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1. Úvod
Otevíráte v pořadí čtvrtou výroční zprávu o činnosti občanského
sdružení DebRA ČR. S potěšením mohu konstatovat, že DebRA v České
republice se stala respektovanou členskou organizací v mezinárodním
společenství DebRA International. Na mezinárodních konferencích
máme možnost prezentovat naši práci, ale také seznámit se s prací
ostatních členských organizací. Je potěšující, že se nám daří některé
aktivity realizovat po třech či čtyřech letech fungování, zatímco jinde
s nimi začali třeba po deseti letech. Na druhou stranu je inspirující vidět,
kam může DebRA směřovat, že cíle, které sledujeme všichni podobné,
se dají naplňovat různými cestami a jde o to si vybrat, která cesta je pro
nás ta správná. Nejbližším partnerem pro nás je DebRA Austria, která se
v současné době těší největšímu respektu na mezinárodním poli. Věřím,
že budeme jednou i my silným partnerem pro ostatní organizace DebRA,
kam se přĳedou se zájmem kolegové ze zahraničí inspirovat, a kterým
budeme mít co nabídnout.
Jsem také velice ráda za to, že projekty, které byly nastaveny jako klíčové a základní se těší „dobrému zdraví“, jsou funkční, plní své cíle, což
mohou posoudit hlavně ti, kvůli nimž jsme tady – lidé s epidermolysis
bullosa a jejich rodiny. Nejdůležitějším ukazatelem toho, jestli naše projekty skutečně fungují, nejsou kontroly donorů, ani vyrovnaný rozpočet.
Nejzásadnějším pro nás jsou spokojené rodiny s EB, jimž poskytujeme
služby různého charakteru. Uvědomujeme si, že nás čeká ještě hodně
práce, aby situace rodin s EB byla když ne bezvadná, tak alespoň plně
uspokojivá. Víme ale také, že jsou za námi výsledky, které za čtyři roky
našeho fungování pomohly řadě lidí s EB překonat různé svízelné chvíle.
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Až budete listovat touto výroční zprávou, budeme v DebRA ČR poctivě
pracovat na tom, aby slovo „spokojené“ bylo trvalým přívlastkem, když
budeme mluvit o rodinách s EB.
Děkujeme za Vaši dosavadní podporu a věříme, že nám přízeň zachováte i nadále. A pokud jste o nás ještě neslyšeli, tak věřím, že po pročtení této
zprávy na nás už nezapomenete a budete mít zájem o další informace o naší
práci.
Vaše Magda Hrudková
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2. Co je debra
DebRA je název organizace, která vznikla před více než třiceti lety ve
Velké Británii a která se jako první a jediná začala zabývat pomocí lidem
s vzácnou vrozenou vadou kůže epidermolysis bullosa congenita (EB)
a jejich rodinám. Slovo DebRA znamená Dystrophic epidermolysis bullosa Research Association, ale organizace poskytuje služby všem pacientům s EB, nejen těm, kteří mají dystroﬁckou formu.
DebRA ČR vznikla v roce 2004 jako 32. organizace DebRA ve světě
a hned po svém vzniku se zařadila do mezinárodního uskupení DebRA
International.
Občanské sdružení DebRA ČR poskytuje služby rodinám s EB - sociální poradenství, zprostředkování špičkové klinické péče, která je v ČR
dostupná pouze v Brně ve specializovaném EB Centru. Dále se zaměřuje
na aktivizační a integrační činnosti, organizuje pro rodiny s EB zotavovací pobyty, každoročně je pořádána konference o EB, čtvrtletně vycházejí
DebRA Noviny a informovanost klientů je zajišťována také prostřednictvím webových stránek a emailového newsle�eru.
DebRA ČR úzce spolupracuje také s klinickým EB Centrem, které
sídlí při Kožním oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno. Propojení
klinického EB Centra s o. s. DebRA ČR je velmi efektivní pro pacienty
s EB. DebRA podporuje klinické centrum nákupem speciálních ošetřovacích materiálů a jiných zdravotnických prostředků. Sociální pracovnice
DebRA ČR patří do mezioborového týmu specialistů EB Centra a do
posuzování celkového stavu pacienta vnáší hodnotné informace.
DebRA ČR spolupracuje s řadou partnerů z řad komerčních ﬁrem,
odborných společností, jejími sympatizanty je také řada osobností z oblasti zdravotnické i mimo ni.
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V červnu 2007 se patronkou DebRA ČR stala herečka
Jitka Čvančarová. Spolupráce s Jitkou si velice vážíme,
její zaujetí pro aktivity organizace je upřímné a hluboké,
o čemž svědčí např. i její laskavá a přátelská účast na akcích
organizovaných pro lidi s EB a jejich rodiny, stejně jako na
beneﬁčních akcích pro veřejnost.



Co je epidermolysis bullosa congenita?

Jedná se o velice vzácné vrozené puchýřnaté onemocnění,
které se projevuje nejvíce na kůži pacientů, ale nejen na ni.
EB se dělí do třech základních forem podle toho, v jaké vrstvě kůže vzniká puchýř - simplex, junkční, dystroﬁcká. U každé formy je známo ještě
několik podtypů (celkem více než 25).
EB se projevuje hlavně velmi snadnou tvorbou puchýřů a ran na
kůži. Dalším problémem je tvorba puchýřů na sliznicích - v dutině ústní,
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jícnu, očích a pod. U dystroﬁcké formy pacientům mohou srůstat prsty
na rukou i na ploskách nohou, což při absenci chirurgického zákroku
způsobuje ztrátu funkce ruky a plnou invaliditu již ve velmi mladém
věku. Pacienti s EB obecně trpí podvýživou,
otázka výživy je obecný problém, se kterým
bojují specialisté na celém světě. Zákeřným se
může stát spinocelulární karcinom, který se
u pacientů s EB vyskytuje až 70x častěji, než
u běžné populace. Dalším problémem vážícím
se k EB může být osteoporóza, porucha růstu,
porucha hormonálního vývoje, atd. Lidé s EB
nejsou žádným způsobem mentálně postiženi.
Jejich rozum a inteligence jsou naprosto normální.
Mimo viditelné a klinické projevy trpí pacienti také po psychické
stránce - osamocení, nepochopení a častá bezradnost způsobují sociální
vyloučení a mohou být původci také velmi vážných psychických obtíží.
Šíře projevů EB a problémů, které s ním souvisejí, jsou jasnou odpovědí na otázku, proč po celém světě vznikají klinická EB Centra, kde se
tým jednotlivých specialistů pacientům věnuje. Provázanost EB Centra
s pomáhající organizací DebRA je tedy logickým východiskem společného úsilí pomoci lidem s EB zvyšovat kvalitu jejich života.
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3. Zevní terapie
Cílem projektu je zlepšení kvality zdravotnické péče o pacienty s EB.
DebRA ČR díky dotaci mohla zakoupit speciální ošetřovací materiál,
který umožňuje efektivní krytí poraněné kůže a zlepšuje tak její hojení.
Materiál byl objednán na základě doporučení dermatologa a je používán
pro ošetření pacientů v ambulanci při pravidelných kontrolách. Tyto kontroly slouží také jako příležitost pro edukaci ošetřovatelů pacientů s EB.
Při kontrole je pacient ošetřen na nejproblematičtějších místech z pohledu
hojení nebo techniky obvázání (lokty, hýždě, uši, záda apod.). Školená
dětská sestra použĳe přesně takové množství materiálu, které je vhodné
pro ošetření postižené oblasti, ukáže, jak je materiál vhodné rozstříhat
a jakým způsobem se klade na kůži. Vždy pracuje tak, že domácí ošetřovatel (většinou rodič) má možnost celý proces ošetřování vidět a naslouchá komentáři sestry k tomu, jak s materiálem pracuje.
Druhou možností využití speciálních ošetřovacích materiálů je při
hospitalizaci dětských pacientů s EB. Při jejich ošetřování školené dětské
sestry kladou důraz na to, aby dítě bylo schopné naučit se ošetřit přístupná místa samo. To vede hlavně k zodpovědnosti za vlastní zdravotní
stav a v neposlední řadě takto poučené dítě může usnadnit práci svým
domácím ošetřovatelům. V konečném důsledku pak dítě získává vlastní
nezávislost.
Zevní terapie je pro lidi s EB klíčová. EB je onemocnění, které se týká
nejen kůže, ale také pohybového aparátu, jsou postiženy sliznice pacientů a nese s sebou řadu dalších zdravotních potíží. Správné a vhodné
ošetření kůže je klíčové pro zvládání dalších ošetřovacích metod a rehabilitačních technik. Pokud je kůže špatně ošetřena, je rehabilitace
bolestivá a nepomáhá tak, jak by bylo žádoucí. Proto je všude na světě
kladen prvotní důraz na zevní terapii, která pomyslně vede celý proces
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péče o pacienty s EB a to již od novorozeneckého věku. Edukace pacientů
a jejich ošetřovatelů směřuje k efektivnímu a hospodárnému zacházení se
získaným ošetřovacím materiálem. Dostupnost tohoto materiálu je omezena jeho vysokou pořizovací cenou. Úsporné zacházení je tedy klíčem
k dostupnosti speciálního krytí.



