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výroční zpráva



úvodní slovo

Milí přátelé, partneři, pacienti, spolupracovníci a kolegové, členové DEBRA rodiny.

Charitativní organizace DEBRA ČR slaví 15. narozeniny!

S DEBROU jdete ruku v ruce již 15. rokem. Na DEBRA konferenci v dubnu 2019 oslavíme krásné 15. narozeniny. Naše malá organizace, kterou 
založila Magda Hrudková společně s paní primářkou Hanou Bučkovou v roce 2004, vyzrála v samostatnou a silnou „ženu“, organizaci. Orga-
nizaci, jež získala na konci roku 2018 významné ocenění NEZISKOVKA ROKU ve střední kategorii. Toto ocenění je pro nás odměnou za 15 let 
práce, díky které pomáháme lidem s nemocí motýlích křídel prožít co nejvíce, trpět přitom co nejméně. Toto motto se nám stalo inspirací po 
celou dobu naší usilovné práce. Den za dnem ruku v ruce společně s našimi „motýlky“, jejich rodinami, přáteli, partnery, dobrovolníky, lékaři 
EB Centra, naší patronkou Jitkou Čvančarovou pomáháme tam, kde je třeba, tam, kde naši „motýlci“ potřebují pomoci.

V této výroční zprávě najdete již tradičně informace ohledně projektů a činnosti DEBRA ČR za rok 2018. DEBRA ČR při realizaci svých osvě-
tových aktivit opustila po 8 letech koncept kalendářů, aby ve spolupráci s oděvní designérkou Liběnou Rochovou a výtvarníkem Musou 
představila veřejnosti nový koncept šíření osvěty nemoci motýlích křídel – projekt NADOTEK.

DĚKUJEME Vám všem, kteří jste se stali spolupracovníky, kolegy, donátory a přáteli. Stali jste se tak sou-
částí naší DEBRA rodiny. Díky Vám všem můžeme s radostí říci, že i rok 2018 byl pro nás úspěšný. Posu-
nuli jsme se zase o krůček dál na naší cestě v doprovázení a pomáhání lidem s nemocí motýlích křídel!

Děkujeme Vám všem, že společně s námi pomáháte lidem s nemocí motýlích křídel!

Velké poděkování patří odborníkům Klinického EB Centra za jejich odbornou péči a přátelský přístup 
k nemocným s EB. 

Velké poděkování patří patronce organizace Jitce Čvančarové, díky jejímž aktivitám, kreativním nápa-
dům již nepatří pojem nemoc motýlích křídel mezi neznámá onemocnění.

Velice si vážíme také aktivní spolupráce se zakladatelkami a členy správní rady DEBRA ČR, je znát, že 
jsou s námi na jedné lodi a záleží jim na směřování DEBRY. Vždy umí přispět dobrým nápadem, radou či 
povzbuzením do další práce pro „Motýlky“.

         Alice Brychtová 
        ředitelka organizace a tým DEBRA ČR
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Motto: Pomáháme lidem s nemocí motýlích křídel prožít co nejvíce a trpět přitom co nejméně.

Charitativní organizace DEBRA ČR byla založena v roce 2004 a zařadila se do mezinárodního uskupení DEBRA INTERNATIONAL. Slovo 
DEBRA znamená Dystrophicepidermolysisbullosa Research Association. Z názvu vyplývá, že organizace DEBRA na celém světě podporuje 
lidi trpící vzácným puchýřnatým onemocněním epidermolysisbullosacongenita (EB) – v Česku překládaným jako nemoc motýlích křídel.

DEBRA ČR sídlí při Dětském kožním oddělení Pediatrické kliniky FN Brno,  kde úzce spolupracuje s Klinickým EB Centrem. Propojení 
Klinického EB Centra a DEBRA ČR je velmi efektivním řešením pro pacienty s EB. Sociální pracovnice, psycholožky a nutriční terapeutka 
DEBRA ČR patří do mezioborového týmu specialistů Klinického EB Centra a do posuzování celkového stavu pacienta vnáší hodnotné 
informace. DEBRA ČR podporuje Klinické EB Centrum nákupem speciálních ošetřovacích materiálů pro EB pacienty a dalších zdravotnic-
kých pomůcek.  

DEBRA ČR spolupracuje s řadou partnerů z řad státních institucí, nadací, komerčních firem a odborných společností. Sympatizanty je také 
řada osobností z oblasti zdravotnické i mimo ni. Patronkou organizace a velikou oporou je herečka Jitka Čvančarová.

Posláním DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí trpících vzácným vrozeným puchýřnatým onemocněním EB a jejich rodinám. Snažíme 
se zapojovat lidi s EB do plnohodnotného života.

Našimi aktivitami se snažíme zamezovat případnému sociálnímu vyloučení takto nemocných a jejich rodin. Usilujeme o to, aby dokázali 
čelit tíživé ekonomické situaci, psychickým a sociálním problémům, jež vyplývají ze záludnosti tohoto onemocnění.

Cílem činnosti DEBRA ČR je pomoci prosazovat a hájit zájmy lidí s nemocí EB, popřípadě jejich rodin, zabezpečovat jejich informovanost 
a spolupracovat s vládními, krajskými a dalšími institucemi.

Mezi další významné cíle sdružení patří šíření osvěty nemoci motýlích křídel mezi laickou i odbornou veřejnost.

SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace 
DEBRA ČR je držitelem ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI NEZISKOVÉ ORGANIZACE.

Od konce roku 2014 si dárci mohou ověřit, že nezisková organizace, které chtějí věnovat peníze, funguje spolehlivě. Označení SPOLEH-
LIVÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE je zárukou, že se pod slupku podíval někdo za vás.

Hodnocení  probíhalo od listopadu 2014 do března 2015 v rámci projektu Asociace veřejně prospěšných organizací ČR „Cesta ke 
zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR“, který finanč-
ně podpořil Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Opětovné znovuověření značky spolehlivosti proběhlo úspěšně také 
v březnu 2016 a 2017.

představení, poslání a vize
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ocenění
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Neziskovka roku 

Již šestým rokem udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) slavící letos 25 let existence společně s partnery ocenění NEZIS-
KOVKA ROKU. V pondělí 26. 11. 2018 během slavnostního večera v pražském Divadle Archa převzaly prestižní titul a tradiční trofej ve tvaru 
hranolu z optického skla neziskové organizace ve čtyřech kategoriích (malá, střední a velká organizace, Cena veřejnosti).

Organizaci DEBRA ČR přihlásila na ocenění Neziskovka roku pacientka s nemocí motýlích křídel Jana Erhardová. Vyslovila tím tak obrovskou 
důvěru, a už tato nominace pro nás znamená nesmírně mnoho – vypovídá o tom, že naši milí pacienti považují práci DEBRA ČR za prospěš-
nou a že si takové ocenění zaslouží. Za to moc a moc děkujeme!

Po nominaci samotné se rozjelo kolečko úkonů, kterými jsme představili nejen činnost, ale hlavně principy, na kterých DEBRA ČR funguje. 
Zda plníme své cíle, jak nakládáme s příjmy, jak řídíme výdaje, jaká je struktura organizace a jak je funkční atd. Je to ocenění dlouholeté 
práce a nastavování procesů, které vedou k transparentnosti a důvěryhodnosti DEBRA ČR. 

V kategorii „střední“ neziskovka jsme se umístili na prvním místě, čehož si nesmírně vážíme. Je to známka toho, že DEBRA je velmi dobře 
nastavená, plní své poslání a všechny složky v ní fungují přesně tak, jak mají.

