Výroční
zpráva
za rok 2010

Obsah
Úvodní slovo ................................................................................................................................... 2
Představení ...................................................................................................................................... 3
Pro koho tu jsme – cílová skupina o. s. DebRA ČR ............................................................. 4
Historie organizace ....................................................................................................................... 5
Co je onemocnění EB? ................................................................................................................. 7
Co je EB Centrum ČR, jak může pacientům s EB pomoci? .............................................. 7
Proč nemocní s EB potřebují pomoci? ................................................................................... 8
DebRA ČR – nabízené služby .................................................................................................... 8
Statistika využívání námi nabízených služeb ....................................................................10
Aktivity pro pacienty s EB a jejich rodiny o. s. DebRA ČR 2010 ...................................11
Benefiční a osvětové akce ........................................................................................................20
Mezinárodní aktivity...................................................................................................................24
Zpráva o hospodaření ...............................................................................................................25
Organizační struktura o. s. DebRA ČR ..................................................................................27
Poděkování ....................................................................................................................................31

Úvodní slovo
Rok s rokem se sešel a já opět zasedám k Výroční zprávě, tentokráte za rok 2010, který
byl pro sdružení DebRA ČR velmi významný. Zejména v šíření osvěty nemoci Motýlích
křídel. Patronka sdružení Jitka Čvančarová zrealizovala I. ročník charitativního projektu
12plus12, který podpořilo mnoho významných osobností. V Brně, kde sdružení DebRA
ČR sídlí společně s Klinickým EB Centrem, jsme za podpory pana primátora Romana
Onderky zahájili Informační kampaň, která laické veřejnosti představila záludnost nemoci
Motýlích křídel, neboli ve zkratce EB. Tato kampaň bude každý rok mířit do jiného města
ČR a bude všem lidem připomínat, že jsou mezi námi lidé, kteří neznají den bez bolesti
a potřebuji naši pomoc a pozornost.
Tato výroční zpráva je již sedmou v pořadí. Je důkazem toho, že je sdružení DebRA ČR
velmi aktivní organizací, která své nabízené služby a realizované projekty stále rozšiřuje.
Posláním o. s. DebRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí, kteří trpí nemocí Motýlích křídel.
Díky šíření osvěty tomuto záludnému a velmi bolestivému onemocnění se nám daří
zapojovat takto nemocné do plnohodnotného života. Odvaha a vůle nemocných s EB žít
„normální“ život jako jejich kamarádi, je pro nás hnacím motorem a inspirací v pomoci
takto nemocným.

Děkujeme Vám všem, kteří společně s námi pomáháte lidem s nemocí
motýlích křídel prožít co nejvíce a trpět přitom co nejméně.

Představení
Občanské sdružení DebRA ČR je organizace, která byla založena v roce 2004.
Zařadila se jako 32. organizace DebRA ve světě do mezinárodního uskupení DEBRA

INTERNATIONAL. Slovo DebRA znamená Dystrophic epidemolysis bullosa
Research Association. a jak již z názvu vyplývá DebRA organizace na celém světě
podporují lidi, kteří trpí vzácným puchýřnatým onemocněním epidermolysis bullosa
congenita (EB) – v Česku překládaným nemoc motýlích křídel.
DebRA ČR sídlí ve FN Brno Pediatrické kliniky, kde úzce spolupracuje s Klinickým EB
Centrem, které sídlí při Kožním oddělení Pediatrické kliniky FN Brno. Propojení Klinického
EB Centra s o. s. DebRA ČR je velmi efektivní pro pacienty s EB. Sociální pracovnice
a výživová poradkyně o. s. 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 zdravotnických prostředků.
DebRA ČR spolupracuje s řadou partnerů z řad komerčních firem, odborných
společností, jejími sympatizanty je také řada osobností z oblasti zdravotnické i mimo ni.

Patronkou organizace a velikou podporu pro ni je herečka Jitka Čvančarová.
o. s. DebRA ČR je členem:
• DEBRA INTERNATIONAL
• Národní rada osob se zdravotním postižením
• Daruj správně

Motto: Již sedmým rokem pomáháme lidem s nemocí motýlích křídel prožít co
nejvíce a trpět přitom co nejméně.

Posláním o. s. 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
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Našimi aktivitami se snažíme zamezovat případnému sociálnímu vyloučení
takto nemocných a jejich rodin. Usilujeme o to, aby dokázali čelit tíživé ekonomické
situaci, velkým psychickým a sociálním problémům, jež vyplývají ze záludnosti tohoto
onemocnění.
Cílem činnosti o. s. DebRA ČR je pomoci prosazovat a hájit zájmy lidí s nemocí
EB, popř. jejich rodin. Zabezpečovat jejich informovanost a spolupracovat s vládními,
krajskými a dalšími institucemi.