Edukace má tedy tři hlavní významy:

a) efektivní ošetření kůže pacienta s EB, které usnadňuje hojení ran
a zpevňuje kůži
b) úspora nákladného krytí, které neproplácí zdravotní pojišťovny
c) omezení závislosti pacienta s EB na jeho ošetřovatelích
Dotace byla využita na nákup různých rozměrů speciálního gelového
a adhezivního krytí, které je používáno na ošetření přímo postižené kůže.
Díky svým vlastnostem může být krytí na ráně umístěno i několik dní (3
- 4 dny), efektivně kryje ránu, ale pouští k ní vzduch, takže kůže může
i přesto dýchat a rána tak může vysychat.
Po nasáknutí sekretu z rány a po odeznění účinku krytí se materiál
sám začne od kůže oddělovat a může být odstraněn bez poškození okolní
zdravé kůže. Materiál s takovými vlastnostmi nabízí na našem trhu
pouze jeden výrobce, jehož produkty používají k hojení ran pacienti po
celém světě.
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4. Mezinárodní aktivity


I. světový kongres - genodermatózy

Díky dotaci se mohla odborná garantka občanského sdružení DebRA ČR
a jediná odbornice na EB v ČR prim. MUDr. Hana Bučková, PhD. zúčastnit I. světového kongresu zaměřeného na genodermatózy v nizozemském
Maastrichtu. Kongres se konal 7. - 10. listopadu 2007. V posterové sekci
byly prezentovány postery vytvořené pracovníky EB Centra ve spolupráci
s pracovníky DebRA ČR. Postery prezentovaly multidisciplinární péči
o lidi s EB v České republice a DNA molekulární analýzu. Přínos účasti
MUDr. Bučkové na kongresu je v poznání nových metod ošetřování lidí
s EB a studiu novinek v komplexní péči o EB.

 XV. výroční konference DebRA Europe

XV. konference DebRA Europe se konala ve francouzském Avignonu. Za
DebRA ČR se konference zúčastnily dvě pracovnice. Na konferenci bylo
více než 200 delegátů organizací DebRA z 39 zemí z celého světa. Konference byla komplexně zaměřena na problematiku péče o lidi s EB. Ústředním tématem však byla otevírající se možnost genové terapie pacientů
s EB. Tohoto tématu se více či méně dotkla téměř každá přednáška, každý
workshop.
Velmi významné pro DebRA ČR byly speciﬁcky zaměřené workshopy
– sociální práce s lidmi s EB, péče speciálně školených zdravotních sester,
psychologická péče o lidi s EB, výživa apod.
Přínos pro práci v DebRA ČR měla konference hlavně v oblasti sociální práce a psychologie. Důležité je každoroční setkávání se s ostatními
delegáty organizací DebRA z celého světa. Nejdůležitějšími partnery jsou
pro DebRA ČR organizace v Rakousku (organizace klinické péče a centralizace vědeckého výzkumu), Velké Británii (sociální práce a psychologická
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péče o lidi s EB) a Skandinávii (problematika výživy). Díky naší účasti
na konferenci je možné navazovat pevnější vazby se zkušenějšími kolegy
v zahraničí, což se pozitivně odrazí na poskytování služeb lidem s EB
v ČR.



Centralizace vědeckého výzkumu v EB Hausu

DebRA ČR a klinické EB Centrum při FN Brno velmi úzce spolupracují
s rakouskými kolegy a to na několika úrovních. Důležitou pomocí je pro
nás možnost konzultací v oblasti vědeckého výzkumu a DNA molekulární analýzy. Díky této spolupráci je možné požádat o pomoc rakouské
kolegy a konzultovat s nimi jednotlivé postupy při práci.
Dvě pracovnice EB Centra (DNA molekulární analýza, genetika) se
v roce 2007 zúčastnily EB Geneskin Courses, které pořádá právě salzburský EB Haus. Navázaná spolupráce pak vedla také k možnosti posílat
krevní deriváty na rozbory do EB Hausu. Spolupráce se stále rozvíjí a stáže v EB Hausu budou i v roce 2008 absolvovat další pracovníci klinického
EB Centra.
Díky připojení k databázi pacientů v centralizovaném registru vedeném v Salzburgu se také pacienti v ČR přibližují k možnosti genové
terapie. Podmínkou je vytvoření registru v ČR, k čemuž se v uplynulém
roce podnikly podstatné kroky – byl vytvořen písemný podklad pro realizaci registru elektronického. V roce 2008 by měl být registr vypracován
a pacienti by do něj měli být zařazeni.
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Spolupráce na mezinárodní úrovni je velice důležitá jak pro pracovníky DebRA ČR tak i pro odborníky klinického EB Centra. V oblasti
sociálně psychologické je důležité čerpat zkušenosti a nabízet lidem
s EB služby, které se osvědčily v zahraničí a pacienti je tam s úspěchem
využívají. V oblasti klinické a vědecké je důležité navazování odborných
kontaktů. Ty vedou jednak k předávání zkušeností, ale také k úspoře
značného množství ﬁnančních prostředků – nemusí se složitě vyvíjet
něco, co už funguje v zahraničí. V zemích EU jsou organizace DebRA
s nejdelší tradicí a největšími zkušenostmi. Paralelně s tím fungují klinická a vědecká centra, kde se investují obrovské prostředky a cílem je
co možná nejkvalitnější péče o lidi s EB. Genová terapie je sice hudbou
budoucnosti, nicméně v době obrovského vědeckého progresu se i tato
budoucnost stává dohlednou.
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5. Sociální služby
V srpnu roku 2007 získalo o. s. DebRA ČR od Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně oprávnění k poskytování odborného sociálního
poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Od 23. 8. 2007 je sdružení DebRA ČR zapsáno v registru poskytovatelů
sociálních služeb. Registr je veřejně přístupný. Podrobné informace o registrované službě je možno nalézt na h�p://iregistr.mpsv.cz/, pod odkazem odborné sociální poradenství v Brně, stránka 2.



Odborné sociální poradenství

Cílem sociálního poradenství v DebRA ČR je předcházet a zamezovat
vzniku či zhoršení sociálních problémů rodin žĳících s EB, nacházet řešení
z jejich nepříznivých sociálních situací a snižovat riziko jejich sociální
exkluze. V průběhu roku 2007 poskytovala sociální pracovnice DebRA ČR
individuální i skupinovou formou informace z oblasti problematiky sociálního zabezpečení, dále na základě doporučení prim. MUDr. Bučkové,
Ph.D. zapůjčovala elektromagnetickou podložku Bemer 3000, předávala
rodinám s EB kontakty na ostatní rodiny, doprovázela hospitalizované
pacienty s EB.



