravy na každoročně pořádanou konferenci DEBRA ČR jsou již v proudu. Aktuálně se 

věnujeme poptávkám a žádostem o kalkulace k uskutečnění této tradiční akce. Výhledově 

směřujeme termín uskutečnění 10. jubilejní konference na začátek dubna 2014. Opět 

bychom se zaměřili na pátek  - neděli. V příštím roce bychom rádi páteční večer doplnili o 

slavnostní Gala večer pro naše partnery, dárce, příznivce a samozřejmě vás milé uživatele 

služeb DEBRA ČR. Těšíme se, že společně oslavíme 10 leté výročí existence organizace. 

 

 

Gastroentreoložka Klicnického EB Centra 

Od poloviny října se vrací do EB Centra gastroenteroložka paní MUDr. Alena Havlíčková, 

která má možnost předepisovat nutriční podporu sipping (výživové preparáty jako např. 

Nutridink aj.). Bude ordinovat každé pondělí od 9.00 – 12.00 hod. a objednávat se k ní je 

možné telefonicky nebo e-mailem přostřednictvím Gabriely Janíčkové, nurtriční terapeutky 

DEBRA ČR. 

gabriela.janickova@debra-cz.org, tel.: 532 234 318 

 

 

Kongres DEBRA International 2013 

Na letošní mezinárodní setkání všech organizací DEBRA z celého světa odcestovaly nutriční 

terapeutka Ing. Bc. Gabriela Janíčková spolu s gastroeteroložkou MUDr. Alenou 

http://www.debra-cz.org/upload/file/noviny/noviny_2013_zuiyeut.pdf
mailto:gabriela.janickova@debra-cz.org


Havlíčkovou. Přímá účast pracovníků DEBRA ČR a odborníků Klinického EB Centra 

umožňuje zprostředkování nejnovějších trendů v ošetřování a léčbě EB pacientů u nás a 

samozřejmě předává cenné zkušenosti a inspiraci od zahraničních kolegů.  

 

 

Šikovný odkaz závěrem 

Výběr zdravotnických potřeb aneb web, který má nabídku nejen pro seniory. Více o 

pomůckách pro běžný život naleznete zde: 

www.zijtekvalitne.cz 

 

Děkuji vám za pozornost a přeji příjemně strávený podzim  

S přátelským pozdravem 

Za tým DEBRA ČR 

Mgr. Lada Dlapková  

sociální pracovnice DebRA ČR 

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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