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ÚVODNÍK: Nový rok v DEBRA ČR
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Milý přátelé, partneři, spolupracovníci a kolegové, členové DEBRA rodiny,
rok 2015 byl pro naši charitativní organizaci úspěšný, stejně jako roky předešlé, které měly jeden jediný cíl – pomoci lidem s nemocí motýlích křídel a jejich rodinám v boji
s nemocí, která přináší každý den velké utrpení a sebezapření. Naše „motýlky“ tak doprovázíme od roku 2004 my – děvčata z charitativní organizace DEBRA ČR po boku s lékaři
Klinického EB Centra. Máme to štěstí, že nás od samého začátku doprovází paní primářka
Hana Bučková, která založila Klinické EB Centrum a iniciovala založení DEBRA ČR společně
s Magdou Hrudkovou. Tyto dvě věrné dámy stojí po boku charitativní organizace doposud.
Měla jsem tu čest připojit se k těmto dámám v roce 2008. Prožila jsem s vámi všemi velmi inspirující roky
tvůrčí a zajímavé práce, která má obrovský význam!! Děkuji, že jsem mohla po 8 let pomáhat lidem, kteří
sice neznají den bez bolesti, ale dokážou se na svět dívat pozitivně a nám ostatním pomáhají v uvědomění
si podstaty života. DEBRA ČR se za dobu 12 let stala uznávanou charitativní organizací. Dovolte mi poděkovat všem „motýlkům“, jejich rodinám, lékařům, kolegyním z DEBRY, partnerům, dárcům, podporovatelům,
aj…prostě všem, kteří společně s námi pomáhají lidem s nemocí motýlích křídel prožít co nejvíce, trpět
přitom co nejméně! Jen díky vám všem a společné usilovné práci můžeme dnes říci, že je DEBRA ČR silnou
a uznávanou organizací!
Od 1. 1. 2016 převzala řízení organizace Lucie Marková. Děkuji vám všem, že budete této empatické
ženě stát po boku a pomáhat ruku v ruce s prací, která je inspirována životními příběhy našich motýlků.
S úctou a poděkováním Vaše
Alice Brychtová
Milí členové DEBRA rodiny, přátelé, partneři, spolupracovníci a kolegové,
navazuji na naši milou budoucí maminku Alici. Je mi velkou ctí převzít na chvíli
otěže této organizace, která je v současné době zásluhou obětavého týmu i Vás všech
uznávanou organizací pomáhající transparentně a profesionálně lidem s nemocí motýlích křídel. Uděláme společně vše proto, aby DEBRA ČR dále vzkvétala a poskytovala
motýlkům a jejich rodinám potřebné zázemí v jejich nelehkém osudu. V DEBRA týmu
nyní sice nastaly personální změny, ale troufám si říct, že s podporou výše uvedených
skvělých dam, Alice a Vás všech, se učíme rychle, jsme hezky sehrané a připravené kdykoli pomoci či poradit.
Moc se těším na spolupráci s Vámi všemi v roce 2016 i v letech následujících.
S úctou a nadšením pro společnou věc
Lucie Marková

12 plus 12: kampaň na pomoc lidem, jejichž kůže je křehká jako motýlí křídla
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VI. ročník kampaně 12 plus 12
DEBRA ČR realizuje již šest let soustavnou osvětovou kampaň, jejímž cílem je zvyšovat obecné povědomí o existenci onemocnění EB a života s ním. Kampaň tvoří edice unikátních kalendářů a diářů, benefiční večer se křtem, výstava fotografií pacientů s EB. Na všechny tyto
aktivity vhodně navazuje medializace a PR.
Realizace VI. ročníku osvětové kampaně se opřela o tvorbu unikátního kalendáře pod taktovkou fotografky
Lucie Robinson a o putovní výstavu fotografií pacientů s EB, jejímž autorem je Jiří Langpaul.
Současně s realizací kalendáře a výstavy proběhla masivní medializace s cílem upozornit na problematiku EB
a druhým aspektem bylo pomoci propagaci prodeje kalendářů. V rámci VI. ročníku osvětové kampaně získala DEBRA
ČR dva významné mediální partnery – Českou televizi a deník Blesk. Díky této úzké spolupráci bylo možné soustavně
informovat o přípravách kalendáře (Blesk) a v době prodeje kalendáře odstartovala spotová kampaň v České televizi.
Podle měření ČT vidělo spot s pacientkou s EB Makulkou více než 3,3 mil. diváků, což tuto kampaň zařadilo mezi nejúspěšnější charitativní kampaně v ČT v roce 2015.
Díky medializaci, která je nezbytná např. i pro prodej kalendářů, se nám daří stále šířit povědomí o nemoci
motýlích křídel.

Kalendáře a diáře 2016
Prodejem kalendářů získává DEBRA ČR finanční prostředky. Ty používá na financování projektů, které slouží
k naplnění cíle a poslání organizace. Těmito projekty je např. odborné sociální poradenství, ozdravný pobyt, ediční
činnost, informační kampaň aj.
Nosným prvkem celého kalendáře se stalo
sklo. Sklo jako látka, která má svými vlastnostmi
blízko k vlastnostem kůže pacientů s EB a může tak
názorně symbolizovat různé aspekty života s nemocí
EB. Sklo je pevné, ale po nešetrném dotyku se tříští
na kusy, praská… Střepy pak evokují obavu
z pořezání, poranění, z bolesti.
Kalendář se prodával prostřednictvím eshopu 12 plus 12 a poprvé i v celé ČR díky spolupráci se
sítí drogérií a parfumérií Rossmann.