Historie o. s. DebRA ČR
2004
• Založení o. s. DebRA ČR
• DebRA ČR se stala členem DebRA Europe
• Výroční konference DebRA ČR *

2005

Pro koho tu jsme
– cílová skupina o. s. DebRA ČR:

• První placený zaměstnanec DebRA ČR
• Klinický den *

Pomáháme lidem, jejichž kůže je křehká a jemná, jako jsou křídla motýla. Proto se
této nemoci laicky říká nemoc motýlích křídel. Poskytujeme komplex služeb určený
těmto cílovým skupinám:

• První číslo čtvrtletníku DebRA ČR Noviny *

2006

Primární

• První Ozdravný pobyt pro děti s EB, jejich rodiče a pečovatele *

– Nemocní s EB bez omezení věku

• I. ročník benefičního golfového turnaje „Jamka pro motýlí křídla *

Sekundární

Morava

• Účast na kongresu DebRA Europe v Rakousku

– Rodiny, ve kterých žije dítě s EB

Slezsko

2007

– Pečovatelé pečující o nemocné s EB
– Partneři nemocných s EB

• Účast na DebRA Europe Meeting, Stockholm a II.Nordic Symposium for Professional
on EB

Čechy

Brno

• Zaregistrováno odborné sociální poradenství
• Patronkou DebRA ČR se stala herečka Jitka Čvančarová
• Účast na XV. Výroční konferenci DebRA Europe, Avignon, Francie

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

• Zřízení bezplatné zelené linky pro uživatele služeb DebRA ČR *
• První číslo newsletteru pro partnery a sponzory *

4

5

2008
• Tři placení zaměstnanci DebRA ČR
• Rozšíření nabídky služeb organizace o výživové poradenství
• Účast na kongresu DEBRA International v Belgii – Mechelen
• Vydána první brožura Výživa pacientů s EB *
• Vydána první brožura Průvodce EB Centrem *

2009
• Pořádání mezinárodního kongresu DEBRA International v Praze
• Seminář pořádaný Sekcí dětské dermatologie pod záštitou ČDS ČLS JEP v Praze
• První ročník slavnostního předávání Cen motýlích křídel *
• První víkendový pobyt pro dospělé s EB a rodiče dětí s EB *

2010
• Tři placení zaměstnanci DebRA ČR, jedna externí pracovnice na DPP
• Otevření Kontaktní místnosti pro nemocné s EB ve FN Brno PDM

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). Rozlišujeme 32 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. U pacientů s EB není postižen intelekt.
Všechny 3 typy EB se mohou projevit při narození, nebo i později. Převážně lehčí
formy EB se projeví v batolivém 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 plyšová hračka, skluzavka, hraní si na pískovišti mohou
ublížit. Odřená kolena znamenají pro děti s EB velmi dlouhodobou léčbu a veliké
bolesti. EB nezasahuje myšlení a intelekt dětí. Přesto nedokáží čelit sociální izolaci
a často i psychickým problémům, jež vyplývají se záludnosti této nemoci. Odvaha a vůle
nemocných s EB žít „normální“ život, jako jejich kamarádi, je pro nás hnacím motorem
v pomoci takto nemocným.

• Informační kampaň EB onemocnění v Brně*
• První ročník charitativního a osvětového projektu Jitky Čvančarové 12plus12 *
• Vydána brožura Genetické poradenství
• Účast na mezinárodním kongresu DEBRA International – Santiago de Chile.

* pravidelné každoroční akce/projekty
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Co je EB Centrum ČR, jak může
pacientům s EB pomoci?
Na světě žije asi půl miliónů lidí s EB, v Evropě je to 30 000 a v České republice asi
200 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.
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EB Centrum ČR je specializované pracoviště, které vzniklo v roce 2001 při Dětském
kožním oddělení FN Brno, na Pracovišti dětské medicíny v Černých Polích. Jeho
zakladatelkou je prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D., která se již více než 20 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.

Proč nemocní s EB potřebují pomoci?
• EB je velmi vzácné onemocnění, které nezná mnoho odborníků z řad lékařů,
sociálních pracovníků a dalších odborníků.
• Nemocných EB je na světě málo, tento počet je pro zdravotní pojišťovny nevýznamný.
• Lidé s EB mají tudíž problém získat jakékoliv příspěvky a výhody, které nabízí státní
systém ČR.
• EB onemocnění zasahuje celou rodinu, kde se narodí takto nemocný člen.
• Je doposud nevyléčitelné a velmi bolestivé.
• Lidé s EB bývají často sociálně znevýhodněni a vyloučeni.