A/ Individuální sociální poradenství:

V rámci individuálního poradenství poskytovala sociální pracovnice
rodinám, ve kterých žĳe dítě nebo jiný člen s EB informace týkající se
především:
● nového příspěvku na péči dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
(žádosti o příspěvek, žádosti o zvýšení příspěvku, pomoc při
zmapování potřeby pomoci při úkonech péče o vlastní osobu
a soběstačnosti pro posuzování stupně závislosti, ukončení pobírání
bezmocnosti k důchodu, příspěvku při péči o osobu blízkou);
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● příspěvku na zakoupení motorového vozidla, příspěvku na provoz
motorového vozidla, výjimky z povinnosti zaplatit dálniční známku;
● asistované reprodukce v ČR;
● odvolání proti rozhodnutí úřadu o nepřiznání příspěvků (příspěvek na
zakoupení motorového vozidla, příspěvek na péči, mimořádné výhody);
● nároku na plný invalidní důchod; stipendia od Konto Bariéry, sleva na
školném;
● pracovní poradenství (poskytnutí inzerátů a nabídek práce, internetových
odkazů, kde hledat zaměstnání);
● poskytnutí krizové intervence (problémy ve škole se spolužáky,
doporučení navštívit PPP, kontaktovat ostatní uživatele služeb DebRA ČR
za účelem výměny zkušeností…);
Děti, které přicházely se svými rodiči na konzultace k sociální pracovnici
DebRA ČR měly možnost využít dětský koutek na pracovišti DebRA ČR
vybavený výtvarnými potřebami, plyšovými hračkami, dětským stolečkem
a žildličkami, hrami, aj.).
Vzhledem k tomu, že někteří uživatelé služeb jsou od EB Centra, ve kterém
sociální pracovnice působí vzdáleni stovky kilometrů, byly služby sociálního
poradenství využívány nejen prostřednictvím osobních konzultací, ale také
prostřednictvím telefonu, dopisu, emailu a icq.



B/ skupinové sociální poradenství

Skupinové sociální poradenství probíhalo třemi způsoby:
● sdělení informací prostřednictvím DebRA ČR Novin, vycházejících
4x ročně (slevy na telefon, manuál sociálních služeb, brožurka MPSV:
Lékařská posudková služba, možnost získání ﬁnančních prostředků
na vzdělávání, registrace sociálních služeb, změny v oblasti státní
sociální podpory);
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● zasílání hromadných emailů (pozvánky na skupinová sezení,
slevy na telefon, příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, bezplatná
telefonní linka, slevy na ošetřovací materiál, EB seznamka, program
sezení, dotazník – mapování potřeb a hodnocení sociálních služeb
DebRA ČR);
● skupinová sezení (proběhla sezení: aprílové setkání, posezení ve
výtvarné dílně při klinickém dni, seminář na edukačním pobytu,
konzultace se sociální pracovnicí na ozdravném pobytu). Na těchto
sezeních byl lidem s EB předán manuál „Síť sociálních služeb
v okrese…“, který vypracovala sociální pracovnice DebRA ČR,
rozvinuly se diskuse na téma žádosti o příspěvky, pojišťovny, lékařská
posudková služba, lidé se účastnili počítačového minikurzu, aj.);



C/ Půjčování elektromagnetické podložky Bemer 3000

● V rámci odborného sociálního poradenství DebRA ČR byla na dobu
3 měsíců zapůjčována lidem s EB elektromagnetická podložka sloužící
k usnadňování hojení ran. Půjčovnu využily celkem 4 rodiny, ve kterých
žĳe dítě nebo jiný člen s EB (3 děti a 1 dospělý).



D/ Doprovod hospitalizovaného pacienta s EB

● V případě hospitalizace pacientů s EB vykonávala sociální pracovnice
DebRA ČR doprovod těchto pacientů (kožní oddělení, oddělení JIP) a doprovod rodinných příslušníků při návštěvách. Poskytovala poradenství,
zprostředkovávala kontakty na odborníky EB Centra, poskytovala podporu, komunikovala s rodiči hospitalizovaného dítěte. S hospitalizovanými
dětmi využila vybavení dětského koutku – hry, výtvarné potřeby, aj.
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V roce 2007 byla na pracovišti DebRA ČR zřízena pro uživatele služeb
DebRA ČR zelená tj. bezplatná linka pod číslem 800 11 55 73. Linka je
v provozu každé pondělí a středa v době od 8:00 do 15:00 hodin.
V roce 2007 vyhlásily pracovnice DebRA ČR II. ročník výtvarné soutěže
pro děti s EB a jejich kamarády pod názvem „O nejpestřejšího jarního
motýla“. Děti měly možnost tvořit obrázky motýlků a zasílat je na adresu
sdružení. Použít mohly různorodé výtvarné techniky a papíry všech
možných formátů. Soutěže se zúčastnily nejen děti s EB, ale také děti
a maminky ze sdružení Kolokoč, žáci ZŠ v Nemojanech a děti z Kulturního střediska volného času JUVENTUS v Karviné – Centrum Orlová.
U příležitosti aprílového setkání, které se uskutečnilo dne 21. 4. 2007
v Brně, byla všechna výtvarná díla vyhodnocena porotou stávající
z pracovnic DebRA ČR a pacientů s EB. Ze všech zúčastněných děl byla
uspořádána výstava v prostorách výtvarné dílny v areálu FN Brno.



Kontakty sociální pracovnice DebRA ČR s uživateli služeb

Sociální pracovnice zaznamenala v roce 2007 celkem 1 526 kontaků s 59
rodinami s EB. Celkem 127 kontaktů bylo osobních, 160 telefonických (88
příchozích a 72 odchozích), 945 kontaktů internetových (849 emailových,
96 ICQ; z toho 256 internetových kontaktů příchozích a 689 odchozích)
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a celkem 294 listovních kontaktů (31 příchozích, 263 odchozích kontaktů). Nejvíce kontaktů z časového hlediska zaznamenala v měsících srpnu
(229 kontaktů) a v prosinci (208 kontaktů), naopak nejmenší počet v měsících lednu (51 kontaktů) a červnu (84 kontaktů).
Služba odborné sociální poradenství byla v roce 2007 ﬁnancována z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, ze sponzorských
darů a ﬁnančních prostředků získaných na beneﬁčních akcích DebRA
ČR. Noviny, ve kterých pravidelně vychází příspěvky sociální pracovnice
DebRA ČR byly v roce 2007 ﬁnancovány z dotace MZ ČR.