Ocenění pro projekt NADOTEK

Fórum dárců pravidelně uděluje své ceny. Jejich smyslem je podpořit a vyzdvihnout důležitou práci nejen neziskových organizací, ale i firem 
a firemních nadací a fondů v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných oborech. Ceny jsou udělovány ve třech základních oblastech – ko-
munikace, sbírky a osobnosti Fóra dárců. DEBRA ČR získala Cenu Fóra dárců za svůj projekt NADOTEK v oblasti Sbírky, a to v kategorii Sbírkové 
předměty a veřejně prospěšný merchandising. 

Do této kategorie se mohly hlásit organizace, které prodávají za svou organizaci sbírkové předměty za účelem získávání finančních prostřed-
ků. DEBRA ČR dobročinný prodej realizuje už 9 let a získává tak nemalou část zdrojů, díky nimž může efektivně a adresně pomáhat lidem 
s nemocí motýlích křídel.



organizační struktura

 DEBRA ČR, z. ú. 
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lidé v organizaci 2018

 Lucie Marková, DiS. – ředitelka organizace do listopadu 2018 
 Alice Brychtová, DiS. – ředitelka organizace od listopadu 2018 
 Mgr. Pavlína Ježková – sociální pracovnice 
 Anita Gaillyová – pracovnice v sociálních službách/pracovnice osvětového projektu 
 Mgr. Michaela Halbrštátová – nutriční terapeutka/pracovnice v sociálních službách 
 Linda Rumplíková – účetní a administrativní pracovnice 
 Mgr. Klára Dvořáková – psycholožka 
 Bc. Magda Hrudková – koordinátorka osvětového projektu 
 MgA. Jitka Čadek Čvančarová – patronka organizace, autorka osvětového projektu 
 Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D. – odborný garant DEBRA ČR, koordinátorka EB Centra

DEBRA ČR, z. ú.

ZAKLADATELÉ SPRÁVNÍ RADA  REVIZOR
Alice Brychtová, DiS. Předseda: Bc. Vladimír Kothera, MBA Ginkgo účetnictví, s. r. o. 
MgA. Jitka Čvančarová Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.  
Bc. Magda Hrudková Alice Brychtová, DiS. do listopadu 2018 
Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D. PhDr. Štěpán Rusňák 
 Mgr. Marek Hochmann 
   

12 | 13



dobrovolníci v roce 2018

počet 
dobrovolníků jméno | firma počet hodin akce

1 Zelinková Natálie 4 Výroční konference DEBRA ČR

1 Koudelková Kristýna 12 Výroční konference DEBRA ČR, 
 BarthDay – Pardubice

1 Baran Bohdan 
 

12 Výroční konference DEBRA ČR, 
 BarthDay – Pardubice

1 Kuchtíčková Martina 9 Dyjákovice

1 Surá (Rybářová) Andrea 25 DEBRA Jamka pro motýlí křídla, administrativní 
výpomoc v kanceláři DEBRA ČR

1 Havlík Jiří 5 technická výpomoc v kanceláři DEBRA ČR

1 Mikulenková Michaela 23 administrativní výpomoc v kanceláři DEBRA ČR

3 Dobrovolníci URGO 13 Výpomoc v kanceláři DEBRA ČR

7 Dobrovolníci Hartmann 42 DEBRA Jamka pro motýlí křídla

2 Dobrovolníci Hartmann 6 Výroční konference DEBRA ČR

19 celkem 151
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s nemocí motylích krídel
pomáháme lidemZ celého srdce Vám všem dobrovolníkům děkujeme, že pomáháte nezištně spolu s námi!



cílová skupina a členství

Cílová skupina DEBRA ČR:

Pomáháme lidem, jejichž kůže je křehká a jemná, jako jsou křídla motýla, a jejich rodinám. Proto se této nemoci laicky říká nemoc motýlích 
křídel. Poskytujeme komplexní služby určené těmto cílovým skupinám: 

 Primární Sekundární
 Lidé s EB bez omezení věku Rodiny, ve kterých žije nemocný s EB 
  Pečující o nemocné s EB 
  Partneři nemocných s EB 

Jsme tu pro všechny nemocné s EB a jejich rodiny z celé České republiky.

Co je onemocnění Epidermolysis bullosa congenita (EB)?

Jedná se o velice vzácné, dosud nevyléčitelné, vrozené puchýřnaté onemocnění, které se projevuje na kůži a sliznicích pacientů, včetně 
vnitřních orgánů. EB je geneticky podmíněné, dědičné onemocnění. V současné době se rozlišují tři základní typy EB (simplex, junkční, 
dystrofická) a dále pak tzv. syndrom Kindlerové. Rozlišujeme více než 30 podtypů EB. Vadný gen způsobí, že kůže a sliznice se v různých 
vrstvách štěpí. Puchýře vznikají po lehkém tlaku nebo i spontánně. EB se projevuje rozsáhlými defekty na kůži a sliznicích, které se mohou 
hojit jizvením, dochází k srůstům prstů a dalším potížím. Postižení nehtů, zubů, vlasů je v různém rozsahu. 

Všechny typy EB se mohou projevit při narození nebo i později. Převážně lehčí formy EB se projeví v batolecím nebo školním věku. Lidé 
s EB neznají den bez bolesti. Součástí každého dne je i několikahodinová ošetřovací procedura. Děti s EB si nemohou hrát jako jejich zdraví 
vrstevníci. I nevhodná plyšová hračka, skluzavka, hraní si na pískovišti mohou ublížit. Odřená kolena znamenají pro děti s EB velmi dlouho-
dobou léčbu a veliké bolesti. EB nezasahuje myšlení a intelekt dětí. Přesto nedokážou čelit sociální izolaci a často i psychickým problémům, 
jež vyplývají ze záludnosti této nemoci. Odvaha a vůle nemocných s EB žít „normální“ život jako jejich kamarádi je pro nás hnacím motorem 
v pomoci takto nemocným. 

Členství 

DEBRA INTERNATIONAL 
Asociace veřejně prospěšných organizací 
Česká asociace pro vzácná onemocnění 
Národní rada osob se zdravotním postižením 
Koalice pro zdraví 
Orphanet 
Daruj správně 
GIVT.CZ  

16 | 17



odborná pomoc

Proč nemocní s EB potřebují pomoci? 
■ EB je vrozené dědičné puchýřnaté onemocnění kůže. 
■ EB patří mezi tzv. vzácná onemocnění. 
■ Kůže i sliznice nemocných jsou křehké jako křídla motýlů. 
■ Onemocnění EB zasahuje celou rodinu, kde žije takto nemocný člen. 
■ Nemocných s EB je na světě málo – mnoho odborníků z řad lékařů, sociálních pracovníků, revizních 
 a posudkových lékařů aj. odborníků tuto diagnózu nezná. 
■ Lidé s EB mají tudíž problém získat jakékoliv příspěvky a výhody, které nabízí státní systém ČR. 
■ Lidé s EB bývají často sociálně znevýhodněni a vyloučeni ze společnosti. 
■ Nemocní s EB neznají den bez bolesti.

DEBRA ČR

Nabízené sociální služby: 
■ Sdružuje nemocné s EB a rodiny, kde žije takto nemocný člen. 
■ Hájí práva a zájmy nemocných s EB. 
■ Odborné sociální poradenství. 
■ Výživové a psychologické poradenství.

Další nabízené služby: 
■ Přímá finanční podpora a pomoc nemocným s EB prostřednictvím veřejné sbírky. 
■ Pořádání různých akcí v průběhu roku. 
■ Realizace projektů pro nemocné s EB. 
■ Šíření osvěty o onemocnění EB.