• Zdravotní a výživové poradenství
• Finanční podpora a pomoc nemocným s EB – veřejná sbírka
• Pořádání různých akcí v průběhu roku
• Šíření osvěty o onemocnění EB

Cílem sociálních služeb o. s. 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). Pracovnice navštěvují
uživatele v domácnostech na základě jejich žádosti a potřeb. Terénní služba byla kromě
poskytování odborného sociálního poradenství znatelně rozšířena o zapůjčení zvláštní
pomůcky - matrace Biosynchron 500 home, jež je součástí ověřovací studie a zkoumá
účinky této matrace na zdravotním stavu pacientů s EB.
• Odborné sociální poradenství v oblastech:
– důchody a hmotné zabezpečení
– příspěvky a výhody pro osoby se zdravotním postižením
– příspěvek na péči
– sepsání podpory, odvolání
– ostatní poradenská činnost

DebRA ČR – nabízené služby:
• Sdružujeme nemocné s EB a rodiny, kde žije takto nemocný člen
• Sociální služby – odborné sociální poradenství
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• Poskytnutí krizové intervence
• Doprovod na vyšetření, při hospitalizaci ve FN Brno
• Půjčování kompenzačních pomůcek
• Zprostředkování kontaktů mezi uživateli služeb DebRA ČR
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Aktivity pro pacienty s EB
a jejich rodiny o. s. DebRA ČR 2010

• Inkluze do MŠ, ZŠ, aj.
• Uplatnění se na trhu práce

Statistika využívání námi nabízených
služeb

Rok 2010
Celkový počet uživatelů, se kterými se pracovalo

132

Prvokontakt

8

Kontakt osobní – doprovod na vyšetření

287

Kontaktní místnost

200

Klinický den

5

Kontakt telefonický, poštovní, e–mail, icq

4571

Terénní služba

42

Účast VII. výroční konference

70

Účast týdenní ozdravný pobyt

20

Účast víkendový pobyt

15

Počet kontaktů celkem

4858

VI. klinický den – FN Brno – PK
Pořádání EB klinického dne ve spolupráci s Klinickým EB Centrem
Cílem tohoto dne je zhodnocení klinického stavu u pěti vybraných pacientů
jednotlivými specialisty EB Centra. EB klinický den probíhá formou „carrousel“, kdy pacienti
sedí v jednotlivých ambulancích a specialisté se u nich střídají v 30 min. intervalech.
Odpoledne pak specialisté dohromady vyhodnotí zdravotní stav jednotlivých pacientů
a možnosti další léčby. Model přebrán z Groningenu a Salzburku.

VII. výroční konference DebRA ČR:
18.–20. června 2010 – Brno; Hotel Myslivna
Za podpory Úřadu vlády ČR
Záštitu nad touto akcí převzal ředitel FN Brno pan MUDr. Roman Kraus, MBA
a odborným garantem se stala primářka Kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno
MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
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Cílem pořádání výroční konference pro nemocné s EB je edukace takto nemocných
a jejich pečovatelů v oblasti EB problematiky.

Odborné přednášky:
• MUDr. Hana Bučková, Ph.D. primářka Kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno
s přednáškou „EB Centrum mýtus nebo realita?“.
• MUDr. Jitky Vokurková, Ph.D. primářka Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie
FN Brno Bohunice s přednáškou „Chirurgická léčba u dospělých pacientů s EB“.
• MUDr. Radek Brauner, primář Dětského rehabilitační oddělení Pediatrické kliniky
FN Brno s přednáškou „Rehabilitace u EB trochu jinak, aneb jak to všechno máme
stihnout“.
• MUDr. Jana Valíčková s přednáškou „Kvalita života s nemocí EB“.
• Mgr. Michaela Halbrštátová – veřejná sbírka pro nemocné s EB.
• Mgr. Lada Dlapková – odborné sociální poradenství – problémy se kterými se
nejčastěji setkáváme.

Workshopy:
• Individuálnímu poradenství
Alice Salamonová, DiS.

v

sociální

oblasti

–

Mgr.

Lada

Dlapková,

• Rehabilitace – MUDr. Radek Brauner, Mgr. Lenka Holcnerová.

Dětský program byl od programu pro dospělé oddělen. Nejprve mezi děti již v pátek
zavítali Zdravotní klauni se svými písničkami a hrátky. V sobotu byly pro děti připraveny
společenské hry a výtvarná dílna. Odpolední program byl věnován workshopům na téma
výživa a ošetřování. O dětský program se postarala Zuzana Benešová, Anita Gaillyová
a Hanka Bořilová.
Každý rok vyhlašuje DebRA ČR kreativní soutěž pro nemocné s EB a jejich kamarády.
V tomto roce proběhla soutěž „Motýl ve všech podobách“. Jan Tarcala (9let) svůj
příspěvek do soutěže přímo na konferenci zahrál na klávesy. V podvečer konference
proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a předání cen.
Společný podvečerní program byl věnován přátelskému posezení s výměnou
zkušeností mezi rodiči dětí s EB i dospělými pacienty s EB.