6. Pobytové akce


Víkendový edukační pobyt v Blansku

Termín konání: 18. - 21. října 2007
Místo konání: Ubytovna a restaurace Aquapark, Mlýnská 1828/15, 678 01
Blansko
Účastníci pobytu: Pobytu se zúčastnilo celkem 35 lidí, tj. 10 rodin, ve
kterých žĳe dítě nebo jiný člen s EB, 4 pracovnice DebRA ČR, patronka
DebRA ČR a 4 přednášející.
Program: Program pobytu byl připraven zvlášť pro děti a zvlášť pro
dospělé. Součástí byla IV. výroční konference.
Dospělým byl určen edukačně zaměřený program v přednáškové místnosti sestavený z přednášek a workshopů odborníků EB Centra, pracovnic DebRA ČR a přizvaných hostů.
Prim. MUDr. Hana Bučková, PhD. hovořila o klinickém EB Centru při
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Kožním oddělení I. DIK FN Brno – PDM a jeho úloze jako poradenského
a konzultačního pracoviště pro všechna zdravotnická pracoviště v ČR.
Zdůrazněny byly již propracovaná odborná činnost EB Centra - péče
dermatologa, chirurgie ruky, fyzioterapie, stomatologie, DNA molekulární analýza a genetika. Dále byla zdůrazněna práce na centrálním
registru pacientů s EB =) možnost zařadit se do registru mezinárodního
a spolupráce s DebRA ČR =) možnost nákupu nadstandartních ošetřovacích materiálů a zdravotnických pomůcek =) získávání lepších a lepších
zkušeností v různých oblastech klinické péče i vědeckého výzkumu.
Příspěvek MUDr. Dagmar Procházkové byl věnován speciﬁkům výživy
lidí s EB. Byla představena rizika, která s sebou nese nedostatečná výživa
pacientů s EB a různá další omezení, která souvisí s výživou. Zdůrazněna
byla důležitost znalosti, jak se má postupovat při počínajících polykacích
potížích, jak preventivě zabránit potížím s příjmem potravy. Představena
byla doporučení, jak postupovat při různých potížích s příjmem potravy
a jejím zažívání. Do programu byla zařazena prezentace Mgr. Renaty Neveselé z ﬁrmy NUTRICIA, výrobcem speciálních výživových preparátů
a doplňků stravy. Doplňky stravy mohou být velmi vhodným způsobem,
jak předejít některým důsledkům nedostatečné výživy pacientů s EB
– podvýživa, osteoporóza, chudokrevnost, poruchy růstu apod. Představeny byly nové doplňky stravy, nové produkty a nové možnosti. Navázala ochutnávka nutridrinků, Fortimelu a Cubitanu. Účastníci pobytu
obdrželi od ﬁrmy NUTRICIA drobné dárky.
V rámci workshopu vedeného MUDr. Taťjánou Horkou, která se ve své
praxi věnuje psychoterapii dětí a dospělých, byla diskutována otázka
přítomnosti člena se zdravotním postižením v rodině. Účastníci pobytu
měli možnost seznámit se s tím, jak vypadá reakce rodičů na narození
dítěte se zdravotním postižením a jaký má toto postižení vliv na ostatní
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členy rodiny a na fungování celé rodiny. Kromě teoretických informací byla
nastolena možnost sdílet způsoby, kterými se účastníci osobně vyrovnávají
s obtížnými životními situacemi.
Odborný program konference zpestřilo v sobotu večer vystoupení blanenské hudební skupiny Pohoda, která nám v prostorách restaurace Aquaparku hrála k tanci i poslechu. Svoji návštěvou účastníky pobytu poctila česká
herečka Jitka Čvančarová, patronka o. s. DebRA ČR, která prozradila spoustu zajímavostí ze svého osobního i profesního života a děti potěšila dárečky.
Na programu dále bylo shrnutí činnosti o. s. DebRA ČR v předchozím
období a představení plánů do budoucna. Široce byl otevřen prostor pro vyjádření očekávání a představ, které mají uživatelé služeb DebRA ČR a které
by bylo možné postupně naplňovat. V rámci této sekce zazněly přednášky
a diskuse vedené pracovnicemi DebRA ČR.
Pro děti byla vytvořena herna v jednom z větších pokojů v ubytovně. Děti
měly možnost vybrat si ze široké nabídky tvořivých i pohybových činností
- kreslení, malování, navlékání korálků, kamínková hra, kuželky, hod na
terč, aj. Tvořivé a další aktivity dětí probíhaly pod vedením koordinátoky
a sociální pracovnice DebRA ČR.



Časový harmonogram víkendového edukačního pobytu v Blansku:

● čtvrtek 18. 10. 2007 - příjezd, ubytování, přivítání, diskuse
● pátek 19. 10. 2007
14.00 - 14.30 Mgr. Jana Sunková Vybrané kontinuální projekty
DebRA ČR
15.00 - 18.00 beseda + diskuse Činnost DebRA ČR
- připravte si otázky, náměty, připomínky
19:00 - 22:00 posezení při muzice Kapela Pohoda Blansko
(sponzorský koncert)
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● sobota 20. 10. 2007
9.00 - 9.15

Bc. Magda Hrudková Zahájení IV. Konference DebRA ČR

9.15 - 10.00

prim. MUDr. Hana Bučková, PhD
EB Centrum jako konzulační a poradenské pracoviště

10.15 - 11.00 MUDr. Dagmar Procházková, PhD. Výživa pacientů s EB
11.15 - 11.45 Mgr. Renata Neveselá – NUTRICIA
Produkty ﬁrmy NUTRICIA a jejich vhodné užití pacienty
s EB + ochutnávka
13.30 - 14.30 Jitka Čvančarová + DebRA ČR Povídání s patronkou DebRA ČR
15.00 - 16.30 MUDr. Taťjana Horká Zdravotně postižený člen v rodině
17.00 - 18.00 zasedání Správní rady a Valné hromady DebRA ČR
19.00 - 22:00 večerní posezení v restauraci – diskuse, povídání, beseda,
hra Riskuj (společně s dětmi)
● neděle 21. 10. 2007
9:00 - 9.45

Mgr. Eva Klvačová, Bc. Magda Hrudková Sociální služby
DebRA ČR

10.00 - 11.30 všichni náměty, připomínky k činnosti, aktivní účast
na činnosti
11.00 - 12.00 ukončení edukačního pobytu
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Týdenní ozdravný pobyt v Blansku

Termín konání: 21. - 27. října 2007
Místo konání: Hotel Vyhlídka – rekreační centrum mládeže, Těchov 158,
678 01
Účastníci pobytu: Pobytu se zúčastnilo celkem 23 lidí, tj. 9 rodin, ve kterých žĳe dítě nebo jiný člen s EB, 3 pracovnice DebRA ČR a dvě školené
sestry EB Centra.
Program: Program pobytu byl připraven zvlášť pro děti a zvlášť pro jejich
rodiče a pečovatele.
Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit pro pacienty s EB (především děti)
podmínky, které přesně vyhovují jejich zdravotnímu stavu, bylo potřeba
pobyt organizovat dlouhodobě a pamatovat na všechna speciﬁka. Z toho
důvodu byl vybrán bezbariérový objekt v blízkosti Brna, kde je situováno
odborné poradenské a konzultační pracoviště pro lidi s EB, tzv. EB Centrum. Z téhož důvodu se ozdravného pobytu, stejně jako v loňském roce,
zúčastnily dvě školené zdravotní sestry z EB Centra, které zajistily ošetření
dětí, jež byly na pobytu přítomny bez rodičů.
Program pro děti byl podobný programům tradičních dětských táborů,
kterých se děti s EB vzhledem k potřebě speciální zdravotnické péče,
stravy a speciálního režimu dne nemohou účastnit. Celý pobyt se nesl
v duchu mo�a „Buďte dobří jako bobři“. Děti měly možnost účastnit se
rozmanitých soutěží, výtvarných a tvořivých činností a hrátek. Účastnily se
např. následujících aktivit: bobří olympiády, malování na kameny, soutěže
riskuj, soutěže o nejzajímavějšího skřítka, celovečerní hry hádej kdo jsem,
výroby masek na minikarneval, výroby dárku pro patronku DebRA ČR
Jitku Čvančarovou, PC kurzu, relaxací, stopovačky aj.
V rámci motorických her a relaxačních technik byl kladen důraz na dechovou gymnastiku, která u dětí s EB vede ke zlepšení dýchání a představuje
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prevenci respiračních infekcí. Ke zlepšení dýchacích funkcí také významně přispěl každodenní pobyt dětí na čerstvém vzduchu a pravidelné
krátké procházky. Součástí programu pro děti byl každodenní nácvik
rehabilitačních cviků se zdravotními sestrami z EB Centra (rehabilitační
cvičení u dětí představuje prevenci motorické retardace a prevenci srůstu
prstů, vzniku ﬂekčních kontraktur, vadného držení těla a nesprávných
pohybových stereotypů).
Program pro rodiče zahrnoval jak volnočasové tak edukační a relaxační aktivity. Jednalo se např. o barvení triček, trénink paměti, komunikace
a asertivity, PC minikurz pro dospělé, bowling, výlety a procházky aj.
Velký význam dospělí účastníci pobytu přikládali každodennímu workshopu se zdravotními sestrami nazvanému „Teoretické a praktické zvládnutí nejnovějších ošetřovacích metod“. Workshop byl určen dospělým
účastníkům, avšak navštívily jej i některé ze starších dětí, které mají zájem
aktivně se podílet na vlastním ošetřování.
Workshop přinesl účastníkům nové informace z oblasti šetrných metod
a materiálů při ošetřování kožních defektů dětí s EB a informace o léčebné
i preventivní komplexní rehabilitaci vhodné pro děti s EB.
Rodiče a dospělí pacienti s EB měli na pobytu možnost konzultovat své
problémy se sociální pracovnicí DebRA ČR. Sociální pracovnice předa-
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la rodičům a dospělým pacientům s EB manuál „Síť sociálních služeb
v okresech“, ve kterých žĳí a seznámila je se zařízeními poskytujícími
psychosociální služby v místě jejich bydliště.
Dále měli dospělí účastníci pobytu možnost využít konzultací s psycholožkou z Pedagogicko psychologické poradny Brno a se sociální terapeutkou z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy z Blanska,
které byly hosty ozdravného pobytu.
Některé aktivity jako např. podvečer se zdravotními klauny, přednáška
o Rumunsku, celodenní výlet do vyškovského zooparku a dinoparku,
klub deskových her, výlet na Macochu a další byly určeny pro děti a dospělé současně.