Klinické EB Centrum ČR

Na světě žije asi půl milionu lidí s EB, v Evropě je to 30 000 a v České republice asi 350 pacientů s EB. Aby se předcházelo komplikacím 
tohoto onemocnění, koncem 20. století v pokrokových státech vznikla EB centra, která soustředí tým specialistů různých odborností, kteří 
o pacienty pečují.

EB Centrum ČR je specializované pracoviště, které vzniklo v roce 2001 při Dětském kožním oddělení Pediatrické kliniky FN Brno. Jeho zakla-
datelkou je prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D., která se již více než 25 let zabývá problematikou epidermolysis bullosa congenita (EB).  V EB 
Centru v Brně působí mezioborový tým odborníků, který společně poskytuje pacientům s EB komplexní klinickou péči tak, jak to vyžaduje 
toto vzácné genetické onemocnění. EB Centrum pečuje o pacienty od novorozeneckého věku i dospělé, postupně se rozšiřuje i na pracoviště 
dospělé medicíny FN Brno do Bohunic.  Ministerstvo zdravotnictví udělilo v roce 2012 EB Centru statut centra vysoce specializované péče 
o pacienty s EB. V prosinci roku 2016 bylo přijato Centrum pro vzácná kožní onemocnění a EB Centrum do sítě nejlepších expertních center 
v oblasti vzácných onemocnění kůže European Reference Networks neboli ERN-SKIN.
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projekty a aktivity



projekty a další aktivity v roce 2018

Odborné sociální poradenství 
Za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a dalších firemních dárců

Cílem sociálních služeb DEBRA ČR je poskytnout, popř. zprostředkovat odbornou pomoc – poradenství lidem s EB a jejich rodinám, kteří se 
díky onemocnění EB ocitli v nepříznivé životní situaci. 

DEBRA ČR nabízí svým uživatelům služby formou ambulantní (v kontaktní místnosti DEBRA ČR) a terénní (v přirozeném prostředí uživatelů 
služeb). Tým pracovníků DEBRA ČR navštěvuje uživatele v domácnostech na základě jejich žádosti a potřeb.

Odborné sociální poradenství v oblastech: 
■ důchody a hmotné zabezpečení 
■ příspěvky a výhody pro osoby se zdravotním postižením 
■ sepsání podpory, odvolání 
■ výživové poradenství 
■ poradenství v oblasti ošetřovacích technik a ošetřovacího materiálu 
■ psychologické poradenství a podpora 
■ poskytnutí krizové intervence 
■ doprovod na vyšetření, při hospitalizaci ve FN 
■ půjčování kompenzačních pomůcek 
■ zprostředkování kontaktů mezi uživateli služeb DEBRA ČR 
 a EB Centrem 
■ inkluze do MŠ, ZŠ aj. 
■ uplatnění se na trhu práce 
■ ostatní poradenská činnost

Terénní forma sociální služby 
Za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 
Ministerstva zdravotnictví ČR, společnosti Rossmann a Nadace Naše dítě

Do Klinického EB Centra dojíždějí nemocní s  EB na pravidelné kon-
troly. Pro zkvalitnění péče o  nemocné s  EB nabízíme služby ambu-
lantní formou (v  kontaktní místnosti DEBRA ČR) a  od roku 2011 
realizujeme i  službu terénní – v  přirozeném prostředí nemocných 
s  EB. Součástí výjezdového týmu je sociální pracovnice, nutrič-
ní terapeutka a  od roku 2012 psycholog.  Odborné pracovnice 
zprostředkovávají sociální, zdravotní a  psychologické poradenství 
přímo v  rodinách, kde žije nemocný s  EB. V  průběhu roku 2018 
bylo zrealizováno 78 výjezdů do rodin, kde žije nemocný s  EB. 

22 | 23

Celkový počet uživatelů, kteří využili 
námi nabízené služby

200 

Prvokontakt       12

Intervence – sociální poradenství prostřednictvím 
e-mailu, telefonu a sociálních sítí

118 

Osobně poskytnuté sociální poradenství 
v kontaktní místnosti DEBRA ČR

   48 

Kontakty sociálního poradenství   139

Intervence v rámci hospitalizace klientů    6

Skupinová komunikace o službě, aktivitách 
a projektech

   11 

Ukončená služba z důvodu úmrtí klienta      1

EB klinický den      4

Výživové poradenství 183

Psychologické poradenství    73

Terénní služba      45

Účast XIII. výroční konference      76

Účast týdenní ozdravný pobyt      55

Účast víkendový ozdravný pobyt      40
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Nutriční poradenství  
Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, individuálních a firemních dárců

Cílem projektu je poskytování odborného poradenství v oblasti výživy, a to formou skupinových kurzů i individuálních konzultací. Je potřeb-
né, aby rodiny s EB pochopily, proč je důležité sledovat jídelníčky a dodávat tělu nutričně hodnotnou stravu, správné návyky v oblasti stravo-
vání mají vliv na celkový zdravotní stav a kondici pacienta s EB. Nutriční terapeutka působí společně s gastroenterologem v rámci ambulantní 
i terénní služby, čímž vytváří komplexní nutriční péči pro nemocné s EB.

Psychologické  poradenství 
Za podpory firemních dárců, částečně hrazeno také z veřejné sbírky

Cílem psychologického poradenství je práce s jedincem, skupinou nebo i celou rodinou. Klienty jsou nejenom samotní pacienti, ale i jejich 
rodinní příslušníci, neboť nemoc vždy zasáhne celý rodinný systém. Cílem poradenství je zvyšování kvality života pacientů s EB a jejich rodin. 
Součástí péče psychologa je i paliace a doprovázení pozůstalých. Psycholog poskytuje služby formou ambulantní i terénní přímo v  domácím 
prostředí  pacientů. Psychologická pomoc se stala součástí „výjezdního“ terénního týmu DEBRA ČR.

Veřejná sbírka 
Za podpory firemních a individuálních dárců a Fóra dárců

Cílem veřejné sbírky je přímá finanční pomoc nemocným s EB. Žádosti o podporu posuzuje schvalovací komise ve složení – ředitelka 
organizace DEBRA ČR, prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D., jako odborný pracovník EB Centra, sociální pracovnice a pracovnice v sociálních 
službách.  Během roku 2018 jsme obdrželi celkem 999 žádostí na čerpání z veřejné sbírky. 

V průběhu roku podpořili firmy a individuální dárci nemocné s EB neuvěřitelnou částkou v celkové výši 9 999 999 Kč! Velmi si vážíme 
této podpory a všech dárců! Díky této pomoci jsme v roce 2018 pomohli pacientům s EB uhradit potřebný ošetřovací materiál, ozdravné 
pobyty a ostatní potřeby a pomůcky v celkové výši 9 999 999 Kč. 
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3 600,00 Kč

celkem: 1 754 443,34 Kč

ošetřovací materiál 1 053 406,01 Kč

ošetření kůže a speciální výživa 1 176 943,57 Kč

65 603,50 Kč

sipping a výživové doplňky 80 599,56 Kč

kuchyňské mixéry

stomato–chirurgické zákroky

4 299,00 Kč

101 640,00 Kč

ochranné rukavičky 42 938,00 Kč

114 036,00 Kč

zdravotní pomůcky 61 996,00 Kč

Výdaje a příjmy ve veřejné sbírce za rok 2018

zdrav. pomůcky a vybavení EB centra

podpora zdraví, další žádosti

nadstandardní pokoj při hospitalizaci

81 700,00 Kč

1 497,00 Kč

ozdravné pobyty

psychologické poradenství

podpora vzdělávání

zelená linka

224 932,15 Kč

24 080,00 Kč

4 430,12 Kč

3 000,00 Kč

speciální oblečení

lázeňské procedury

722,00 Kčbankovní poplatky

projekty a další aktivity v roce 2018 projekty a další aktivity v roce 2018
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2014