• Alice Salamonová, DiS. – informace a novinky DebRA ČR (financování, projekty).

Přednášky a prezentace společností:
• MUDr. Róbert Naništa ze společnosti VIVAX Pharmaceuticals, s. r. o. představil
terapeutické oblečení Dermasilk
• MUDr. Karel Urban ze společnost BIOSYNCHRON trade s. r. o. představil matraci
BIOSYNCHRON a také představil studii, na které nyní firma BIOSYNCHRON trade
s. r. o. a o. s. DebRA ČR spolupracuje. Zbytek odpoledne byl věnován individuálnímu
poradenství v oblasti sociální a rehabilitace.
• Petra Macháčková – obchodní zástupce společnosti Quadra Care, ošetřovací
materiál na hojení ran.
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Předávání cen Motýlích křídel
Slavnostní galavečer předávání cen Motýlích křídel se uskutečnil v rámci pořádání
VII. ročníku výroční konference pro pacienty s EB a jejich rodiny. II. ročník předávání cen
Motýlích křídel proběhl v hotelu Myslivna v Brně, dne 19. 6. 2010. Večerem nás provázel
moderátor rádia KISS HÁDY – Ondřej Blaho. Pozvání na tento galavečer přijala zpěvačka
Johanka Gazdíková, která v průběhu večera zazpívala krásné písně z muzikálů.
V průběhu večera nám předvedli, co dokážou i samotní, kteří mají nemoc motýlích
křídel. A to: Jan Tarcala – zahrál na klávesy a Kateřina Vlastová – saxofon.

Cenu Motýlích křídel za rok 2010 získali:
V kategorii pacient roku – Lenka Marténková
V kategorii lékař roku – Prim MUDr. Jitkce Vokurkové, PhD.
V kategorii partner roku – Kořenec golf&Ski Resort

Týdenní ozdravný pobyt pro pacienty s EB a jejich
rodiny
Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Snahou organizace DebRA ČR je pomoci zlepšit zdravotní stav dětí s EB a psychický
stav jak dětí, tak jejich rodičů prostřednictvím specificky zaměřeného rekondičního
ozdravného pobytu.
Pátý ročník pořádání týdenního ozdravného pobytu pro děti i dospělé pacienty s EB
byl již podruhé v malebné obci u Telče v Řásné, v rodinném penzionu Sluníčko. Pobyt
se uskutečnil v termínu od 14. do 21. srpna. Pobyt byl stejně jako v letech minulých
tématicky zaměřen na zvyšování dovedností v ošetřovacích metodách, výživu pacientů
s EB a podporu sociálního začlenění dětí s EB do skupiny vrstevníků i do společnosti.
Pro děti byly připraveny rozmanité soutěže, výtvarné hrátky a další volnočasové
aktivity podobné dětským táborům, kterých se děti s EB vzhledem k potřebě speciální
zdravotnické péče, stravy a speciálního režimu dne nemohou účastnit. Hry byly zaměřeny
na zlepšení komunikačních schopností dětí, asertivity, motorických dovedností, možnosti
sebepoznání a poznání druhých.

Cenu Motýlích křídel pro rok 2010 vyrobila Martina Houzarová z Ateliéru produktového
designu Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pod vedením
doc. akad. soch. Alexia Appla a M. A. Henriety Nezpěvákové.
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Víkendový pobyt pro dospělé s EB a rodiče dětí s EB
Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

Na podzim jsme zrealizovali II. ročník víkendového pobytu, který byl určen pouze
pro dospělé pacienty s EB a rodiče, kteří pečují o takto nemocné dítě, popř. partnery
a pečovatele nemocných s EB. Cílem tohoto pobytu byla výměna zkušeností ze života
s EB, relaxace, individuální poradenství v oblasti výživy, ošetřovacích technik a dalších
témat spojených s EB problematikou.

lidí s EB, zprávy o mezinárodních konferencích se zaměřením na EB, zprávy o fungování
organizace DebRA ČR v jiných státech světa. V Novinách se objevovaly ukázky tvorby lidí
žijících s EB (keramika, fotografie, obrázky).