7. Metody práce
V rámci projektu převládala práce se skupinou (dětská skupina/skupina dospělých/kombinovaná skupina), probíhala formou přednášek,
seminářů, rozhovorů, diskusí, výměnou informací a zkušeností. Zájemci
využili individuálního poradenství sociální pracovnice, děti využily her,
soutěží, pohybových a tvořivých aktivit.



Příklad dobré praxe

V letošním roce se pobytů zúčastnili také dospělí lidé s EB. Tuto skutečnost ocenili především rodiče malých dětí s EB. Měli tak možnost
prodiskutovat své otázky, pochybnosti a obavy s dospělými lidmi, kteří
mají osobní zkušenost s EB. Jako velmi pozitivní příklad pro tyto rodiny
působila padesátičtyřletá žena s EB, která od mládí vede zcela samostatný život. Má stálé zaměstnání a svou vlastní rodinu. Zcela otevřeně
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na pobytu hovořila o svém dosavadním životě, což bylo pro mladé rodiny
s dítětem s EB velmi přínosné. Sezení rodin s touto ženou mělo charakter
svépomocné skupiny.



Hodnocení úspěšnosti projektu

Oba pobyty byly přínosné jak pro rodiče dětí s EB, tak pro děti samotné.
Rodiče a pečovatelé měli v průběhu pobytu možnost vzájemné výměny zkušeností a rad ohledně péče o děti s EB. Setkání s ostatními rodinami se členem
s EB a s odborníky z EB Centra podpořilo zlepšení jejich psychického stavu
a získání nových informací, dovednosti a zkušenosti z oblasti péče o jejich
děti, čímž v konečném důsledku dochází také ke zlepšení zdravotního stavu
jejich dětí. Dostatečný prostor byl na pobytu věnován odpočinku a relaxaci.
Děti měly možnost zažít program obdobný dětským táborům, který by jinak
nemohly poznat.



Úspěšnost projektu byla hodnocena následujícím způsobem:

1) pracovnicemi DebRA ČR v průběhu pobytů v rámci každodenních porad
2) pracovnicemi DebRA ČR spolu s účastníky pobytů v jejich v průběhu,
na základě tohoto hodnocení byla upravována náplň seminářů a aktivit
určených dětem a dospělým tak, aby tyto byly v souladu s požadavky
a potřebami účastníků pobytu
3) pracovnicemi DebRA ČR po skončení pobytů v rámci supervize
4) účastníky pobytů po jeho skončení písemnou formou - emailem



Kritické zhodnocení aktivit projektu

Na pobyty se oproti očekávání přihlásilo méně lidí. Původně byl ozdravný
pobyt naplánován na letní prázdninové měsíce a do horského prostředí.
Předpokladem bylo, že letní termín umožní účast více dětí s EB, než tomu
bylo v roce 2006 v podzimním termínu. Vzhledem k nízkému počtu přihlášených lidí se pobyt posunul z předem očekávaného letního termínu opět na
podzim. Místem pobytu jsme zvolili Moravský kras a to z důvodu blízkosti
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odborného EB Centra v Brně. Místo pobytu se osvědčilo. Vyhovující byla bezbariérovost v přízemí objektu, hygienické podmínky i příprava vhodné stravy. Jako
negativum hodnotíme nedostatečnou dostupnost veřejné hromadné dopravy do
zařízení. V případě opakování pobytu na tomto místě v budoucnu bude nutné
zajistit vlastní dopravní prostředek.



Spolupráce s ostatními organizacemi

V rámci projektu byla významná spolupráce s:
● EB Centrem při FN Brno (přednášky obdorníků na edukačním pobytu,
účast speciálně proškolených zdravotních sester na ozdravném pobytu),
● s ﬁrmou Nutricia (přednáška a ochutnávka produktů),
● Dům dětí a mládeže Blansko (batikování triček, malování na kameny),
● Pedagogicko psychologickou poradnou Brno (relaxační techniky),
● Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Blansko (socioterapie),
● Zdravotními klauny (vystoupení),
● o. s. Drnka (přednáška o Rumunsku),
● dále s Jedličkovým ústavem v Liberci - pobytu se za asistence
ošetřovatelky zúčastnil chlapec s EB, který již od svých 5 let žĳe
v Jedličkově ústavu.



Personální a organizační zajištění projektu

Bc. Magda Hrudková
● předsedkyně DebRA ČR, koordinátorka projektu
● zprostředkování kontaktu, formální zajištění realizace projektu,
koordinace činností v rámci projektu, komunikace s lékaři,
s přednášejícími, hospodaření s ﬁnančními prostředky;
Mgr. Eva Klvačová
● sociální pracovnice
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● příprava a realizace programu pobytů, obsahové zajištění ozdravného
pobytu, komunikace s účastníky pobytu před jeho zahájením, sociální
poradenství a konzultace v průběhu pobytu, sociálně pedagogická
činnost
Mgr. Jana Sunková
● ediční činnost
● příprava a realizace programu ozdravného pobytu, obsahové zajištění
ozdravného pobytu,
Eva Ki�lerová, Naďa Svobodová
● ošetřovatelská činnost,
MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
● vedení individuálních i skupinových supervizí, vedení účetnictví
● zajištěno dodavatelsky
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Počet uživatelů

V rámci projektu bylo podpořeno: 10 rodin v rámci Edukačního pobytu
a 9 rodin v rámci ozdravného pobytu.



Propagace projektu
O projektu byli informováni jak uživatelé o. s. DebRA ČR, tak široká
veřejnost, prostřednictvím:

● pozvánek na edukační a ozdravný pobyt (emailové + tištěné);
● informací zveřejněných na webových stránkách sdružení
(www.debra-cz.org);
● nformování lékařů a sester EB Centra ve FN Brno (Kožní oddělení I.
DIK FN, kožní ambulance, oddělení rehabilitace);
● prezentační a beneﬁční akce – golf;
● publikace - čtvrtletník Noviny DebRA ČR
Po ukončení projektu byly všem účastníkům a spolupracovníkům
zaslány tzv. Zážitkové listy, které rekapitulují týdenní ozdravný pobyt
a dále fotograﬁe z víkendového edukačního i týdenního ozdravného
pobytu vypálené na CD.