2014

985 529 Kč

985 529 Kč2015

2016

830 630 Kč

1 405 117 Kč

1 754 443 Kč

2010 279 315 Kč

2012 1 564 000 Kč

2008 126 587 Kč

v celkové výši 11 751 814 Kč

2013 1 593 800 Kč

2009 272 063 Kč

2011 1 500 000 Kč

Poskytnuté příspěvky pacientům s EB – veřejná sbírka

2017 1 440 330 Kč

2018
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XV. výroční konference DEBRA ČR  
Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, individuálních a firemních dárců

Cílem pořádání výroční konference pro nemocné s EB je edukace takto nemocných a jejich pečovatelů v oblasti EB problematiky. Odborný 
program konference zajišťují především specialisté působící při Klinickém EB Centru FN Brno. Na konferenci jsou představovány nové tech-
niky péče a ošetřování, novinky z oblasti hojení ran. Program je doplněn také poradenstvím ze sociální tématiky, nutričním poradenstvím 
a dětským programem.

XV. výroční konference DEBRA ČR se uskutečnila 6.— 8. dubna 2018 v hotelu Avanti v Brně. Konference se zúčastnilo 30 pacientů s EB a 46 
rodinných příslušníků. Odborným garantem se stala primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. Hana Bučková, 
Ph.D. Akce se konala pod záštitou ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA.

Výroční konferenci zahajuje tradičně slavnostní galavečer, kde jsou předávány Ceny motýlích křídel.

Držitelé Cen motýlích křídel za rok 2018:
 
■ Pacient roku – Petřík Procházka s rodinou 
■ Pacient roku šířící osvětu – Kateřina Vlastová  
■ Ošetřující lékař roku – kolektiv EB Centra 
■ Partner organizace roku – Refresh 
■ Speciální poděkování  
        –  prim. MUDr. Hana Bučková, PhD. 
        –  MUDr. Milan Dastych a jednotka intenzivní metabolické péče IGEK FN Brno  
        –  Jitka Čvančarová 
        –  Liběna Rochová a Musa 
        –  Vladimír Kothera

 

Klinický den ve spolupráci s EB centrem

Dne 14. května EB Centrum za podpory DEBRA ČR organizovalo již podvanácté EB klinický den pro závažné pacienty. Model spočívá v umístě-
ní 4 závažných pacientů ve 4 ambulancích, kdy se u nich v průběhu dopoledne vystřídá 12 specialistů. Pacienti tak nemusí absolvovat složité 
přesuny po nemocnici a čekání na vyšetření, vše krásně navazuje. Specialisté následně odpoledne společně konzultují u „kulatého stolu“ 
aktuální zdravotní stav každého pacienta.
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Týdenní ozdravný pobyt pro pacienty s EB a jejich rodiny 
 Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a firemních dárců

DEBRA ČR každoročně pořádá týdenní pobyt pro děti i dospělé s EB a jejich rodiny a přátele. Cílem projektu je aktivní účast dětí s EB 
na ozdravném pobytu, kde mohou během tohoto týdne prožít události, o které bývají díky svému zdravotnímu stavu v běžném životě 
ochuzeny. Společnými tématy pro všechny účastníky bývá odpočinek, aktivní zábava formou různorodých her, setkávání se a sdílení mezi 
sebou, ale také odborný program. 

Ozdravný pobyt 2018 proběhl v termínu 15.— 21. 7. 2018 v Balónovém hotelu Radešín na Českomoravské vrchovině. Zúčastnilo se jej 
18 pacientů s EB a 37 rodinných příslušníků. Odbornou záštitu nad ozdravným pobytem a jeho odborným programem převzala prim. 
MUDr. Hana Bučková, Ph.D. Ani letos nechyběla na tomto letním setkání DEBRA rodiny v Balónovém hotelu „celotáborová hra“. Navázali 
jsme na loňské cestovatelské téma a zakotvili jsme naše horkovzdušné balóny na celý týden na Havajských ostrovech. Hned na začátku 
pobytu jsme si proto vyrobili květinové věnce a havajské zvonkohry a začali trénovat havajský tanec. Během pobytu jsme stihli vystoupat 
na nejvyšší horu Havaje, lenošit na pláži i vydat se na loďkách pro vzkaz v lahvi. Obdivovali jsme cizokrajná zvířata. Mohli jsme si pohladit 
želvy nebo činčilu a ti odvážnější i tygra a hada. Nejodvážnější Havajané si troufli na noční stezku pokladů a nechyběla ani pravá havajská 
koktejlová party. Jeden den pobytu byl vyhrazen pro individuální výlety nebo jen na odpočinek u hotelu. Nechyběl ani táborák s kytarou 
a opékáním špekáčků.Strava byla připravována restaurační kuchyní pod vedením nutriční terapeutky Mgr. Michaely Halbrštátové. Bě-
hem celého pobytu byly všem pacientům a jejich rodinám k dispozici také sociální pracovnice a psycholožky. 

Už tradiční součástí pobytů je tvoření z keramické hlíny s jedním z našich klientů Davidem M. I letos s sebou přivezl dva hrnčířské kruhy, 
u kterých děti i dospělí nadšeně zkoušeli svou zručnost. Moc Davidovi děkujeme za ochotu a trpělivost!

V průběhu týdne jsme uvítali mnoho zajímavých návštěv. Na individuální konzultace či s krátkou přednáškou přijely tři odbornice klinic-
kého EB Centra – koordinátorka EB Centra prim. MUDr. H. Bučková, Ph.D., prim. MUDr. R. Gaillyová, Ph.D. z oddělení lékařské genetiky 
a stomatoložka, která se věnuje EB pacientům, MUDr. M. Friedová. Přijela také MUDr. M. Němcová, která se pod hlavičkou České asociace 
pro vzácná onemocnění věnuje rozvoji paliativní péče u pacientů se vzácnými chorobami.

Ozdravný pobyt DEBRA ČR má však vedle zážitků i další důležité cíle. V neformálním prostředí mají účastnici pobytu, uživatelé služeb 
DEBRA ČR, možnost řešit s psycholožkou či sociální pracovnicí své starosti, které život s EB přináší. Radit se mohou také s nutriční specia-
listkou, která sestavuje jídelníček na celý týden tak, aby vyhovoval pacientům s nemocí motýlích křídel jak po stránce výživových hodnot, 
tak po stránce konzistence (mnozí pacienti musí kvůli zranitelnému jícnu volit měkkou nebo mixovanou stravu).

Velmi přínosné je i vzájemné sdílení zkušeností mezi rodinami s EB. Setkávání rodin, které prožívají podobné starosti v souvislosti s one-
mocněním člena rodiny, je nesmírně přínosné a má pozitivní vliv nejen na samotné pacienty, ale i na jejich rodiče, zdravé sourozence 
a další blízké.



projekty a další aktivity v roce 2018

Podzimní víkendový pobyt pro pacienty s EB a jejich rodiny 
Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a firemních dárců

Podzimní víkendový pobyt pro pacienty s nemocí motýlích křídel a jejich nejbližší se tentokrát konal na Šumavě, u Lipenské vodní nádrže 
v Hotelu Jenišov v Horní Plané. Pobytu se zúčastnilo celkem 14 pacientů s EB a 26 rodinných příslušníků. Program byl zaměřen zejména 
na netradiční zážitky, relaxaci a odpočinek pečujících. Celý víkendový pobyt byl prosluněn krásným počasím a skvělou náladou. Většina 
připravených aktivit se odehrávala v nádherné šumavské přírodě.