Celkem se prodalo více než 2300 kalendářů a
celkový výtěžek z prodeje přesáhl 1 600 000 Kč.
Slavnostní křest kalendáře na rok 2016 proběhl 12. 11. 2015 v Pražské křižovatce a zúčastnila se ho řada
pacientů s EB, partnerů DEBRA ČR a dalších vzácných hostů včetně veřejně známých osobností, které se zapojily do
kampaně a svou účastí přilákaly velké množství médií. Celkem se akce se účastnilo 283 hostů. Křest kalendáře svým
vystoupením obohatili Dan Bárta, tanečnice Kateřina Nováčková a patronka DEBRA ČR Jitka Čvančarová.
Tradiční součástí křtu kalendáře musí být slavnostní poděkování partnerům, bez nichž by nebylo možné
osvětu vůbec realizovat. Kmotry se stali ekonom Tomáš Sedláček a Olga Joklová st., maminka pacientky s EB Olinky
(+16. 8. 2015), které byl kalendář věnován.

Výstava Den za dnem, ruku v ruce
Výstava fotografií portrétů pacientů s EB a jejich blízkých, kterou vytvořil Jiří Langpaul, je velmi působivá a ve
všech místech, kde zatím byla umístěna, vzbudila velkou pozornost. Jedná se o triptychy, kdy je zachycen pacient s
EB, jemu nejbližší člověk (rodič, kamarád, sourozenec…) a nakonec oni dva ve společné interakci. Cílem bylo ukázat,
že pro pacienty je nesmírně důležité mít vedle sebe někoho, kdo je bezpodmínečně miluje a ctí, o koho se mohou
bezpečně opřít.
Umístění výstavy zahájila vždy vernisáž, na níž byly příběhy jednotlivých pacientů představeny a v Hraničáři
v Ústí nad Labem proběhla beseda s pracovníky DEBRA ČR a pacienty.

Výstava byla v průběhu roku 2015 představena na těchto místech:
 Fakultní nemocnice Brno
 Městská knihovna, Mladá Boleslav
 Masarykův kulturní dům, Mělník
 Galerie Hraničář, Ústí nad Labem
(MH)

Finanční podpora lidem s EB
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V roce 2015 bylo z veřejné sbírky podpořeno 100 žádostí
Jednou z forem pomoci lidem s nemocí motýlích křídel, kterou DEBRA ČR realizuje, je veřejná sbírka.
Zde je shrnutí této podpory za rok 2015:

VÝDAJE A PŘÍJMY VEŘEJNÉ SBÍRCE ZA ROK 2015
Ošetřovací materiál a podpora zdraví
Ozdravné pobyty pacientů s EB
Podpora vzdělání pacientů s EB
Jiné žádosti pacientů s EB
Podpora EB Centra ČR
Psychologické a nutriční poradenství
Zelená a pevná linka
Zamítnuté žádosti
CELKOVÉ NÁKLADY
Přijaté příspěvky
Fórum dárců - přijaté DMS
CELKOVÉ PŘÍJMY

částka v Kč
531 416,80
83 803,00
51 726,00
66 273,28
55 867,00
29 923,00
11 627,03
830 636,11

počet žádostí
81
4
5
5
5
6
100

1 348 957,00
52 668,00
1 401 625,00

Život dětem stále nabízí podporu dětem i dospělým s EB
Finanční podporu poskytuje rodinám, kde žije nemocný s EB, již několik let také o.p.s. Život dětem. Dokonce se nám podařilo vyjednat výjimku pro diagnózu EB, kdy může o podporu žádat i dospělý pacient. Velmi
nás těší, že tato spolupráce bude pokrčovat i v roce 2016, kdy je pro pacienty s EB vyhrazena částka ve výši
2 375 000 korun.
Mnozí z vás již v minulosti s o.p.s. Život dětem spolupracovali a nadále tuto možnost využíváte. Vy, kdo
nemáte s čerpáním podpory z tohoto zdroje zatím zkušenost, neváhejte se na nás obrátit o radu. Můžeme vám
pomoci s vyplněním žádosti či komunikací s organizací Život dětem.
Tyto finance je nutno vyčerpat během 1 roku, a proto vám někdy také doporučujeme požádat např. o
ozdravný pobyt, či jinou dražší položku právě Život dětem. Považujeme za důležité, aby tyto peníze vyhrazené
pro Motýlky byly využity smysluplně.
(AG)

Objednávání 2DERM REHA special krému
Po množících se dotazech jsme kontaktovali pana
Dvořáka ze společnosti 2DERM a zjistili pro Vás podmínky při
objednávání REHA krémů. Postup má tři varianty:
 Pokud si o REHA krém žádáte sami a nenapíše

do objednávky žádné upřesnění, zaplatíte plnou cenu
1600,- Kč.
 Pokud uvedete, že jste pacienti s EB a jste v evidenci
u prim. Bučkové, dostanete slevu a zaplatíte 800,- Kč.
 A poslední třetí typ. Pokud uvedete, že jste pacienti
s EB, jste v evidenci u prim. Bučkové a zároveň jste
klienty DEBRA ČR, tak bude cena jen 550,- Kč.
Samozřejmě Vám tento ošetřovací materiál může být uhrazen z prostředků veřejné sbírky. Neváhejte
kdykoli podat žádost. Pro ty, kteří by si chtěli 2DERM krém objednávat sami, přidáváme mailový kontakt
na pana Dvořáka: forlife@forlife.cz
(PJ)