8. Semináře pro pracovníky
veřejných institucí


Z dotace MZ ČR byly ﬁnancovány následující aktivity:
1. Příprava seminářů a osvětových akcí pro instituce, které navštěvu-

jí děti s EB a jejich rodiče
V průběhu podzimu se pracovnice DebRA ČR zamýšlely nad formou
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a průběhem plánovaných seminářů. Stanovily plán přípravné činnosti
i samotné realizace osvětových akcí. Prodiskutovaly cíle, metody, pomůcky a účel seminářů. Vzhledem k tomu, že semináře jsou určeny lidem
do praxe, tzn. pracovníkům organizací,kteří jsou anebo by mohli být
v přímém kontaktu s lidmi s EB, rozhodly se pracovnice DebRA ČR prezentovat problematiku EB ve spojitosti s praxí a propojit ji s teoretickými
informacemi a zkušenostmi lidí s EB, což dokládají teoretické podklady
k seminářům - osnova a metodika semináře. Teoretické podklady k seminářům (plán, osnova a metodika) nebyly distribuovány do institucí, ale
sloužily pouze pro potřeby pracovnic DebRA ČR.



2. Tvorba informačních materiálů využitelných při seminářích

a osvětových akcích
V o. s. DebRA ČR dále proběhla kompletace informací, zkušeností
a materiálů k seminářům. Pracovnice procházely dokumentaci obsahující
záznamy z kontaktů a intervencí uživatelů DebRA ČR se sociální pracovnicí, dále doposud vydané informační a prezentační materiály DebRA
ČR, komunikovaly s rodinami, ve kterých žĳe dítě nebo jiný člen s EB,
s odborníky EB Centra atp. a na základě získaných informací vypracovaly informační materiály pro účastníky seminářů.
Tyto informační materiály zahrnovaly:
Průvodce seminářem pro účastníky, jehož obsahem jsou informace
týkající se speciﬁk onemocnění EB rozdělené do přehledných odstavců.
Průvodce písemnou formou sděluje účastníkům semináře co je onemocnění EB, jaké jsou formy a projevy tohoto onemocnění. Následují
informace o omezeních při dystroﬁcké a junkční formě EB a to z pohledu
biopsycho-sociální složky zdraví, pozitivní charakteristika dětí a lidí
s EB a několik doporučení týkajících se prevence negativního zacházení
s lidmi s EB. Doporučení jsou speciﬁkována jako návody k práci s dětmi
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a lidmi s EB. Průvodce je tištěn černobíle na kancelářském papíře v rozsahu 8 stran velikosti A5. Text je doplněn ilustračními fotograﬁemi.
Informační materiál pro vrstevníky dětí s EB – DebRA ČR vydala v rámci
projektu DebRA ČR obrázkové pexeso pro děti, které je doplněno o informační text a krabičku. Obrázky na pexeso namalovala plzeňská výtvarnice
Marie Kolářová Fialová, která je stálou spolupracovnicí DebRA ČR.



3. Oslovení institucí s nabídkou seminářů

Dle původního plánu oslovily pracovnice DebRA ČR celkem 20 institucí
z celé ČR (školy, úřady, poradny, Jedličkův ústav, pojišťovny) s nabídkou
bezplatné realizace semináře a distribuce informačních a prezentačních
materiálů pro pracovníky v místě sídla jejich organizace. Součástí dopisu
byla nabídka osnovy semináře, kterou mohli zájemci o seminář získat na
vyžádání. Oslovené organizace byly vybrány dvěma způsoby:
a) dle trvalého bydliště pacientů s EB,
b) na přímé doporučení pacientů s EB.



4. Zaslání informačních materiálů organizacím

Organizacím, které byly v posledním čtvrtletí roku 2007 osloveny s nabídkou seminářů, byly v prosinci 2007 na jejich adresu zaslány poštou
kontakty na pracoviště DebRA ČR a dále následující informační materiály:
● průvodce seminářem a pexeso,
● brožurka Odvážný Honzík
● letáky a výroční zpráva DebRA ČR za rok 2006
● vizitka sociální pracovnice DebRA ČR.



Metody práce v rámci projektu byly využity následující metody práce:

● diskuse pracovnic DebRA ČR,
● rozhovory (osobní, emailové) s uživateli DebRA ČR,
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● studium dokumentace a informačních materiálů DebRA ČR a jejich
následná kompletace,
● studium didaktických metod a jejich aplikace na problematiku EB
v rámci příprav semináře.



Kritické zhodnocení aktivit projektu

Oproti našemu očekávání neprojevily oslovené organizace o seminář
zájem, přestože jim byl nabízen zdarma a v místě jejich každodenního
působení. Předpokládáme, že tato skutečnost byla dána omezeným termínem uskutečnění seminářů a to do konce roku 2007. Domníváme se, že
činnost v posledním čtvrtletí roku může být v mnoha organizacích velmi
zintenzívněna a to z důvodu blížících se vánočních svátků a konce roku,
kdy dochází k nárůstu administrativní, pedagogické, poradenské a inventarizační činnosti a pracovníci organizací nemají čas a zájem o získávání
dalších informací. Přestože o informační a prezentační materiály školy ani
jiné pomáhající organizace nepožádaly, byly jim tyto materiály spolu s kontakty na pracoviště DebRA ČR a EB Centrum odeslány. Jsme přesvědčeni,
že budou-li mít k dispozici alespoň tyto materiály na pracovišti a setkají se
s člověkem s EB, budou si vědomi o jaké onemocnění se jedná, budou vědět
jakým způsobem k těmto lidem přistupovat a zprostředkují jim kontakty
na odborné pracoviště EB Centrum či DebRA ČR.



Spolupráce s ostatními organizacemi

V rámci projektu byla významná spolupráce s:
● EB Centrem při FN Brno (poskytnutí informací o EB a o EB Centru)
● s rodinami, ve kterých žĳe dítě nebo jiný člen s EB



Personální a organizační zajištění projektu

● Bc. Magda Hrudková, předsedkyně DebRA ČR
- zajištění tvorby a tisku informačního materiálu pro vrstevníky (pexeso)
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● Mgr. Eva Klvačová, sociální pracovnice DebRA ČR
- teoretické podklady k semináři, tvorba a tisk průvodce semináře pro
účastníky, nabídka semináře organizacím, rozeslání informačních
a prezentačních materiálů;
● Mgr. Jana Sunková, koordinátorka DebRA ČR
- teoretické podklady k semináři, pomoc při tvorbě a tisku informačních
materiálů k seminářům;



Počet uživatelů

V rámci projektu bylo osloveno:
20 organizací – ško ly, odbory sociálních věcí při městských úřadech v místě bydliště pacientů s EB, pedagogicko-psychologické poradny, pojišťovna.



Propagace projektu

O projektu byli informováni jak uživatelé o. s. DebRA ČR, tak pomáhající
organizace a to písemnou formou (email, pošta).

9. Informační kampaň


Webové stránky o. s. DebRA ČR

Významnou součástí informační kampaně DebRA ČR je provozování
webových stránek www.debra-cz.org. Na webových stránkách, které
jsou pravidelně aktualizovány, je možné nalézt základní informace o EB,
o činnosti DebRA ČR (uskutečněných a plánovaných akcích), základní
dokumenty týkající se o. s. DebRA ČR, kontakty na pracovnice sdružení,
fotograﬁe z některých akcí, odkazy na webové stránky organizací DebRA
ve světě a diskusní fórum. Webové stránky jsou určeny jak široké, tak
odborné veřejnosti.
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Webové stránky klinického EB Centra

V průběhu roku 2007 byly pravidelně aktualizovány také webové stránky
klinického EB Centra www.ebcentrum.debra-cz.org. Přibyly fotograﬁe
a texty, které představují jednotlivé odborníky působící v klinickém EB
Centru. Stránky klinického EB Centra jsou určeny jak široké, tak odborné
veřejnosti.



Informační panel ve FN Brno na pracovišti dětské medicíny (Černo-

polní 9)
V prostoru centrální evidence hlavní budovy Dětské fakultní nemocnice
Brno byl umístěn informační panel, který příchozí seznamuje s problematikou EB a činností o. s. DebRA ČR. Panel je určen jak široké, tak
odborné veřejnosti.



Newsle�er

Pravidelně jednou měsíčně byl v průběhu roku 2007 partnerům o.s. DebRA ČR zasílán DebRA ČR Newsle�er.