Brožury
Genetické poradenství u pacientů s epidermolysis bullosa congenita
Lékařská genetika je preventivní interdisciplinární obor nabízející genetické
poradenství a genetická vyšetření rodinám s výskytem dědičných onemocnění. Genetické
poradenství je založeno na přesné klinické diagnóze onemocnění v rodině. Na základě
této informace může klinický genetik poskytnout rodině informace o charakteru, povaze
a důsledcích onemocnění, o jeho dědičnosti, o rizicích pro další příbuzné, o možnostech
laboratorních vyšetření nyní i v budoucnu, která jsou pro většinu genodermatóz na úrovni
analýzy DNA. Genetik informuje dále rodinu o možnostech preventivních vyšetření
a o případné možnosti prenatální diagnostiky pro plánovaná těhotenství.
Důležité je i pokračování klinického sledování a kontroly v genetické poradně
– zejména pokud není stanovena přesná diagnóza a doporučení konzultace před
plánováním rodičovství. Brožura, kterou napsala prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. má
sloužit k lepší orientaci v problematice genetického vyšetření pro pacienty s EB.

Bílkoviny – potřebná součást stravy pacientů s EB

Ediční činnost
Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

DebRA ČR Noviny

Tato brožura navazuje na již dříve vydanou brožuru „Výživa pacientů s EB“. Tentokrát
se věnuje jednomu makronutrientu, kterým jsou bílkoviny. Tyto látky jsou pro lidi s EB
velmi potřebné, jelikož bílkoviny jsou klíčové pro hojení ran a jejich nedostatek způsobuje
delší hojivost pokožky. Brožura je doplněna také o přehled doplňků stravy při nedostatku
bílkovin v běžné stravě.

DebRA ČR Noviny byly v průběhu roku 2010 vydány čtyřikrát. Všechna čtyři čísla
byla tištěna barevně. První, třetí a čtvrté číslo novin je 4 stránkové. Vzhledem k nárůstu
informací bylo číslo 2 osmistránkové.
Noviny přinášely informace o uskutečněných a plánovaných akcích a aktivitách
DebRA ČR, informace sociální pracovnice ze sociální oblasti, informace o vhodné výživě
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Edukace

Kontaktní místnost pro lidi s EB a jejich rodiny

Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

Za podpory Nadace O2

V roce 2010 se edukační činnost DebRA ČR rozrostla o kurz „Nácvik samoošetřování“.
Již druhým rokem funguje kurz „Výživa dětí s epidermolysis bullosa congenita“. Je důležité,
aby děti a dospívající s EB měli co největší množství informací a mohli je využívat při své
léčbě. Je potřebné, aby pochopili, proč je důležité sledovat jídelníčky a proč je ošetřování
alfou a omegou jejich stavu kůže. V edukačních kurzech se jim lektorky nenásilnou
formou snažily vštípit poznatky z oborů výživy a ošetřovatelství.

V roce 2009 podpořila Nadace O2 v programu regionálních grantů 55 neziskových
organizací. Mezi vítězné projekty bylo rozděleno 10 milionů korun. Do tohoto ročníku
přihlásilo své projekty 359 organizací.
DebRA ČR zvítězila v regionálním grantovém řízení malorozpočtové projekty pro
Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Získala tak finanční příspěvek ve výši 100 000 Kč
Cílem projektu DebRA ČR bylo vytvoření kontaktní místnosti pro lidi s EB a jejich
rodiny přímo v budově Pediatrické kliniky FN Brno. Kontaktní místnost slouží jako zázemí
lidem s EB a jejich rodinám při návštěvách Klinického EB Centra ve FN Brno PK. Realizace
projektu byla zahájena koncem roku 2009 a dokončena na jaře 2010. Slavnostní zahájení
provozu Kontaktní místnosti proběhlo 30. září 2010.

Veřejná sbírka
Za podpory donátorů a individuálních dárců
Veřejná sbírka Pomozte byla úspěšně ukončena k 13. 8. 2010. Za dobu tří let trvání
sbírky se podařilo nashromáždit finance v částce 677 965 Kč (5,3 % podpora DebRA
ČR, 94,7 % podpora pacientů s EB). Podařilo se přispět na individuální účely jedenácti
nemocným s EB. Veřejná sbírka je nově schválena k 17. září 2010 na období 2010 až 2013.

Ošetřovací materiál dětem s nemocí motýlích křídel
Za podpory Nadace Komerční banky Jistota
Nadace Komerční banky a. s. – Jistota podpořila o. s. DebRA ČR po stránce finanční
i hmotné. 18. února navštívili o. s. DebRA ČR zástupci Komerční banky, kteří přijeli osobně
předat šek ve výši 81 824 Kč. Částka 50 000 Kč je určena na nákup ošetřovacího materiálu
pacientům s těžkou formou EB. Za zbylou částku 31 824 Kč byl zakoupen stolní počítač
FUJITSU ESPRIMO pro sociální pracovnici organizace DebRA ČR.
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akademii se přijelo s golfem seznámit 30 lidí. V letošním roce nám významně přálo počasí,
které po celý den sluníčku dovolilo svítit hráčům ke hře.
Vítězem turnaje brutto se stal pan Dvořák Petr, nejúspěšnější žena turnaje se stala paní
MUDr. Petra Šrámková.
Výtěžek letošního golfového turnaje po odečtení nákladů činil 202 000 Kč.