 O velké překvapení a zážitek na celý život se postarala společnost URGO Medical spolu s panem Milanem Koláčkem, reprezentantem 
České republiky v zaoceánském jachtingu, včetně světoznámé regaty LeSolitaire URGO Le Figaro. Díky nim měli motýlci možnost pronik-
nout do vodního světa jachtařů a na plachetnici brázdili vlny Lipna. Celodenní slunce a vítr v plachtách umocnily tento úžasný zážitek.

Děti i dospělí se vydali na cestu za pokladem. Připraveno bylo i lesní dobrodružství a veselý karneval. Nejlepší dívčí, chlapecká i dospě-
lácká maska byla oceněna drobným dárkem. Nechybělo ani vyhodnocení prázdninových deníků. Děti s sebou přivezly vyrobené sopky, 
bubínky, domácí pralinky, lapače snů i korkové zátky. Pralinková komise vyhodnotila nejkvalitnější vlastnoručně vyrobené pralinky.

Přímořské ozdravné pobyty 
Za podpory dárců – veřejné sbírky

Mořská voda a přímořské klima mají na kůži nemocných s EB velmi blahodárný vliv. Rány a puchýře se lépe hojí a pozitivní dopad pří-
mořského pobytu pozorují pacienti na své kůži ještě několik měsíců po návratu.

Proto se DEBRA ČR za pomoci partnerů a individuálních dárců snaží pacientům s EB zprostředkovávat přímořský pobyt. V roce 2018 se 
nám podařilo „vyslat“ k moři na ozdravný pobyt celkem 6 pacientů s EB. 5 pacientů vyrazilo na lázeňské tuzemské pobyty. V celkové 
hodnotě 225 000 Kč.

Ediční činnost 
Za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, individuálních a firemních dárců

Ediční činnost je zaměřena především na vydávání informačních brožur, novin DEBRA ČR a letáků o činnosti organizace. Materiály poskytují 
aktuální informace a novinky v problematice EB ať už samotným uživatelům služeb DEBRA ČR, z. ú., tak i odborné a laické veřejnosti. Jsou 
tvořeny zaměstnanci organizace ve spolupráci s lékaři Klinického EB Centra a dalšími odborníky. Brožury a letáky se věnují činnosti organiza-
ce DEBRA ČR i Klinického EB Centra a také různým aspektům onemocnění EB. V rámci projektu byly v roce 2018 vydány „Edukační nutriční 
pexeso“, brožura „Bílkoviny aneb potřebná součást výživy pro pacienty s EB“, vznikly také nové roll-upy o nemoci EB a DEBRA ČR. V roce 2018 
jsme také vydávali již tradiční DEBRA noviny a letáky o činnosti DEBRA ČR a nabízených službách.
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NADOTEK  
Za podpory Nadace ČEZ a  firemních dárců

DEBRA ČR při realizaci svých osvětových aktivit opustila po 8 letech koncept kalendářů, aby ve spolupráci s oděvní designérkou Liběnou Ro-
chovou a výtvarníkem Musou přijala novou výzvu – oděvní kolekci, která bude z takových materiálů a tak ušitá, že její nošení bude pohodlné 
i pro lidi s nemocí motýlích křídel. 

Liběna Rochová navrhla limitovanou oděvní kolekci, Musa látky pomaloval a vznikla kolekce NADOTEK, jejímž jediným posláním je pomoc 
lidem s EB. Vedle limitované kolekce jsme v podobném stylu tiskli a prodávali trička. Jejich hlavním znakem je to, že jsou naruby, abychom 
co nejsymboličtěji upozornili na to, že lidem s EB může uškodit i šev oblečení. 

Kolekci i trička jsme prezentovali na mezinárodní přehlídce designu DESIGNBLOK, což s sebou přineslo i velkou medializaci a zájem veřej-
nosti. V rámci Designbloku Liběna Rochová s Musou představili také výtvarnou kolekci DOTEKY, kterou vytvořili jako poctu lidem s nemocí 
motýlích křídel. Celý pilotní ročník jsme pak zrekapitulovali v zóně pro umění 8smička v Humpolci.  

Kolekce NADOTEK je obohacená o originální visačky, které měly osvětový význam. Představily 10 různých příběhů života s EB. Příběhy dopl-
nily obrázky, které s našimi pacienty na speciálním workshopu tvořili Liběna Rochová s Musou. 

Díky NADOTEK se o DEBRA ČR zajímalo mnoho lidí i médií, vyšla spousta rozhovorů a článků v tištěných periodikách i online. V rámci mediál-
ního partnerství Česká televize vysílala charitativní spotovou kampaň. NADOTEK se časem stalo synonymem pomoci lidem s nemocí motýlích 
křídel. Být NADOTEK dnes znamená zajímat se a snažit se pomoci. 
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XIII. ročník „DEBRA Jamka pro motýlí křídla“ 2018 

Benefiční golfový turnaj DEBRA Jamka pro motýlí křídla v GOLF & Ski Resortu Kořenec přinesl nádherných 142 500 Kč na podporu projektů 
pro pacienty s nemocí motýlích křídel a  jejich rodiny. Ročník se šťastnou číslicí 13 této charitativní akce se uskutečnil tentokráte v pátek 
8. června 2018. Na golfové hřiště vyrazili hráči z partnerských firem i jednotlivci, nadšení pro golf i pomoc těm, kteří to potřebují.

Benefiční turnaj zahájil již tradičně ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus, který udělil záštitu celému turnaji, spolu s ředitelem resor-
tu Vlastimilem Šteflem a s ředitelkou organizace DEBRA ČR Lucií Markovou. Hráče přivítali také zástupci partnerů turnaje, Sylwie Říhošková 
za společnost HARTMAN RICO a krajský ředitel společnosti FINHAUS Adolf Vlk. Další významnou osobností mezi hráči byl i herec a moderátor 
Aleš Zbořil, který je DEBRA Jamce věrný už mnoho let. Nechyběli ani zástupci pacientů s EB, kteří podpořili celou akci a také zúčastněným 
přiblížili, co obnáší život s nemocí motýlích křídel. Krásné trofeje pro výherce vytvořil jeden z pacientů s EB, David, který se vyhlášení výsledků 
také osobně zúčastnil. Nechyběly ani věcné ceny jako např. dárkové balíčky od firemních partnerů. Gratulujeme vítězům a všem děkujeme 
za milou účast, přátelskou atmosféru a velkou pomoc lidem s nemocí motýlích křídel.

Benefiční představení VITKA 
Ve spolupráci se společností HARTMANN 

Krásný divadelní zážitek i radost z pomáhání. Obojí čekalo diváky, kteří 27. listopadu 2018 navštívili benefiční divadelní představení pořáda-
né charitativní organizací DEBRA ČR a společností HARTMANN. Již 4. ročník této benefice přinesl 146 396 Kč na podporu pacientů s nemocí 
motýlích křídel.

Už potřetí proběhlo toto benefiční představení v brněnském divadle Husa na provázku. Letos si mohli diváci užít představení Vitka, předsta-
vující osud mladé talentované brněnské skladatelky, dirigentky a femme fatale Vítězslavy Kaprálové očima spisovatelky Kateřiny Tučkové 
a režisérky Anny Petrželkové. Akce proběhla na Mezinárodní svátek dárcovství. Tzv. GivingTuesday podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat 
dobré skutky. Na oslavu krásného výtěžku jsme si mohli připít díky našemu partneru společnosti Bohemia Sekt.