Seminář „Genodermatózy“

Dne 18. 4. 2007 pořádalo Dětské kožní oddělení I. DIK, Oddělení lékařské genetiky a Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno
mezioborovou konferenci na téma: „GENODERMATÓZY“. Přednášela
prim. MUDr. Hana Bučková, PhD., prim. MUDr. Renata Gaillyová, PhD.
a Mgr. Barbora Jeřábková, členky klinického EB Centra a blízké spolupracovnice o. s. DebRA ČR. Prim. MUDr. Hana Bučková, PhD., garantka
činnosti o. s. DebRA ČR hovořila nejen o medicínské problematice EB,
pozornost byla věnována i činnosti o. s. DebRA ČR. Akce byla určena
odborné veřejnosti.
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Prezentace činnosti DebRA ČR pracovníkům farmaceutického průmyslu
Dne 6. 6. 2007 v rámci setkání pracovníků organizace Pears Health Cyber
prezentovala předsedkyně sdružení Bc. Magda Hrudková problematiku
EB a činnost o. s. DebRA ČR (viz. prezentace na přiloženém CD). Akce
byla zaměřena na zvýšení informovanosti odborné veřejnosti.



III. Setkání českých a slovenských dermatovenerologů

Ve dnech 14. - 16. 6. 2007 prezentovaly pracovnice o. s. DebRA ČR činnost sdružení na III. setkání českých a slovenských dermatovenerologů
v pražském TOP HOTELU. Prostřednictvím informačního stánku a informačního panelu DebRA ČR byla dermatovenerologům představena
činnost o. s DebRA ČR. Akce byla zaměřena na zvýšení informovanosti
široké odborné veřejnosti.



Prezentace na veletrhu HOSPIMedica

Ve dnech 16. - 19. 10.2007 se v areálu BVV v Brně konal veletrh zdraví
a zdravotnické techniky HOSPIMedica, na kterém v sekci Rehaprotex
prezentovaly činnost neziskové organizace. DebRA ČR se na veletrhu
prezentovala prostřednictvím informačních materiálů, informačního
banneru a výrobků uživatelů služeb sdružení. Akce byla zaměřena na
širokou i odbornou veřejnost.
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Přednáška v rámci semináře pro sekci české dermatologie v Brně

DebRA ČR byla prezentována na semináři sekce české dermatologie, který
se uskutečnil dne 19. 10. 2007 v Brně (Antonínská 2, aula VUT). Činnost
sdružení byla prezentována v rámci přednášky prim. MUDr. Hany Bučkové, PhD. v prostorech, kde přednáška probíhala, byl umístěn informační
banner. Účastníkům semináře byly rozdány letáky a informační brožura.
Akce byla určena odborné veřejnosti.



DebRA ČR v rozhlasovém pořadu

Dne 14. 12. 2007 byl na Českém rozhlase Brno v pořadu Apetit odvysílán
rozhovor s Bc. Magdou Hrudkovou a prim. MUDr. Hanou Bučkovou na
téma EB, DebRA ČR a EB Centrum. Prostřednictvím telefonu se do diskuse zapojila i maminka dítěte s EB, Jana Svobodová. Záznam pořadu je na
webových stránkách Českého rozhlasu Brno h�p://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=660. Akce byla určena pro nejširší veřejnost.



Letáky

Bylo vytištěno 4000 informačních letáků, které byly užívány na zmíněných
akcích (v Brně, Olomouci, Praze, Litovli, Drnovicích, Blansku) a poskytnuty
uživatelům služeb pro potřeby komunikace s institucemi.

10. Benefiční akce


Jarní „Kuličkiáda“

Dne 15.4.2007 se v Drnovicích konala jarní „Kuličkiáda“ spojená s hraním
petanque. Akce byla určena především dětem, ale i všem dospělým hravým
duším. Pořádalo jí občanské sdružení Kolokoč. V rámci „Kuličkiády“ byla
prostřednictvím informačního stánku s letáky představena problematika
EB a prezentována činnost o. s. DebRA ČR. Jednalo se o akci zaměřenou na
informování široké veřejnosti.
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Prezentace o. s. DebRA ČR na závodě FREE LITOVEL BOBR CUP 2007

V sobotu 6. 10. 2007 se v Litovli uskutečnil 13. ročník extrémního závodu
štafet s názvem FREE LITOVEL BOBR CUP 2007. Protože odhodlání, nasazení a odvaha lidí s EB zápolících s úskalími svého onemocnění a odhodlání,
nasazení a odvaha účastníků závodu se sobě na symbolické rovině podobají,
rozhodli jsme se na závodě prostřednictvím informačních materiálů prezentovat svoji činnost.



II. ročník beneﬁčního turnaje „Jamka pro motýlí křídla“

Dne 13. 10. 2007 se na 18 jamkovém golfovém hřišti Sokrates Golf a Country
Club v Kořenci u Boskovic uskutečnil II. ročník golfového turnaje „Jamka
pro motýlí křídla“. Účastníci turnaje byli prostřednictvím tištěných informačních materiálů, informačního banneru a fotograﬁcké prezentace seznámeni s problematikou EB a činností DebRA ČR. Akce byla určena široké
veřejnosti.



Prezentace o. s. DebRA ČR na Vyhlášení kanoisty roku 2007
v Olomouci
V rámci tradiční akce, jíž je vyhlášení kanoisty roku, byla široké veřejnosti
prostřednictvím letáků a informačního banneru prezentována problematika
EB a činnost o. s. DebRA ČR. Akce byla určena pro širokou veřejnost.



Představení DebRA ČR na divadelním galavečeru v městském divadle

v Brně
Dne 7. 12. 2007 se v Městském divadle v Brně při příležitosti premiéry hry
„Červený a černý“ uskutečnil galavečer, na němž byla účastníkům krátce
představena problematika EB a činnosti o. s. DebRA ČR. Činnost sdružení
představila předsedkyně sdružení Bc. Magda Hrudková společně s patronkou o. s. DebRA ČR Jitkou Čvančarovou.
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11. Informační aktivity
pro uživatele služeb DebRA ČR


„Aprílové setkání“ pro uživatele služeb o. s. DebRA ČR

Dne 21. 4. 2007 se ve výtvarné dílně v areálu FN Brno uskutečnilo „Aprílové setkání“, zváni byli všichni lidé s EB a jejich rodinní příslušníci.
V rámci „Aprílového setkání“ proběhlo vyhlášení soutěže o nejlepší obrázky s motýlí tématikou. Soutěž byla určena pro děti s EB i děti zdravé.
Uživatelům služeb o. s. DebRA ČR byly zprostředkovány informační
materiály a doporučeno jejich využití při kontaktu s institucemi (zdravotními pojišťovnami, odbory sociální péče, školami, atd.). Akce byla
zaměřena na zvýšení informovanosti uživatelů služeb o. s. DebRA ČR.