ZVEME VÁS na konferenci DEBRA ČR
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Na letošní výroční konferenci budeme slavit
Dovolte nám za celý tým DEBRA ČR pozvat vás na XIII. výroční konferenci, která se koná pro rodiny, ve
kterých žije pacient s EB. Na konferenci oslavíme i krásné 15. výročí založení EB Centra.
Termín konference je 8. – 10. dubna 2016 v hotelu Avanti v Brně. Odborným garantem je paní primářka
Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Konference bude již tradičně zahájena Gala večerem, při kterém budou předány Ceny motýlích křídel.
Nominace, prosím, zasílejte na kontakt níže.
Za rok 2015 můžete své favority nominovat do těchto kategorií:
 Pacient / rodina s EB
 Pacient šířící osvětu o EB
 Ošetřující lékař

Na sobotní den připravujeme přednášky z oblasti problematiky
EB, připravovaná studie léčby mezenchymálními kmenovými buňkami
a další. Pro děti bude připravený zábavný program ve Středisku volného času Lužánky – zájem o účast uveďte i do přihlášky.
DEBRA ČR zajišťuje a financuje ubytování, stravu a program. Zájemci o konferenci uhradí pořadateli pouze účastnický poplatek, který
činí 500 Kč/1 obsazený pokoj. Platbu stačí uhradit v den příjezdu na
konferenci.
V případě vašeho zájmu o účast na XIII. výroční konferenci vyplňte prosím přiloženou přihlášku a zašlete nejpozději do 20. března
2016 mailem na pavlina.jezkova@debra-cz.org nebo poštou na adresu: DEBRA ČR, Černopolní 9, 613 00 Brno
V případě jakýchkoli dotazů ohledně konference se obracejte na
Pavlínu Ježkovou, 773 682 299, 532 234 318, pavlina.jezkova@debra-cz.org, zelená linka - zdarma každé pondělí a středu: 800 115 573.
Těšíme se na viděnou.

(PJ)
Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway
Reg.č.: NF-CZ11-PDP-3-003-2014

Den vzácných onemocnění 2016: Připojte se, ať je náš hlas lépe slyšet!
29. únor je jen jedou za 4 roky. Proto je tento vzácný den celosvětově vyhlášen jako DEN VZÁCNÝCH
ONEMOCNĚNÍ.
Také nemoc motýlích křídel patří mezi vzácná onemocnění, tedy nemoci, které postihují méně než 5
osob z každých 10 000, (tj. méně než 1 pacienta na 2 000 jedinců). Existuje více než 7 000 různých vzácných
onemocnění. Souhrnný počet pacientů tedy není zanedbatelný. Vzácná onemocnění mají obvykle významný
dopad na kvalitu života a sociální začlenění pacienta, popř. ohrožují jeho život.
Den vzácných onemocnění se koná každoročně poslední únorový den. Smyslem této akce je ukázat široké veřejnosti i těm, kdo se podílejí na rozhodování o otázkách zdravotní a sociální péče, co vzácná onemocnění
jsou a co znamenají pro život pacientů. Tuto akci koordinuje na mezinárodní úrovni EURORDIS. V jednotlivých
zemích se na ní podílejí místní pacientská sdružení i jejich národní asociace. První Den vzácných onemocnění se
konal v roce 2008. Od té doby proběhlo více než tisíc akcí v 80 zemích celého světa.
Letos proběhlo mnoho akcí i u nás—setkání u kulatého stolu v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, v
Brně pak přátelské setkání s názvem Ať je hlas vzácných onemocnění lépe slyšet a mnoho dalších. DEBRA ČR
zveřejnila facebookovou výzvu mezi svými podporovateli Zvedněme ruce pro Motýlky! a sešla se nám celá řada
krásných fotografií se zvednutými spojenými dlaněmi znázorňujícími motýla. Některé z nich si můžete prohlédnout na 1. straně novin.
(AG)

ZVEME VÁS na výstavy
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Lehkost motýlích křídel v Botanické zahradě Praha
5. 4. - 8. 5., duben 9-18 h, květen 9-20 h
V Botanické zahradě hlavního města Prahy budou
od 5. dubna k vidění dvě výstavy s motýlími křídly. Vedle tradiční výstavy exotických motýlů budou k vidění také fotografie klientů DEBRA ČR—Den za dnem, ruku v ruce. V úterý 5. dubna v
11 hodin se uskuteční i slavnostní vernisáž, na kterou vás tímto
srdečně zveme a budeme rádi za vaši hojnou účast.
Obdivujte moment, kdy se z kukly vylíhne motýl, sledujte,
s jakou lehkostí létá. Tropičtí motýli s různobarevným zbarvením přicestují ještě jako zakuklené housenky, a to
z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou. Patronem výstavy je naše charitativní organizace DEBRA, která připojí
k živým motýlům fotografie pacientů s EB a „jejich“ lidí. O víkendech nebude chybět Čajovna U Cesty a možnost
zakoupit výrobky od neziskových organizací.
Botanická zahrada Praha dále lidem s EB a jejich blízkým nabízí dva termíny—18. nebo 25. dubna, kdy v
jednom z nich bude umožněn vstup do botanické zahrady zcela zdarma. Jedná se o zavírací dny, kdy bude zahrada vyhrazena pouze pro vás. Čas doladíme tak, aby Vám vyhovoval. Který termín je pro Vás lepší můžete
vyplnit buď na internetové adrese http://doodle.com/poll/h3buzufcnavv2cvb, nebo nám dejte vědět např. při
osobním setkání.
(AG, PJ)