Mnohokrát děkujeme všem divákům, kteří zaplnili hlediště divadla Husa na provázku do posledního místa! Poděkování patří všem, díky 
nimž se mohl tento krásný večer uskutečnit a přinést nádhernou částku na podporu lidí s nemocí motýlích křídel.
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EB Centrum ČR navštívila další delegace zahraničních lékařů

Brněnské EB Centrum je jediným pracovištěm svého druhu u nás. Je členem evropské sítě pro vzácná onemocnění kůže – ERN-skin 
(European reference network-skin), koncentruje 335 pacientů s EB (děti i dospělé) z celé České republiky. Do EB Centra jezdí ale také 
pacienti ze Slovenska, zájem o diagnostiku a konzultaci mají skupiny pacientů z Ruska, Ukrajiny, Řecka, Číny a dalších států střední 
a východní Evropy.

Ve dnech 19.—21. března 2018 navštívila EB Centrum delegace šesti lékařů z Běloruska, kteří chtějí založit obdobné centrum v Minsku. 
Během třídenní stáže byli lékaři přítomni vyšetření pacientů u jednotlivých specialistů – dermatologa, hematologa, gastroenterologa, 
nutričního specialisty, plastického chirurga, rehabilitačního lékaře, fyzioterapeuta a stomatologa. Součástí stáže byla také návštěva la-
boratoře molekulární biologie a lékaři si prohlédli i pracoviště klinické genetiky. Během setkání s pracovníky naší organizace viděli, jak 
přínosné je pro pacienty úzké propojení EB Centra s DEBRA ČR.

Návštěva přední specialistky EB-Haus ze Salcburku

Ve středu 30. května 2018 navštívila EB Centrum MUDr. Anja Diem – přední odbornice na problematiku onemocnění epidermolysis 
bullosa congenita v Rakousku. V Dětské nemocnici se setkala se specialisty různých odborností. Zajímala se o ošetřovací techniku, da-
tabázi pacientů, mezioborovou spolupráci. „Doktorka Diem velmi chválila propracovanou komplexní péči o dětské a dospělé pacienty, 
kterou umožňuje konglomerace specialistů pro děti a dospělé ve FN Brno. Péče o EB pacienty od novorozeneckého věku je také v Evropě 
ojedinělá,“ sdělila prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D., z EB Centra.

Doktorka Anja Diem a prim. Bučková společně zodpovídají za edukaci a odborné stáže, které organizuje podskupina EB v rámci European 
Reference Network pro vzácné kožní diagnózy. I tomu byla věnována část programu. Doktorka Diem se zastavila i v kanceláři DEBRA ČR, 
kde prodiskutovali nabízené služby, především nutriční, psychologickou péči, ozdravné pobyty a financování ošetřovacího materiálu. 

DEBRA International Congress 2018

Každoročně konané setkání všech profesionálů z řad lékařů, vědců, sociálních pracovníků a také právě psychologů či odborníků na vý-
živu u pacientů s nemocí motýlích křídel probíhá pokaždé v jiné zemi, na různých kontinentech. Jeho téma je však neměnné – sdílení 
zkušeností pro co nejlepší péči o rodiny s nemocí motýlích křídel. V roce 2018 se pořádání zhostila DEBRA Schweiz, která tak oslavila své 
20. výročí.

Doba na vstřebání všech informací a zážitků byla, dle všech tří českých reprezentantek, krátká, ale o to intenzivnější. Za lékařský EB tým 
odjela paní MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D., z plastické chirurgie a DEBRA ČR reprezentovaly nutriční specialistka Mgr. Michaela Halbrštá-
tová a psycholožka Mgr. Klára Dvořáková.
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V průběhu roku se na nás obracejí dárci a podporovatelé DEBRA ČR se svými nápady a nabídkami spolupráce, jak získat finanční prostředky 
určené k pomoci našim „Motýlkům“. Této iniciativy si velice vážíme a děkujeme za ni!

DOBROČINNÉ AKCE PRO RODINY, STUDENTY… PRO KAŽDÉHO!

 
Zahraniční studenti medicíny vybrali 82 065 Kč na „Motýlky“ 

Studentský spolek MIMSA.cz sdružující mediky ze zahraničí na Lékařské fakultě MU uspořádal v květnu dva charitativní víkendy, aby pomohl 
pacientům s nemocí motýlích křídel. Nejvíce peněz se jim do sbírky podařilo získat prodejem sladkostí. Připravili však celou řadu dalších 
aktivit, jako lekce jógy, hodiny tance, basketbal nebo karaoke či hospodský kvíz.

 Roštejnský hodokvas 2018 přinesl rekordních 50 000 Kč

Šermířská skupina NovusOrigo v čele s Martinem „Bagym“ Bahounkem připravila 12. 5. 2018 Roštejnský hodokvas a již 4. rokem věnovala 
část ze vstupného organizaci DEBRA ČR.

I když se letošní ročník hodokvasu kvůli rekonstrukci hradu Roštejn přesunul před bránu hradu, na atmosféře a kouzlu akce to nic nezměnilo 
a účast návštěvníků byla hojná, což potvrzuje i částka 50 000 Kč, kterou DEBRA ČR získala. 

Vídeňský Heuriger na Staroměstském náměstí 

Ve dnech 14.—15. 5. 2018 se konaly Dny Vídně v Praze, takzvaný „Heuriger“. Paní primátorka města Prahy a pan starosta města Vídně se 
rozhodli, že výtěžek z občerstvení prodaného na akci podpoří pacienty s nemocí motýlích křídel, a to především nákladný ošetřovací materiál. 
Podařilo se získat nádherných 40 000 Kč, za podporu srdečně děkujeme!!!

Barthday

Stejně jako v loňském roce jsme mohli být součástí velmi příjemné a milé akce v Pardubicích. Hlavní organizátor, společnost Barth, se i letos 
rozhodl podpořit naši organizaci nejen částkou 5 000 Kč, ale také poskytnutím prostoru pro DEBRA stánek. To umožnilo účastníky akce in-
formovat o životě s nemoci motýlích křídel.

Čisté zuby pro Honzíka 

Spolek DNES POMÁHÁM uspořádal dne 1. 11. 2018 v 18 hod. na Lékařské fakultě MU v Brně populárně naučnou přednášku na téma správ-
né čištění zubů s názvem Čisté zuby pro Honzíka. Výtěžek z akce ve výši 10 000 Kč podpořil lidi s nemocí motýlích křídel. 

SBÍRKY INDIVIDUÁLNÍ A FIREMNÍ!
 
Zaměstnanecká sbírka v HARTMANNU

Se společností HARTMANN RICO spolupracuje DEBRA ČR už sedmým rokem. Vedení společnosti i  její zaměstnanci vymýšlejí každoročně 
společně s DEBROU ČR způsoby, jak nejlépe pacientům pomoci.

Zaměstnanecké sbírky v roce 2018 přinesly 24 355 Kč, které umožnily dofinancování dětských programů na výroční konferenci a ozdravném 
pobytu v roce 2018. Děkujeme!
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Můj vysněný dárek 

Tamara Klusová i její manžel patří k dlouholetým příznivcům organizace DEBRA ČR. Mezi lidmi s nemocí motýlích křídel našli dobré přátele. 
Proto se Tamara rozhodla požádat své přátele o netradiční narozeninový dárek – o podporu lidí s nemocí motýlích křídel.

V den Tamařiných narozenin bylo na kontě speciálně založené sbírky na portálu Darujspravně.cz neuvěřitelných 130 000 Kč! Na této částce 
se však sbírka ještě zdaleka nezastavila a vyšplhala se na 155 604 Kč! Ze srdce blahopřejeme Tamaře k jejím narozeninám a moc děkujeme 
za nádherné rozhodnutí podpořit „Motýlky“! Obrovské poděkování patří všem, kteří touto cestou přispěli. 