III. klinický den

Dne 25. 5. 2007 se ve Fakultní nemocnici v Brně uskutečnil III. klinický
den. V průběhu jednoho dne mělo 11 lidí (převážně dětí) možnost navštívit jednotlivé specialisty EB Centra a konzultovat s nimi svůj zdravotní
stav. Pracovnice o. s. DebRA ČR zajišťovaly během dne lidem s EB a rodinným příslušníkům „zázemí“ v prostorách výtvarné dílně.
Účastníci klinického dne byli seznámeni s obsahem a strukturou webových stránek o. s. DebRA ČR a byly jim poskytnuty letáky informující
o EB a činnosti o. s. DebRA ČR určené pro komunikaci s institucemi
(zdravotními pojišťovnami, odbory sociální péče, školami, atd.). Akce
byla určena ke zvýšení informovanosti uživatelů služeb o. s. DebRA ČR.

ukázka z pexesa
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12. Ediční činnost


DebRA ČR Noviny DebRA ČR

Noviny byly v průběhu roku 2007 vydávány pravidelně jednou za čtvrt
roku. Noviny přinášely informace o uskutečněných a plánovaných
akcích a aktivitách DebRA ČR, informace sociální pracovnice ze sociálně
právní oblasti, informace o vhodné výživě lidí s EB, zprávy o fungování
organizace DebRA ČR v jiných státech světa. V Novinách se pravidelně
objevovaly ukázky literární tvorby lidí žĳících s EB.
Noviny byly každého čtvrt roku poštou zasílány klientům o. s. DebRA
ČR. Noviny byly dále distribuovány na všech akcích, kterých se o. s.
DebRA ČR v roce 2007 zúčastnilo:
● Na dobročinném bazárku v areálu Filozoﬁcké fakulty Masarykovy
univerzity v Brně (15. 5. 2007), na X. odborném sjezdu sekce
československé dermatovenerologické společnosti v Praze
(14. - 16. 6. 2007),
● na veletrhu HOSPIMedica v Brně (16. – 19. 10. 2007),
● na IV. výroční konferenci DebRA ČR (19. – 21. 10. 2007),
● na II. ročníku golfového turnaje „Jamka pro motýlí křídla“
(13. 10. 2007),
● na mezinárodní konferenci v Avignonu (1. – 4. 11. 2007),
● u příležitosti vyhlášení kanoisty roku 2007 v Olomouci (1. 12. 2007).



Brožura „Život s EB“

Byla vydána brožura „Odvážný Honzík“, která formou příběhu malého
chlapce s onemocněním EB přibližuje realitu, kterou toto onemocnění
představuje. Cílem brožury je přiblížit široké veřejnosti a lidem, kteří přicházejí do styku s rodinami, kde žĳe člen s EB, nesnadné okamžiky v životě rodiny, do které se narodí dítě s EB (přĳetí skutečnosti, že se narodi-
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lo dítěte se závažným zdravotním hendikepem, náročná péče odlišná od
péče o zdravé děti, nutnost informovat o nemoci okolí) i obtíže, kterým je
nuceno čelit samo dítěte (obtíže v sociálních vztazích s vrstevníky, sociální izolace atd.). V informačních letácích se často setkáváme se stručnými,
kusými informacemi statistického charakteru. Ty často míjí naše emoce.
Informace o onemocnění EB prostřednictvím příběhu malého chlapce by
tak měly vyplnit tuto mezeru a dovolit alespoň částečné přiblížení některým momentům na rovině emoční. Brožura je také vhodnou cestou, jak
onemocnění EB přiblížit dětem (hlavně spolužákům a kamarádům dětí
s EB). Dětem tak lze vysvětlit nutnost odlišného, šetrnějšího přístupu ke
kamarádům s EB. Inspirací pro vydání brožury bylo její vydání v DebRA
organizaci na Novém Zélandu a v Chorvatsku.
Brožura byla distribuována
● na veletrhu HOSPIMedica v Brně (16. – 19. 10. 2007),
● na IV. výroční konferenci DebRA ČR (19. – 21. 10. 2007),
● na II. ročníku golfového turnaje „Jamka pro motýlí křídla“
(13. 10. 2007),
● na mezinárodní konferenci v Avignonu (1. – 4. 11. 2007),
● u příležitosti vyhlášení kanoisty roku 2007 v Olomouci (1. 12. 2007).



Leták pro děti s EB

Byl vydán leták určený pro událost vstupu dítěte s EB do předškolního
nebo školního zařízení, případně do zájmového kroužku. Leták stručně,
formou přístupnou dětem, informuje o povaze onemocnění EB, o omezeních, která z něho pro dítě plynou. Zdůrazněna je skutečnost, že přes svůj
zdravotní hendikep dítě může zůstat plnohodnotným členem dětského
kolektivu, hrát si, dovádět, radovat se spolu s ostatními dětmi.
Leták představuje způsob, jak spolužáky, jejich rodiče i učitele nebo vedoucí zájmových kroužků seznámit s charakterem onemocnění. Leták by
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neměl nahrazovat osobní komunikaci rodičů dítěte s EB s pedagogy, měl
by ji spíše doplňovat.
Leták je rodičům dětí s EB k dispozici v kanceláři sociální pracovnice DebRA ČR, je určen ke kopírování a množení. Informace o existenci letáku
se objeví v prvních DebRA ČR Novinách v roce 2008. Poté budou letáky
na žádost rodičů zasílány jednotlivým zájemcům.



Informační leták pro odbornou veřejnost

Informační leták obsahuje základní informace o onemocnění EB a o tom,
co toto onemocnění obnáší. Dále přináší informace o sdružení DebRA ČR
- o službách, které poskytuje lidem s EB a o spolupráci sdružení s klinickým EB Centrem. Texty jsou doplněny fotograﬁemi (projevy EB na kůži
dětských pacientů, běžný život dětí s EB).
V letáku jsou uvedeny kontaktní údaje a odkaz na webové stránky
sdružení. Leták je určen odborné veřejnosti. Cílem je především seznámit
širokou odbornou veřejnost (lékaře, sociální pracovníky, učitele, úředníky) s existencí o. s. DebRA ČR a klinického EB Centra, které svoji činnost
vykonává při FN Brno. V případě potřeby tak DebRA ČR a klinické EB
Centrum můžou fungovat jako zdroj informací, případně odborné podpory.
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Brožura – první kontakt s DebRA ČR a EB Centrem

Cílem brožury „Seznámení s DebRA ČR“, je představit o. s. DebRA
ČR. Čtenář se dozví o službách, které toto sdružení poskytuje dětem,
dospívajícím a dospělým žĳícím s onemocněním EB. Seznámí se také se
způsoby, jakými je možné služby o. s. DebRA ČR využívat. V brožuře
jsou obsaženy stručné informace o historii DebRA v České republice, základní informace o onemocnění EB. Širší prostor je věnován informacím
o službách, které DebRA ČR nabízí svým uživatelům služby sociální pracovnice DebRA ČR, aktivity, které DebRA ČR pro lidi žĳící s EB a jejich
rodiny pravidelně organizuje (neformální víkendová setkání, konference,
klinický den, ozdravný pobyt pro děti s EB a jejich rodiče).
Součástí brožury jsou základní údaje o klinickém EB Centru, které funguje při FN Brno a kontakty na jednotlivé specialisty, kteří v EB Centru
působí. Brožura je určena především těm uživatelům o. s. DebRA ČR,
jejichž kontakt se sdružením není tak intenzivní a těm uživatelům, kteří
se se sdružením a službami, které poskytuje, seznamují. Brožura je mezi
uživatele distribuována sociální pracovnicí DebRA ČR. Uživatelé brožuru
obdrží při osobním kontaktu se sociální pracovnicí.
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13. Zpráva o hospodaření


příjmy celkem 1 212 tis. Kč
z toho:
704 tis. dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Magistrát města Brna)
398 tis. dary (sponzoři, individuální dárci, DebRA Europe)
102 tis. vlastní činnost (prodej výrobků, ﬁnanční spoluúčast účastníků
zotavovacích a edukačních pobytů)
8 tis. jiné výnosy



výdaje celkem 1 206 tis. Kč

z toho:
391 tis. mzdy (hrubé mzdy pro 3 pracovníky, dohody o provedení
práce, dohody o pracovní činnosti pro externí spolupracovníky)
136 tis. zákonné sociální a zdravotní pojištění
35 tis. ostatní sociální náklady
337 tis. služby (nájem, Internet, telefony, poštovné, tisk, kopírování,
graﬁcké práce, ubytování a strava na pobytech, apod.)
11 tis. energie
225 tis. materiál (ošetřovací materiál, zdravotnické pomůcky, kancelářské
potřeby, výtvarné potřeby, propagační technika, počítač, tiskárna apod.)
44 tis. cestovné
2 tis. náklady na reprezentaci
14 tis. odpisy investičního majetku (elektromagnetické podložky pro
lepší hojení ran pacientů s EB)
1 tis. daně a poplatky
8 tis. ostatní výdaje
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hospodářský výsledek: + 6 tis. Kč