3 výstavy s lidmi a o lidech s nemocí motýlích křídel na Jihlavských terasách
Již v loňském roce jsme navázali milou spolupráci
s Kavárnou se zážitkovou dílnou a galerií v Jihlavě. V listopadu proběhla 1. prodejní výstava obrazů Davida Fibichra. Tato zdařilá akce nastartovala další vlnu, která
na celé jaro přinese do prostor kavárny a přilehlé galerie
umění s motýlími křídly:


1. 3.—27. 3. Dívám se na svět s motýlími křídly
— výstava fotografií Petry Koudelkové



4. 4.—29. 4. Druhá prodejní výstava Davida Fibichra



5. 5.— 27. 5. Den za dnem, ruku v ruce—Putovní výstava o lidech s nemocí motýlích křídel

Bližší informace k výstavám budeme přinášet na
našem webu a facebooku.
Děkujeme firmě FotoŠkoda, která
je dlouholetým partnerem DEBRA ČR
a nyní nám umožnila tisk fotografií
pro Petřinu výstavu.
Věříme, že se k Davidovi F. a Petře připojí třeba i náš
bohémský keramik David M. :-)
Jsme nadšeni talentem našich Motýlků a velmi nás
těší, že s nimi můžeme seznamovat i stále širší publikum.
Jedním z našich cílů je pomoci k alespoň částečné
nezávislosti a samostatnosti těm, jimž nemoc motýlích
křídel nedovoluje pracovat na plný úvazek. S radostí sledujeme vaše úspěchy!
(AG)

Ozdravné pobyty na míru
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Odpočinek v Bílých Karpatech
Není třeba připomínat, že ozdravné pobyty u moře mají blahodárný vliv na pacienty s EB. Ne všichni však
vítají cestování na tak dlouhé vzdálenosti a ocení i možnost oddychu na čerstvém vzduchu a změnu prostředí. A
právě je by mohlo zaujmout ubytování v Hostětíně.
Centrum Veronica Hostětín (www.hostetin.veronica.cz) se nachází v obci Hostětín ve Zlínském kraji, na
území CHKO Bílé Karpaty. Součástí ekologického centra je ekopenzion, který nabízí ubytování o celkové kapacitě 27 lůžek a 8 přistýlek, na 2 až 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Jeden pokoj je zařízen jako
bezbariérový s polohovatelným lůžkem.
V Hostětíně se koná celá řada zajímavých akcí převážně zaměřených na ekologii. Krom toho zde funguje
také projekt, který má za cíl nabídnout prostor k rekreaci lidem se zdravotním znevýhodněním a připravit jim
pobyt doslova na míru. Proto se Centrum Veronica Hostětín spojilo s pacientskými organizacemi včetně DEBRA
ČR, aby zjistilo jaké specifické potřeby mají lidé s EB zejména v oblasti ubytování, stravování a volnočasových
aktivit.
Stravování je převážně z biopotravin, regionálních a fairtrade potravin. Personál kuchyně je vyškolen v
přípravě jídla např. pro diabetiky, celiaky, ale také pro lidi s EB. Ke každému jídlu jsou k dispozici hostětínské
BIO mošty a sirupy.
Návštěvníci mají k dispozici velký přednáškový sál (kapacita 50 lidí) včetně promítacího zařízení a knihovny a plně vybavenou kuchyňku pro vlastní přípravu jídla.
Součástí areálu Centra Veronica je Ukázková přírodní zahrada a sad s různými herními prvky pro děti, s
funkční historickou sušírnou ovoce a protékajícím potůčkem. V Hostětíně jsou k prohlédnutí ekologické projekty - kořenová čistírna odpadních vod, obecní výtopna na biomasu, fotovoltaická elektrárna, moštárna a pasivní
dům Centra Veronica. Dále jsou v okolí Hostětína 4 naučné stezky: Naokolo Hostětína, Po zelené Hostětínem, 2
trasy stezky Sochy v krajině (navštívíte 15 soch umístněných v okolí Hostětína).
Návštěvníci se mohou zúčastnit různých exkurzí (Po projektech Hostětína, Za plazy Bílých Karpat, Louky
Bílých Karpat, Krajem Žítkovských bohyní, Ptáci apod.) nebo doprovodných programů (moštování, tvoření z ovčí
vlny, drátkování, výroba košíků, výroba mýdla, domácího papíru, voskových svíček, pozorování noční oblohy,
pečení frgálů a pod.).
Tato malebná obec je díky tomuto zajímavému a rozsáhlému environmentálnímu projektu vítaným cílem
nejen mnoha turistů, ale i státních zahraničních návštěv. Centrum Veronica Hostětín obdivoval například v roce
2010 princ Charles z Walesu. Věříme, že zaujme i vás :-)
(MK, AG)

Apartmán na pobřeží Španělska pro EB pacienty z celého světa
Na loňské konferenci DEBRA ČR jsme vás informovali o možnosti využití apartmánu v letovisku MARBELLA. DEBRA Španělsko zde nabízela ubytování pro všechny nemocné s EB a jejich blízké. Pro letošní rok, zdá se,
dochází ke změnám. V současné chvíli se snažíme zjistit aktuální informace o možnosti využití apartmánu
i v tomto roce. V případě zájmu nás kontaktujte.
(AG)