Podpora od nadace ČEZ 

Stejně jako loni se rozhodla nadace ČEZ podpořit osvětový projekt DEBRA ČR. A stejně jako loni to nebylo jen tak… Aby ČEZ náš projekt 
podpořil, bylo třeba prostřednictvím jejích aplikace EPP — Pomáhej pohybem získat více než půl milionu bodů. Na sportování a nasbírání 
bodů jsme měli maximálně měsíc. Nadšencům, kteří se projekt rozhodli v aplikaci podpořit, však stačil necelý týden, aby nám pomohli získat 
nadační příspěvek ve výši 150 000 Kč! Děkujeme všem, kteří se zapojili a samozřejmě také nadaci ČEZ za jejich dlouholetou podporu!

HELLO BANK pekla a vařila pro „Motýlky“ 

Zaměstnanci Hello bank v červnu v rámci společenské odpovědnosti pekli, vařili, soutěžili a především pomáhali... Díky nim a společnosti 
Hello bank ČR se podařilo získat pro „Motýlky“ krásný dar ve výši 50 000 Kč („vypečeno“ bylo 25 700 Kč a společnost částku dorovnala 
o 24 300 Kč). 

Slavnostní otevření pobočky se spojilo s charitou

Již pravidelným partnerem DEBRA ČR je Česká spořitelna. Ta v centru Brna na ulici Masarykova otevřela krásnou novou pobočkou. K tomuto 
slavnostnímu okamžiku byli přizváni také zástupci DEBRA ČR, aby převzali šek na krásnou částku 50 000 korun! Nová pobočka vypadá skvě-
le! Moc děkujeme zástupcům České spořitelny za milé přijetí i úžasný dar a přejeme mnoho úspěchů. 

Mladí čeští umělci pomáhají

Galerie Cvrk, která podporuje tvorbu českých umělců, uspořádala u příležitosti otevření nové pobočky na Vinohradské ulici v Praze cha-
ritativní dražbu pro DEBRA ČR. Kousky do dražby věnovalo 22 umělců a celková vydražená částka přesáhla 17 000 Kč. Vedle tohoto daru 
zprostředkovala galerie Cvrk Debře podporu od nadačního fondu NEECO ve výši 50 000 korun. Moc děkujeme, že pomáháte lidem s nemocí 
motýlích křídel spolu s námi!

Nádherný příspěvek z konference Finhaus, a. s. 

Mnohokrát děkujeme společnosti FINHAUS, a. s., a obětavým zaměstnancům za podporu v neuvěřitelné výši 100 000 Kč. Dar pomohl zajistit 
odbornou výroční konferenci a dofinancuje i ozdravný pobyt pro „Motýlky“ v roce 2018.

KULTURA!
 
5. ročník benefičního koncertu „Křídla motýlí“ v Dolních Dunajovicích 

V sobotu 1. září 2018 se od 18 hod. v Dolních Dunajovicích konal již 5. ročník benefičního koncertu „Křídla motýlí“ na podporu pacientů 
s nemocí motýlích křídel.

Velký dík patří producentu a zpěvákovi Martinu Francemu za každoroční pořádání akce ve prospěch „Motýlků“. V souvislosti s benefičním kon-
certem se podařilo získat nádhernou částku 54 540 Kč na podporu veřejné sbírky, ze které je hrazen především nákladný ošetřovací materiál.
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2 folkové večery na podporu motýlích křídel

Hned několik folkových uskupení přivedla na jedno jeviště chuť pomoci lidem s nemocí motýlích křídel. Pro dobrou věc je spojil pan Habrda, 
který zorganizoval dva folkové večery, kde účinkovali kapely Bounty, Tony Joch & přátelé a Přístav i interpret Bohouš Josef. Výtěžek z únoro-
vého večera činil krásných 11 587 Kč. Na podzim se pak podařilo získat dalších 19 253 Kč na podporu nemocných.

Stradonický country festival 

V městysu Peruc v obci Stradonice proběhla 23. června 2018 milá společenská akce, na které si přišli na své všichni příznivci country. Orga-
nizátoři v čele s panem Civínem se rozhodli v rámci odpoledne podpořit také pacienty s nemocí motýlích křídel. Do kasiček se zde vybralo 
úžasných 22 176 Kč!

Benefiční koncert v Jindřichově Hradci 

V Rytířském sále jindřichohradeckého hradu a zámku se v neděli 16. září 2018 konal benefiční koncert na pomoc dětem i dospělým s nemocí 
motýlích křídel, pořádaný Společností přátel ZUŠ V. Nováka Jindřichův Hradec ve spolupráci s Mezinárodním orchestrem J. Hradec - Gmünd. 
Celkový výtěžek činil 11 594 Kč. Moc za tuto podporu děkujeme!

Olomoucký Club52 podporuje „Motýlky“  

Děkujeme srdečným majitelům Club52 v Olomouci za úžasný večer plný hudby, umění a skvělých rybích specialit. K podpoře lidí s nemocí 
motýlích křídel je přivedlo setkání s Olinkou Joklovou v dětství. Výtěžek z dražby a dobrovolného vstupného  podpoří naše pacienty s EB 
krásnou částkou 14 350 Kč. Děkujeme!

SPORT!
 
SK Ajax Dyjákovice pro pacienty s nemocí motýlích křídel 

SK Ajax Dyjákovice slavil dne 16. 6. 2018 ve sportovním areálu v Dyjákovicích 70. let výročí fotbalu 1948—2018. V rámci oslav byl připraven 
turnaj v malé kopané i bohatý doprovodný program. Turnaje se zúčastnili i ligoví hráči z Česka a Slovenska a přátelská a družná atmosféra 
byla nepopsatelná.

Moc si vážíme opravdového zájmu pořadatelů i všech účastníků o osudy našich pacientů s EB, cítili jsme se s nimi „jako doma“. Speciální 
poděkování si zaslouží pan Marek Procházka a jeho kolegové. Na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel se podařilo získat neuvěřitelnou 
částku 44 602 Kč.

Strollering — závody kočárků 2018 Kopidlno 

Moc děkujeme spolku Kopidlenské žížalky za krásný výtěžek 3 500 Kč z jejich krásné květnové akce. Jsme rádi, že se jim akce vydařila, a moc 
si vážíme podpory, která bude využita na pomoc konkrétním pacientům prostřednictvím veřejné sbírky. 

Dobročinná procházka v Táboře 

První a snad ne poslední ročník charitativní procházky s Debrou uspořádala společnost Dita. Pacienti s nemocí motýlích křídel tuto společnost 
znají díky produktům Little Angel, které byly představeny na XV. výroční konferenci. Charitativní procházka se konala 30. září v Táboře a zú-
častnily se jí především maminky s kočárky. Díky štědrosti všech účastníků i společnosti Dita bylo vybráno 2 700 Kč. 

Motorkáři pomáhají nemocným dětem – 2. ročník 

Dne 13. října 2018 proběhl 2. ročník akce s názvem Motorkáři pomáhají nemocným dětem. Organizátoři se rozhodli tentokrát podpořit paci-
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enty s nemocí motýlích křídel a také Agátku, která trpí svalovou myopatií. Na celé odpoledne byl v brněnském Unleadedcoffee připraven bo-
hatý program pro děti i dospělé a bohatá tombola. Na podporu našich Motýlků se vybralo nakonec dohromady neuvěřitelných 64 585 Kč!!! 