Benefiční a osvětové akce
IV. ročník „Jamka pro motýlí křídla“
Kořenec u Boskovic
První ročník benefičního golfového turnaje Jamka pro motýlí křídla proběhl
téměř před pěti lety. Tato charitativní akce se stala již tradiční akcí pořádanou organizací
DebRA ČR ve spolupráci s Kořenec Golf & Ski Resortem a dalšími partnery, kteří podporují
organizaci každoročně. V sobotu 29. května se odehrál tedy již V. ročník této charitativní
akce.
I tento ročník opět slavnostně zahájila patronka organizace Jitka Čvančarová
a primátor Statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA. Svojí účastí nás stejně jako
v loňském roce poctil nejlepší český horolezec Radek Jaroš, který bohužel díky zranění
ruky nemohl hrát. Letošního turnaje se zúčastnilo rekordních 78 hráčů. Na golfovou

Informační kampaň EB onemocnění
Za podpory a spolupráce s primátorem Statutárního města Brna Romanem Onderkou
Informační kampaň EB onemocnění byla zahájena v Brně, kde sdružení DebRA ČR
společně s Klinickým EB Centrem. Kampaň jsme získali od kolegů z DebRA Rakousko a je
společnou pro všechny DebRA organizace na celém světě. Smyslem kampaně je vyvolat
v lidech otázky, zamyslet se nad útrapami, které nemoc motýlích křídel pacientům s EB
přináší. Onemocnění EB je velmi záludné a bohužel doposud nevyléčitelné. Způsobuje
nemocným v běžném životě značné potíže. Pacienti s EB neznají den bez bolesti.
Např. tlak švů oblečení, chůze v botách, popruhy aktovky, polknutí rohlíku/chleba vyvolá
na kůži a sliznicích v ústech, jícnu velmi bolestivé puchýře, rozsáhlé defekty. Sklouznutí
se na skluzavce je pro dítě s EB nemožné. Cílem kampaně je informovat laickou veřejnost
o existenci této nemoci. Kampaň byla k vidění v ulicích města Brna a městské dopravě
v průběhu letních měsíců a na podzim. V příštím roce míří do hlavního města Prahy.
Záštitu nad Informační kampaní v Brně převzal primátor Statutárního města Brna
Roman Onderka.
Odbornou garanci převzala Česká dermatovenerologická společnost ĆLS JEP.

20

21

Dobročinný projek 12plus12

Cesta nahoru když tě život tlačí dolů

Autorka projektu patronka organizace Jitka Čvančarová

Ve spolupráci s horolezce Radkem Jarošem

Herečka Jitka Čvančarová, patronka o. s. DebRA ČR, zorganizovala dobročinný
projekt, jehož výstupem bylo vytvoření exkluzivního kalendáře. Do této akce zapojila
12 významných českých žen, 12 nejznámějších módních návrhářů u nás a světoznámého
fotografa Roberta Vana. Výtěžek z prodeje kalendáře byl určený pro o. s. DebRA ČR.
„Nápad na kalendář vznikl v únoru tohoto roku, od té doby pracujeme na jeho
realizaci a posléze prodeji. Sama jsem obvolávala všechny osobnosti, vysvětlovala jim účel
projektu – všichni hned souhlasili a do projektu s námi šli“ vysvětluje Jitka Čvančarová.
Kalendář byl pokřtěn 3. listopadu v prostorách Muzea Karlova mostu. Křest si
nenechala ujít řada významných osobností. Mezi hosty nechyběly dámy, které se
nechaly do kalendáře vyfotit (Klára Poláčková, Zuzana Susová, Ivana Gottová, Barbara
Nesvadbová), ani návrháři, kteří poskytli pro účely projektu své krásné modely (Beata
Rajská, Iška Fišárková, Pavel Brejcha, Helena Mertlová). Akce se účastnila MUDr. Alena
Šteflová, PhD., ředitelka Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR, prof. MUDr.
Petr Arenberger, DrSc. MBA, předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP,
prim. MUDr. Hana Bučková, PhD., zakladatelka Klinického EB Centra při FN Brno a jediná
odbornice na EB v ČR. Svou přítomností projekt podpořily i další osobnosti – Karel Gott,
Radek Jaroš, Zdeněk Merta, Lukáš Hejlík a další.
Kmotrou kalendáře se stala herečka Tereza Brodská, celým večerem provedla svým
milým slovem moderátorka Marie Retková.
Kalendář byl k dostání na internetu a na vybraných místech v Praze, Brně a Plzni.
Protože první ročník projektu se velice vydařil, rozhodla se Jitka Čvančarová o návaznosti
dalším ročníkem v roce 2011. Vznikly nové webové stránky projektu, které mapují aktuální
ročník, ale samozřejmě nabízejí i shrnutí minulých aktivit www.12plus12.cz.
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Další benefiční a osvětovou aktivitou byla putovní výstava pozoruhodných fotografií
známého horolezce Radka Jaroše a životních příběhů lidí s EB nazvaná Cesta nahoru, když
tě život tlačí dolů. Od 14. února 2010 byla k vidění v prostorách největšího nákupního
centra na Moravě, v Olympii Brno. Po celou dobu trvání výstavy Cesta nahoru, když tě život
tlačí dolů byla návštěvníkům obchodního centra k dispozici zapečetěná pokladnička,
jejíž výtěžek se stal součástí transparentní veřejné sbírky na pomoc pacientům trpících
nemocí EB. Celkem se po dobu konání výstavy vybralo krásných 20 291 Kč. V průběhu
slavnostního zahájení výstavy byla vydražena jedna z fotografií Radka Jaroše za 50 000 Kč.
Tuto částku Radek Jaroš věnoval nemocným s EB. Celou akci přijel podpořit a slavnostně
zahájit malý Honzík – nemocný s EB, který byl přítomen na akci s celou rodinou.