Sociální poradenství
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Sociální dávky pro pacienty s EB
Speciální vybavení, ošetřující materiál, ale i zaplacení
pomoci jiné fyzické osoby jsou nemalou zátěží rodinného rozpočtu. Částečnou finanční pomoc může poskytnout systém
sociálních dávek. Je určen osobám, které jsou v nepříznivé
sociální situaci. Takovou situací je i nepříznivý zdravotní stav
pacientů s těžšími projevy EB.
Předpisy se v tomto ohledu často mění, proto si dovolujeme na tomto místě uvézt malé shrnutí:
Příspěvek na péči je opakující se dávka. Nárok mají osoby starší 1 roku, které trpí dlouhodobě nepříznivým
zdravotním stavem a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. O příspěvek se žádá na Úřadě práce České republiky,
podle trvalého bydliště žadatele. Žadatelem je ten, kdo potřebuje pomoct. Tedy i dítě. Zákonný zástupce se do
formuláře (žádost o příspěvek na péči) zapíše níže. Příspěvek na péči náleží žadateli. Ten si sám určí, komu za
pomoc zaplatí. Pokud žadatel nedosáhl plnoletosti, s penězi hospodaří zákonní zástupci.
Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti. Stupeň závislosti určí posudkový lékař na Okresní správě
sociálního zabezpečení dle místa trvalého bydliště žadatele. Stupeň závislosti se stanovuje podle neschopnosti
zvládat základní úkony, kterými jsou:












mobilita
orientace
komunikace
stravování
oblékání a obouvání

tělesná hygiena
výkon fyziologické potřeby
péče o zdraví
osobní aktivity
péče o domácnost

Žadatelé do 18 let
Stupeň
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň

Neschopnost zvládnout
3 úkony
4 až 5 úkonů
6 až 7 úkonů
8 až 9 úkonů

Žadatelé nad 18 let
Výše dávky
3 000 Kč
6 000 Kč
9 000 Kč
12 000 Kč

Stupeň
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň

Neschopnost zvládnout
3 - 4 úkonů
5 až 6 úkonů
7 až 8 úkonů
9 až 10 úkonů

Výše dávky
800 Kč
4 000 Kč
8 000 Kč
12 000 Kč

U žadatelů do 18 let se neposuzuje péče o domácnost.
Posouzení, kolik úkonů žadatel zvládne nebo nezvládne vykonat, provádí sociální pracovnice příslušného
Úřadu práce ČR při sociálním šetření. Z tohoto šetření, které se koná obvykle v přirozeném prostředí žadatele
(na adrese trvalého bydliště) sepíše sociální pracovnice zprávu pro okresní správu sociálního zabezpečení
—posudkového lékaře.
Posudkoví lékaři vychází z tohoto šetření a také ze zpráv ošetřujícího lékaře. Dokumenty od lékařů si
OSSZ vyžádá sama.
V současné době je v legislativním procesu novela, která by měla zajistit zvýšení příspěvku na péči ve
všech stupních.
Příspěvek na mobilitu je taktéž poskytován žadatelům starším jednoho roku. Podmínkou je opakované dopravování žadatele. Výše dávky je fixní a to 400 Kč za kalendářní měsíc. Je možnost požádat i o zasílání 1x za 3 měsíce, ve kterých příspěvek náležel.
Průkaz osoby se zdravotním postižením náleží osobě starší 1 roku, u které se vyskytuje tělesné, smyslové nebo
duševní postižením. Toto postižení je dlouhodobého charakteru a omezuje schopnost pohyblivosti nebo orientace. Nárok mají i osoby s poruchou autistického spektra. Vyhláška č. 388∕2011 Sb. přesně stanovuje druhy postižením, při kterých vzniká nárok na vydání průkazu. Existují tři druhy průkazů a z každého plynou jiné výhody.
Výčet všech výhod je k dispozici v zákoně č. 329∕2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.
Příspěvek na zvláštní pomůcku může být přiznán osobám, u kterých se vyskytuje dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav po dobu jednoho roku, anebo se nepředpokládá zlepšení. Nárok na příspěvek mají osoby s těžkou

Recepty pro motýlí křídla
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vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým postižením anebo těžkým zrakovým postižením.
Příspěvek se poskytuje i na zakoupení motorového vozidla s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy a majetkovým poměrům rodiny. Maximální výše příspěvku potom činí 200 000 Kč. Výčet dalších pomůcek je specifikován zákoně č. 329∕2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Prováděcí vyhláška č. 388∕2011Sb.
uvádí výčet pomůcek, o které lze žádat.
U výše příspěvku na zvláštní pomůcku se rozlišuje, zda cena pomůcky přesahuje 24 000Kč či nikoli. Podmínky příspěvku a výše spoluúčasti (doplatku) jsou určeny v zákoně č. 329∕2011 Sb., o dávkách pro osoby se
zdravotním postižením. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč v případě
příspěvku na pořízení schodišťové plošiny.
Dále si každý občan ČR může zažádat o dávky systému sociální podpory a ze systému hmotné nouze. Tyto dávky jsou však našimi klienty využívány jen minimálně. Pro bližší informace se obraťte na sociální pracovnici
organizace.
Obecně ohledně jakýchkoli dávek a výhod DEBRA ČR pomáhá svým klientům s vypisováním žádosti, popřípadě s odvoláním proti nepříznivému výsledku. Dále mohou klienti využít možnosti naší podpory, kterou rádi
sepíšeme pro přiložení k žádosti. S jakýmikoli dotazy se na nás neváhejte obrátit! Aktuální informace najdete
také na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí—http://www.mpsv.cz/
(PJ)