Vicemistryně České republiky v beach volejbalu DANIELA RESOVÁ podpořila Motýlky 

V pátek 24. 11. 2018 se česká beachvolejbalová rodina sešla na tradiční akci „Vyber si, vydraž si, zahraj si.“ Devatenáct špičkových hráček 
a hráčů vybíralo peníze na podporu celkem šestnácti neziskových organizací. Nechyběla mezi nimi ani DEBRA ČR, která získala 46 000 Kč na 
podporu lidí s nemocí motýlích křídel. 

Během večera se vybralo 756 tisíc korun a tím padl rekord z přechozích ročníků. Za sedm ročníků tak beachvolejbalisté získali pro charitu 
celkem už 2 700 000 korun. Podporu pacientů s nemocí motýlích křídel si vzala za svou vicemistryně České republiky Daniela Resová. 

JINÉ AKTIVITY!
 
Štědrý advent

Advent je tradičně časem vánočních trhů, shánění dárků, popíjení punče, ale také časem dobré vůle a obdarovávání potřebných. Jsme moc 
rádi, že spousta lidí myslí také na pacienty s nemocí motýlích křídel. Děkujeme všem, kteří se do svých adventních benefičních aktivit roz-
hodli zařadit i podporu DEBRA ČR! 

Rozsvěcení Prahy přineslo půl milionu na ošetřovací materiál

Hitrádio City se rozhodlo podpořit ve svém skvělém předvánočním projektu pacienty s nemocí motýlích křídel a povedlo se to náramně!!! Od 5. listopa-
du do 1. prosince měl každý možnost „sponzorovat” svou žárovku za cenu jedné DMS. A následně si mohl svou žárovku symbolicky rozsvítit na webové 
stránce rozsvittesnamiprahu.cz a zapsat se do seznamu dárců. V letošním roce jste poslali  5 184 déemesek. Další více jak štědré finanční dary jste posílali 
na náš transparentní účet veřejné sbírky. Celkem se tak podařilo získat rekordní částku 510 688 Kč na tolik potřebný ošetřovací materiál pro naše pacienty. 

2. a 13. 12., MĚLNÍK, ADVENTNÍ KONCERTY:

V neděli 2. 12. a ve čtvrtek 13. 12. pořádal odbor školství a kultury města Mělník spolu s mělnickým probošstvím adventní koncert a varhanní 
půlhodinku. Výtěžek z obou koncertů byl věnován charitativní organizaci DEBRA ČR.

6. 12. BRNO, DOBROTRH MENDELU 

Studenti Mendelovy univerzity v Brně se rozhodli propojit získávání manažerských a organizačních dovedností studentů s pomocí nezisko-
vým organizacím. Mezi vybranými organizacemi letos nechyběla ani DERBA ČR. Celý den v duchu skvělé předvánoční atmosféry plné krás-
ných vůní, chutí, v doprovodu příjemné hudby a především v duchu konání dobra přinesl  6 294 Kč na podporu lidí s nemocí motýlích křídel.

11. 12. OLOMOUC, VÁNOČNÍ PUNČ 

Na Vánočních trzích v Olomouci najdete každoročně stánek s punčem, který pomáhá. Každý den, měsíc v kuse, zde prodává někdo jiný pro 
někoho jiného. A  už poněkolikáté tu zaměstnanci společnosti INTERFRACHT prodávali „benefiční punč“ pro pacienty s  nemocí motýlích 
křídel. Všichni, kteří se v úterý 11. prosince stavili na punč, pomohli částkou 37 464 korun!

11. 12. ZLATÉ HORY, CHARITATIVNÍ VÁNOČNÍ ODPOLEDNE 

Zastavit se v předvánočním shonu, udělat si čas a postát s přáteli u vánočního stromu... Kdo by o to nestál? A když můžete ještě pomoci na 
dobrou věc, hřeje vánoční punč dvojnásob! Charitativní odpoledne pro DEBRA ČR, které zorganizovaly zlatohorské maminky a Holky ze 
Sokolky a SAZ, přineslo 27 096 Kč pro pacienty s nemocí motýlích křídel.
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finanční zpráva

Činnost sdružení, realizace projektů pro nemocné s EB 
 číslo účtu: 2039957319/0800

Náklady činnosti DEBRA ČR, z. ú., v roce 2018

odborné sociální poradenství 1 403 525 Kč

výroční konference 195 914 Kč

ediční činnost a informační kampaň 206 500 Kč

ozdravný pobyt pro pacienty a rodiny s EB – letní 215 697 Kč

ozdravný pobyt pro pacienty a rodiny s EB – podzimí 161 113 Kč

náklady osvětového projektu 1 233 976 Kč

DEBRA Jamka pro motýlí křídla – golfový turnaj 14 057 Kč

poskytnuté dary  veřejné sbírky i hlavní činn., klinická studie 2 089 217 Kč

mezinárodní kongresy a vzdělávání pracovníků 81 658 Kč

provoz kanceláře DEBRA nájem, energie, telefony, poštovné 292 384 Kč

roční poplatek DEBRA International 0 Kč

audity a revize 42 100 Kč

ostatní hlavní činnost 1 658 434 Kč

náklady celkem 7 594 575 Kč

Výnosy činnosti DEBRA ČR, z. ú., v roce 2018 

přijaté příspěvky – veřejná sbírka 2 275 791 Kč

přijaté příspěvky – činnost organizace 2 421 640 Kč

věcné dary 301 421 Kč

provozní dotace 1 361 500 Kč

jiné ostatní výnosy 248 Kč

tržby z prodeje služeb a výrobků 1 923 862 Kč

výnosy celkem (včetně fondů) 8 382 212 Kč

zaúčtováno do fondů 97 750 Kč

výnosy celkem (bez fondů) 8 284 462 Kč

Kompletní účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce), výrok auditora 
jsou součástí této výroční zprávy na přiloženém flash disku.

výrok auditora a revizora
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace  DEBRA ČR, z.ú.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace DEBRA ČR, z.ú. (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku
a ztráty, za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě I.
přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
DEBRA ČR, z.ú. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                 Ing. Jan Černý
oprávnění KAČR č. 277                                                                                    oprávnění KAČR č. 2455

V Praze, dne 11. března 2019

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 

Ing. 

Jan 

Černý

Digitálně 

podepsal Ing. 

Jan Černý 

Datum: 

2019.03.23 

18:20:38 

+01'00'



poděkování za podporu a spolupráci

DEBRA ČR děkuje z celého srdce všem, kteří v roce 2018 podpořili činnost organizace a navázali s námi aktivní spolupráci!

Děkujeme celému mezioborovému týmu lékařů Klinického EB Centra v Brně a zdravotním sestrám těchto oddělení. Děkujeme všem part-
nerům, dárcům, poradcům, dobrovolníkům a přátelům, kteří se společně s námi podíleli na realizaci projektů a aktivit v roce 2018!

Díky této podpoře pomáháme lidem s EB prožít co nejvíce, trpět přitom co nejméně! 
DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI!

Děkujeme partnerům osvětového a charitativního projektu DEBRA ČR NADOTEK

Na projektu splupracovali: 
Liběna Rochová 
Musa 
Jitka Čvančarová 
Bet Orten 
Refresh.cz 
Alžběta Plívová 
Martina Lowe 
Jan Činčera 
Magdalena Rochová 
Veronika Ruppert 
Jakub Jahn

Děkujeme za spolupráci:

poděkování za podporu a spolupráci
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Podpořili nás:

Média:
Dotace:

Hlavní partneři:Partneři:



DEBRA ČR, z. ú.

Černopolní 212/9, 613 00  Brno 
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