Jánošíček pro nemocné s EB
V sobotu 22. května se uskutečnil benefiční koncert folklórních souborů pro
o. s. DebRA ČR. V rámci tohoto velmi krásného a kulturního odpoledne vystoupily
v KC Semilase tři folklórní soubory: Jánošíček, Malý Vtáčník a Světlovánek.
Výtěžek z této folklorní benefice 13 000 Kč byl použit na letní týdenní ozdravný pobyt,
který o. s. DebRA ČR každoročně pořádá pro rodiny s EB.
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Mezinárodní aktivity

Zpráva o hospodaření za rok 2010

Chille
Za podpory Úřadu vlády ČR

DEBRA International Congress, který se konal ve dnech 16.–18. 11. 2010, byl
poprvé pořádán hostitelskou organizací mimo evropský kontinent a to v hlavním městě
jihoamerického státu Chile v Santiagu de Chile.

Kč

Příjmy:
Dotace

Přednášky a workshopy byly věnovány jak zdravotním tématům, tak samotným
organizacím DebRA. Mezi zdravotnická témata byla zařazena problematika oftalmologie,
stomatologie, ošetřování a bolesti u pacientů s EB. Byly představeny jednotlivé DebRA
organizace a jejich činnost a dále se hovořilo o fundraisingu a společném logu. Setkali
jsme se s představiteli DebRA organizací z celého světa: Španělska, Chile, Nového
Zélandu, Slovinska, Kanady, Velké Británie, Irska, Slovenska, Nizozemska, USA, Rakouska,
Švédska, Chorvatska, Argentiny a Kolumbie.

DebRA ČR reprezentovaly Alice Salamonová a Michaela Halbrštátová.

Dotace (MPSV, MZ ČR, Úřad vlády)

794 000

Nadace O2

320 000

Vlastní činnost
Úroky

371 1160
1 000

Dary (soukromé firmy, individuální dárci, anonymní dárci)
Celkem

1 175 950
2 662 066

Součástí konference byla i návštěva EB Centra v Santiago de Chile. Které je velmi hezky
zařízené. Skládá se ze 4 místností – kancelář pracovníků, ošetřovací místnost, ambulance
pediatra, místnost pro psychologa a také čekací místnost pro pacienty. Pracovníky DebRA
Chile jsou lékaři a zdravotní pracovníci. Nemají sociální pracovníky.

rovnání příjmů a výdajů:
1 Náklady: 2 586 777 Kč
3 Příjmy:
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2 662 066 Kč
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Organizační struktura o. s. DebRA ČR

Výkonné řízení bez nároku na honorář

Náklady

Kč

Placení zaměstnanci o. s. DebRA ČR

Sociální
pracovnice

Spotřeba materiálu
(ošetřovací materiál, kancelářské potřeby, zdravotnické pomůcky,
výtvarné potřeby, potraviny, DHIM, software)

232 649

Energie

12 464

Členské příspěvky (DEBRA International, NRZP)

11 409

Cestovné
(pořádání akcí, terénní soc. služba)

Zdravotní
poradkyně

Patronka

Externí
pracovnice DPP

organizace

101 908

Valná hromada

Správní rada

Služby
(nájem,účetnictví, tisk, poštovné, telefony, internet, bezplatná linka,
pojištění, ozdravný pobyt, konference)