Milí kuchtíci a kuchtičky,
blíží se jaro a jak už je pro kulinářské okénko v DEBRA novinách zvykem, je čas na pomazánky. Ano, ano
pomazánky jsou tu již třetím rokem. Slovo pomazánky v tomto článku bude skloňováno ve všech pádech
(skoro). Neděste se však předem.
Pomazánky jsou skvělé ve všech ohledech. Mohou být skvělou chuťovkou, když nevíte co si dát a jen
tak projdete lednici. Určitě se tam něco na pomazánku najde.
Pomazánka může být dílem vaší fantazie.
Do pomazánky lze skrýt spousty potravin, které by děti běžně nejedly.
Pomazánky mohou být osvěžením ve vašem jídelníčku.
Pomazánky mohou být … všelijaké.
A jaké si dnes zkusíte se mnou? Budou zaměřeny na bílkoviny a budou tři. Protože, jak už bylo zmíněno
výše, jde o třetí jaro, kdy právě s pomazánkami přicházíme.
Bílkoviny jsou jedna z hlavních živin, které jsou potřebné pro pravidelnou obnovu buněk a tkání organismu. Doporučená denní dávka u pacientů s EB se pohybuje v rozmezí 1,0-2,2 g bílkovin na kg tělesné váhy a
den v závislosti na stupni poškození tkáně. Vždy je vhodné denní příjem bílkovin konzultovat s gastroenterologem nebo nutričním terapeutem.
Potraviny použité v receptech obsahující bílkoviny: fazole (luštěniny obecně),vejce, tvaroh,losos,cottage sýr
První pomazánka je FAZOLOVÁ S VAJÍČKEM
Suroviny:
200g bílé fazole uvařené
1 lžíce oleje ( je možné použít
slunečnicový, řepkový, olivový)
1 menší cibule
1 vajíčko natvrdo uvařené
sůl, pepř dle chuti
Postup:
Fazole, cibuli a olej rozmixujte do konzistence, která vám bude vyhovovat. Potom na hrubším struhadle nastrouhejte vajíčko a přidejte ho k rozmixovaným fazolím.
Směs dochuťte solí, pepřem a na jemno nasekanou petrželovou natí. Podávejte s měkkým pečivem,
nejlépe se střídou chleba.
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Druhá pomazánka je TVAROHOVÁ S LOSOSEM
Suroviny:
250g tučného tvarohu
100-125 g uzeného lososa
½ citronu
1 malý pórek
1 svazek kopru
sůl, pepř
Postup:
Promíchejte tvaroh, uzeného lososa, šťávu z ½ citronu, nasekaný kopr a pórek nakrájený na tenká půlkolečka. Osolte a opepřete. V případě, že by vám při jídle dělaly problém větší kousky v pomazánce, je možné vše
rozmixovat. Podávejte na bílém pečivu.

Třetí pomazánka je CHŘESTOVÁ

Suroviny:
1 balíček bílého chřestu
1 balení cottage sýru
125 g měkkého tvarohu
1 jarní cibulka (množství podle
chuti)
pár lístků čerstvého tymiánu
sůl,pepř

Postup:
Nejprve je nutné bílý chřest oloupat - ponecháte však hlavičky, pak ho uvaříte 20 minut v páře. Poté ho
necháte vychladnout a vidličkou rozmačkáte na kaši. A než se vám chřest uvaří, můžete si smíchat cottage sýr s
tvarohem a přidáte na jemno nakrájenou jarní cibulku. Nakonec přimícháte nakrájený chřest a na závěr přidáte
tymián, pepř a sůl.
A teď už jen popřát Dobrou chuť a hurá na ochutnávku!
(MiH)

Kuchtíme s EB
Protože receptů a nápadů na vaření není nikdy dost, byli bychom rádi, kdybyste se s námi podělili o ty
vaše. Přijímáme všechny, které jako pacienti s EB vaříte sobě nebo jako rodiče vašemu “motýlímu” děťátku.
Také nám můžete zasílat fotografie receptů, které jsme vám nabídli v některých z čísel DEBRA Novin nebo v našich kuchařkách (prosím vždy uvést o jaké jídlo jde).
Ze všech příchozích receptů a fotografií vylosujeme na DEBRA ČR konferenci v roce 2017 (opravdu máte rok na zasílání) tři šťastlivce, kteří od nás získají pomocníka do kuchyně.
Vaše recepty a fotografie budou součástí nově vznikajících webových stránek receptů pro pacienty s EB a
stanou se tak inspirací pro další.
Své náměty posílejte naší nutriční terapeutce Michaele Halbrštátové na e-mail: nutricni@debra-cz.org.
(MiH)

ROZHOVOR s Alicí Brychtovou
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Pozdravy a ještě pár slov z mateřské dovolené :-)
O personálních změnách v naší organizaci bylo již mnohé řečeno v minulém čísle DEBRA ČR Novin, někteří již
jste se s našim obměněným týmem seznámili a také v úvodníku zazněla milá slova obou našich střídajících se paní
ředitelek. Na tomto místě si ale dovolíme být o něco osobnější… Obě jsme malinko vyzpovídali a vám přejeme příjemně strávený čas u čtení rozhovorů.
A těm, kteří ještě nevědí, s velikou radostí oznamujeme, že Lada Dlapková má už od Vánoc doma krásného
zdravého chlapečka jménem Jakub!!! :-)
Na co v Debře nejraději vzpomínáš?
Velmi složitá otázka. Mé vzpomínky se ubírají na
celé osmileté působení v DEBRA ČR, mé začátky v organizaci, která byla ještě neznámou, na skvělou spolupráci s
celým DEBRA týmem, který se za dobu osmi let, co jsem
v organizaci aktivně působila neustále obměňoval, na
různorodou a velmi kreativní práci, jež je v DEBRA ČR
každodenní součástí... Ráda vzpomínám na vše, čeho
jsme společným úsilím dosáhli, mnohých změn, které
významně v pozitivním slova smyslu pomohly lidem s
nemocí motýlích křídel a jejich rodinám! Nejvíce mi v
srdci a v mysli zůstávají vzpomínky a myšlenky na naše
Motýlky, na jejich rodiny, jejich sílu, odhodlanost, statečnost prát se každý den s věcmi, které jsou pro nás zdravé
lidi nepředstavitelné. Nevzpomínám na ta léta v DEBRA
ČR jen jako na práci, nýbrž jako na krásně strávené roky,
které byly naplněny radostí, zejména silnou životní inspirací a zkušenostmi, které nás motivují každý den pomáhat lidem s nemocí motýlích křídel. Díky pomoci nás
ostatních mohou takto nemocní prožít opravdu velmi
kvalitní život!
Co považuješ za největší úspěch za dobu tvého vedení?
DEBRA ČR zahájila svoji činnost v roce 2004. Jako
každé začátky, byly i ty naše u kterých stála kolegyně
Magda Hrudková složité a několik let trvalo, než se
nám podařilo naplnit naše očekávání a změny, které
jsme považovaly za důležité pro komplexní pomoc lidem
s nemocí motýlích křídel.
Propojení sil a zápalu k problematice EB všech,
kteří v DEBRA ČR působily a stále působí je klíčové ke
všem úspěchům, kterých DEBRA ČR za dobu 12 let dosáhla. Za největší úspěch považuji složení týmu pracovníků DEBRA ČR v čele s naší patronkou Jitkou Čvančarovou,
díky které už nepatří pojem nemoci motýlích křídel mezi
neznámá onemocnění. Dále bych ráda vyzdvihla skvělou
spolupráci s lékaři EB Centra. Díky nezdolnému boji paní
primářky Hany Bučkové a osvětovým aktivitám DEBRA
ČR hradí zdravotní pojišťovny nemalé finanční náklady
spojené s nákupem atraumatického materiálu pro naše
nemocné s EB.
Mezi nejúspěšnější projekty DEBRA ČR patří bezesporu osvětový projekt 12 plus 12, do kterého se každý
rok zapojí 12 významných osobností. Cílem projektu je
šíření osvěty nemoci EB, díky kterému jsou naši motýlci
lépe přijímáni laickou, ale i odbornou veřejností. Díky
tomuto projektu - prodeji kalendářů a diářů získáváme
nemalé finanční prostředky, které slouží k podpoře
nemocných s EB. Díky dalším darům, jež přicházejí na
sbírkový účet DEBRA ČR můžeme posílat naše Motýlky
na přímořské ozdravné pobyty, zabezpečovat je po ma-

teriální stránce, která napomáhá v jejich léčbě a boji s
nemocí EB. Těchto úspěchů DEBRA ČR dosáhla díky víře
a skvělé spolupráci všech, kteří v rámci 12 let s DEBROU
spolupracují, popř. spolupracovali. I díky našim dárcům!
Je něco na co naopak vzpomínat moc nechceš?
Přiznávám, že i v DEBRA organizaci jsem prožila
nepříjemné chvíle, na které stále i s odstupem několika
let nerada vzpomínám a nerada bych těmto chvílím věnovala další energii. Avšak vše, co jsme s kolegyněmi a
našimi Motýlky za toto naštěstí krátké období ustáli, nás
naopak velmi posílilo a i díky těmto negativním zkušenostem jsme vybudovali silnou organizaci, která má
dobré jméno na poli neziskového sektoru. Získání titulu
SPOLEHLIVÁ nezisková organizace a naše každodenní
práce a její úspěchy jsou tomu, co tu říkám, důkazem!
Vzpomeneš si ještě na své první setkání s Motýlky?
Ano - a když se ubírám k těmto vzpomínám mám
úsměv na rtech:) Hned po svém nástupu do práce jsem
začala připravovat týdenní ozdravný pobyt. Bohužel
jsem si před jeho začátkem způsobila popáleniny II. a III.
stupně při neopatrné manipulaci s rychlovarnou konvicí,
kterou jsem na sebe celou převrátila. Na pobyt jsem
tedy přijela přímo ze sálu, sjetá z Tramalu a představila
se tak našim Motýlkům, že jsem jejich nová sociální pracovnice. Maminky mne tak v rámci ozdravného týdne ošetřovaly stejným materiálem, který používají jak na
odd. popálenin, tak naši Motýlci. Všichni si ze mě dělali
srandu, že to přeháním s empatií a zájmem vcítit se do
každodenní bolesti pacientů s EB. •

Alice, tenkrát ještě Salamonová na akci DEBRA ČR v roce 2008

ROZHOVOR s Lucií Markovou
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Co nám na sebe prozradila naše nová paní ředitelka Lucie Marková...
Pracovala jsi už někdy v neziskové organizaci?