Statutární
zástupce
– ředitelka

1 090 768

Kontrolní revizní
komise

Osobní náklady
(mzdy pracovníkům, DPP, DPČ)

756 770

Zákonné sociální pojištění

218 126

Daně a poplatky
Ostatní náklady (opravy a udržování, pronájmy, aj.)
Odpisy
Celkem

3 602
147 672
14 000
2 586 777

Zdravotní sestra
DPP
Dobrovolníci

Valná hromada:
Předseda: Roman Strýček
Místopředsedkyně: Jana Marténková
Správní rada:
Předsedkyně: Jitka Čvančarová
Místopředsedkyně: Bc. Magda Hrudková
Revizní komise:
Předsedkyně: MUDr. Jana Valíčková
Místopředseda: Jiří Borýsek
Člen revizní komise: Mgr. Helena Kotová

Počet členů organizace DebRA ČR: 97
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Patronka sdružení DebRA ČR: Jitka Čvančarová

Koordinátorka projektu 12plus12 – externí spolupracovnice:

Bc. Magda Hrudková

Odborný garant sdružení – Koordinátorka Klinického EB Centra:

Dobrovolníci:

Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Hana Bořilová

Pracovnice DebRA ČR

Ředitelka organizace: Alice Salamonová, DiS.

Zuzana Benešová

Sociální pracovnice organizace: Mgr. Lada Dlapková

Anita Gaillyová

Výživová poradkyně: Mgr. Michaela Halbrštátová
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Frýdek - Místek

Vsetín

Cheb

Uherské Hradiště

MUDr. Roman Kraus – ředitel FN Brno

Břeclav

Vyškov

Roman Onderka – primátor Statutárního města Brna

Brno

Blansko

Třebíč

Znojmo

Žďár n. Sázavou

Dana Svátková
Jitka Čvančarová

Marie Fialová Kolářová, Zdeněk Fiala

Jindřichův Hradec

Tomáš Jurák

Dagmar Štěpánková
Johana Gazdíková
Český Krumlov

České Budějovice

Zuzana Uhriková

Prachatice

Strakonice
Klatovy

Pracovníkům společnosti Pears Healt Cyber

Ondřej Zloský

Jihlava
Pelhřimov
Tábor
Písek
Domažlice

Tachov

Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

Hodonín

Zlín
Kroměříž
Prostějov

Olomouc
Svitavy
Benešov
Příbram
Plzeň

Rokycany

Rakovník

Beroun

Kladno
Sokolov

zdravotním sestrám těchto oddělení.

František Brychta

Praha

Mělník
Louny
Chomutov

Most

Karlovy Vary

Děkujeme celému mezioborovému týmu lékařů Klinického EB Centra v Brně,

Radek Jaroš

Havlíčkův Brod

Chrudim
Kutná Hora

Pardubice
Kolín

Nymburk

a navázali s námi aktivní spolupráci!

Přerov

Opava
Bruntál
Ústí n. Orlicí

Šumperk

Jeseník
Rychnov n. Kněžnou

Náchod

Mladá Boleslav

Česká Lípa

Litoměřice

Teplice

Ústí n. Labem

Hradec Králové

Trutnov

Jičín

Semily

Jablonec n. Nisou
Liberec
Děčín

Klinické EB Centrum – pacienti s EB

Občanské sdružení DebRA ČR děkuje všem, kteří v roce 2010 podpořili činnost sdružení

Nový Jičín

Karviná
Ostrava

Počet klientů
 žádný
1–2
3–4
 5 – 10
 > 10

Poděkování

Petr Gazdík
hotel Myslivna v Brně
Ondřej Blaho
hrad Roštějn u Telče
Jiří Žaloudek
Lenka a Jaroslav Jáskovi
JUDr. Miroslava Havelková
Martin Řeháček
Ing. Beata Ramljaková

Všem individuálním dárcům, kteří podpořili nemocné s EB
zasláním prostředků na veřejnou sbírku organizace!
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Za podporu a spolupráci v tomto roce DĚKUJEME:

Dále těmto společnostem, které nám pomáhají zkvalitnit námi nabízené služby:

Text: Alice Salamonová,DiS.,
Bc. Magda Hrudková
Mgr. Michaela Halbrštátová
Mgr. Lada Dlapková
Foto: Archiv DebRA ČR
Grafická úprava a sazba: Bc. Marie Fialová Kolářová
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Kontakt:
o. s. DebRA ČR
Černopolní 9
613 00 Brno
www.debra.cz
info@debra-cz.org
Číslo účtu: 2039957319/0800
Bezplatná linka: 800 11 55 73
IČ: 26666952