diích. V té době jsem myslím poprvé navštívila stránky
Neziskovkami jsem „odkojená“. Ještě při škole DEBRA ČR a přečetla si bližší informace.
jsem pracovala necelé 2 roky v Nízkoprahovém zařízení Teď už jsi mnohé klienty poznala... Jaké tedy bylo to
pro děti a mládež v Brně, kde jsme s mladými trávili čas první setkání?
jejich oblíbeným způsobem a zároveň s nimi probírali
Na to si vzpomínám docela živě. Bylo to na křtu
důležitá témata jako jsou vztahy, rodina, škola, sex či
kalendáře
12 plus 12 v Pražské křižovatce na podzim
drogy a alkohol… ta doba mě hodně vycvičila
2015,
tenkrát
jsem tam byla pozvána jako „host“, ještě
v trpělivosti a klienti si mě zase „vycvičili“ např. ve fotse
nevědělo
jistě,
zda budu ve výběrovém řízení vybrána
bálku, který jsme s nimi často u povídání hráli :-)
do
DEBRA
týmu.
Seděla
jsem s doprovodem v zadní části
Pak jsem se skoro na 7 let přesunula do brněnské
sálu
a
před
námi
seděla
rodina s živým krásným chlapečorganizace, která se věnuje osobám na vozíku. Postupně
kem
a
jeho
starší
sestřičkou.
Chlapec lezl vesele po
jsem zde vedla několik projektů – např. odborné sociální
židlích
a
smál
se.
Maminka
mu
pak
v jednu chvíli sundala
poradenství, kde jsme s klienty řešili příspěvky, výhody
botičky
a
zkoumala
rány
na
nožičce.
V té chvíli jsem poale i těžší případy správních žalob či vyjednávání
znala,
že
je
to
jeden
z
našich
klientů
a došlo mi, co to je
s ministerstvy či pojišťovnami, vydávali jsme informační
vlastně
obsaženo
v
heslu
DEBRY
–
pomáhat prožít co
publikaci pro handicapované, či spravovali webový infornejvíce
a
trpět
při
tom
co
nejméně.
mační portál. V organizaci jsem také se šikovnými kolegy
rozjela projekt na odstraňování architektonických bariér, Na co se v Debře v roce 2016 těšíš?
kde jsme mimo jiné školili úředníky stavebních úřadů či
Na milá osobní setkání s klienty (na konferenci i na
studenty stavebních fakult, aby poznali, co je to opravdu
pobytu…), na nové výzvy a třeba i překážky, které DEB„bezbariérový prostor“ a pomáhali jsme lidem na vozíku
RU i mne posunou zase kupředu! Z nových aktivit nyní
a jejich rodinám upravit bezbariérově domov či vyjednáplánujeme v dubnu společnou výstavu s Botanickou
vat o úpravách s úřady. Učila a koordinovala jsem také
zahradou „Motýli s motýlky“ či chceme více rozvinout
několik kurzů pro pracovníky v sociálních službách i saloňskou velice úspěšnou akci „Honzíkova cesta“.
motné klienty s handicapem a to v oblastech dávek a
výhod pro osoby s handicapem, dále v oblasti krizové Co je pro tebe v Debře největší výzva? Je něco, čeho se
intervence či komunikace.
bojíš?
Na necelý rok jsem si před DEBROU odskočila do
Nebojím se vlka nic! Ale výzvou je pro mě doplnění
Nadace Charty 77 / Konta bariéry, kde jsem chvíli pracosi podrobnějších znalostí o nemoci EB, o ošetřovacích
vala jako projektová manažerka několika firemních fon- materiálech a také zvládnutí některých v DEBŘE již zadů, sponzorských podúčtů pro klienty a dojednávala běhlých akcí, které tým DEBRY vždy zvládal na velmi
jsem větší dary s firmami. Všechny tyto zkušenosti mohu vysoké a profesionální úrovni. Snad tuto úroveň budu
nyní využít pro DEBRU a moc se na to těším!
schopná dodržet.
Co tě motivovalo k tomu stát se členem DEBRA ČR?
O DEBRA ČR je v posledních letech slyšet, a to
nejen v neziskovém sektoru. Bylo to pro mě synonymum
fungující, profesionální ale přesto (či právě proto) ke
klientům srdečné a vstřícné organizace. S Alicí Brychtovou jsem se potkala kdysi dávno (ještě při škole) na praxi
a myslím, že už v té době jsme si „sedly“. V některých
věcech jsme si hodně podobné a říkala jsem si, že by to
prostě mohlo fungovat. Těšila jsem se na nové výzvy
v podobě, pro mě neznámé, nemoci motýlích křídel i na
to, že budu moci pokračovat ve skvěle rozjeté práci ve
prospěch (teď už) našich klientů a jejich rodin a budu mít
prostor i pro další rozvoj aktivit směřujících k cíli podpořit co nejvíce a nejvhodněji naše Motýlky.
Setkala ses už někdy před tím, než ses přihlásila do výběrového řízení k nám, s člověkem s nemocí motýlích
křídel?
Osobně jsem se s člověkem s nemocí motýlích
křídel před přihlášením do výběrového řízení nesetkala,
o existenci nemoci jsem ale věděla. Více jsem o této nemoci začala přemýšlet v době, kdy zemřela Olga Joklová
ml. a tato informace se objevila v celorepublikových mé-

Prozradíš nám na sebe něco neobvyklého/bláznivého/
co bychom určitě měli vědět? ;-)
Sbírka motýlů se u mě nekoná :-) ale přece jen…
Sbírám náušnice s motivy zvířátek – mám už např. cizokrajné pandy, několikeré medvědy či slony. V současné
době sháním motiv klokana :-D Také mám moc ráda
malé, venkovské hřbitovy, ze kterých na mě dýchá neuvěřitelný klid a jistá majestátnost.
Jaký motýl se ti nejvíce líbí?
Nad tím jsem nikdy nepřemýšlela. Moc se ale těším na obrovského motýla (největšího na světě), který
by se měl vylíhnout a následně být k vidění v rámci společné výstavy „Motýli s motýlky“ v Praze v Botanické
zahradě. Rozpětí křídel má mít 30-40 cm, nechtěla bych
se ale setkat s jeho obří housenkou. •
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