výroční
zpráva
2019

Pomáháme lidem s nemocí motýlích křídel

Úvodní slovo ředitele...........................................................................................................................3
Základní informace............................................................................................................................5
Představení organizace.................................................................................................................5
Poslání, vize a hodnoty.................................................................................................................5
Historie organizace a ocenění......................................................................................................6
Naplňování poslání............................................................................................................................. 7
Cílová skupina DEBRA ČR............................................................................................................ 7
Jak DEBRA ČR pomáhá................................................................................................................8
Aktivity v roce 2019..................................................................................................................... 11
Spolupráce s klinickým EB centrem........................................................................................... 13
Mezinárofní aktivity.................................................................................................................... 13
Osvětový projekt............................................................................................................................... 15
Organizační struktura........................................................................................................................17
Schéma organizační struktury....................................................................................................17
Lidé v organizaci......................................................................................................................... 18
Dobrovolnictví............................................................................................................................. 18
Certifikace a další závazky............................................................................................................... 19
Kodexy a jiné............................................................................................................................... 19
Členství v asociacích................................................................................................................... 19
Fundraising........................................................................................................................................ 21
Veřejná sbírka.............................................................................................................................. 21
Benefiční aktivity........................................................................................................................22
Seznam významnějších dárců.................................................................................................... 27

Milá Debra rodino, pacienti, partneři, přátelé a spolupracovníci,
rok 2019 byl výjimečný z mnoha důvodů. Nejen proto, že pacientská
organizace DEBRA ČR v tomto roce oslavila 15. narozeniny. Organizaci,
která už mezitím vyzrála v mladou ženu, doprovází na své cestě mnoho
zajímavých a silných osobností. Zakladatelky, paní primářka Hana
Bučková a Magda Hrudková jsou stále velkými nositelkami inspirace,
doprovázejí Debru a pacienty s nemocí motýlích křídel na jejich nelehké
cestě a pomáhají každá svým unikátním způsobem.
Také Jitka Čvančarová, spolu s Alicí Brychtovou a dalšími, přinášejí,skrze
svá charisma, do života organizace a pacientů úžasnou energii a radost.
Silné téma nemoci motýlích křídel, adresná pomoc a touha pomáhat pak
rezonují v mnoha osobnostech, které organizaci podpořily za celou dobu
jejího fungování. V posledních letech, pak svým umem a kreativitou, obohacují osvětovou kampaň
i šatníky mnohých dvě velké osobnosti, Liběna Rochová a Lukáš Musa Musil.
Organizace DEBRA ČR za dobu své existence získala velkou důvěru dárců, pacientů, institucí
a dalších, získala významné ocenění Neziskovka roku a lidé spojení s organizací pak byli za svoji práci
a úspěchy dále oceněni. Za velikou pílí, dosaženými úspěchy a každodenním bojem s nemocí je však
úžasná práce lékařů, zaměstnanců organizace, dobrovolníků a mnohých dalších. Méně viditelnými,
ale o to silnějšími hrdiny každého dne jsou pak sami pacienti, dále pak pečující a rodinní příslušníci
pacientů. Tito všichni nás nepřestávají inspirovat a dávat našemu životu, skrze pomoc druhým, velký
smysl. Učí nás také pokoře, nahlížet na svět jinýma očima a radovat se z každého dne. Jsme jim za to
velmi vděční.
Děkujeme také všem, kteří se stali za dobu patnácti let členy Debra rodiny. Děkujeme všem, kteří
kráčí s námi, kteří se stali součástí příběhu pomoci. Děkujeme donátorům, kolegům, partnerům
a všem dalším. Bez malých a velkých dárců bychom nemohli každý den pomáhat tam, kde je to tolik
potřeba.
Velice si také vážíme práce lékařů a zdravotníků z klinického EB Centra, děkujeme za Váš úžasný
přístup k pacientům s EB, za Vaši odbornou péči a laskavost. Vážíme si také spolupráce se členy
správní rady, velké poděkování patří také zakladatelkám, patronce Jitce Čvančarové, Liběně
Rochové a mnohým dalším.
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Představení, poslání a vize
Základní informace
Název: DEBRA ČR, z. ú.
Adresa sídla: Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 212/9, 613 00 Brno
IČ: 26 66 69 52
Právní forma: zapsaný ústav
Zápis v OR: vedená Krajským soudem v Brně, oddíl U, vložka 40
ID datové schránky: pf6zsuj
Kontakt:info@debra.cz

Představení organizace
Pacientská organizace DEBRA ČR pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel prožít toho co nejvíce a trpět
přitom co nejméně. Nemoc motýlích křídel (Epidermolysis bullosa congenita, zkráceně EB) je vzácné,
vrozené a nevyléčitelné onemocnění. DEBRA ČR sídlí ve Fakultní nemocnici Brno – Dětské nemocnici,
kde úzce spolupracuje s klinickým EB Centrem. DEBRA ČR poskytuje komplexní péči v oblasti sociální,
nutriční a psychologické, spolu s klinickým EB Centrem pak tvoří mezioborový tým specialistů, kteří
zvyšují kvalitu života pacientů s nemocí EB. DEBRA ČR podporuje klinické EB Centrum také pořizováním ošetřovacího a zdravotnického materiálu, případně vybavením.
DEBRA ČR pomáhá zabránit vyloučení nemocných, pomáhá čelit tíživé ekonomické situaci, psychickým a sociálním problémům, které plynou ze záludnosti tohoto onemocnění. Dále spolupracuje s partnery z řad státní správy, komerčního sektoru, neziskových organizací a dalších institucí, aby zapojila
pacienty do plnohodnotného života a hájila jejich práva. DEBRA ČR je také velmi aktivní na poli osvěty
o nemoci motýlích křídel. S patronkou organizace herečkou Jitkou Čvančarovou, která je pro organizaci a pacienty velikou oporou, realizuje osvětovou kampaň.

Poslání, vize a hodnoty
Poslání
Posláním DEBRA ČR je podporovat lidi trpící nemocí motýlích křídel a jejich rodiny
Vize
› DEBRA ČR je pacientská organizace, která pomáhá usnadnit život lidem s EB. Šíří informace
o nemoci, možnostech léčby a propojuje pacienty a jejich rodiny z celé ČR
› Úzce spolupracuje s týmem odborníků klinického EB Centra
› Je aktivním členem DEBRA International a zapojuje se do výzkumu léčby EB
Hodnoty
› DEBRA rodina
› Svobodná volba
› Bezpečí
› Transparentnost
› Odbornost
Regionální působnost
Působnost organizace je celá ČR
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Historie organizace a ocenění
DEBRA ČR vznikla v roce 2004 v Brně, založila ji primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické
kliniky FN Brno MUDr. Hana Bučková, Ph.D., a Bc. Magda Hrudková. V roce 2014 došlo k transformaci
organizace pod vedením Alice Brychtové, DiS., která je společně s patronkou MgA. Jitkou Čvančarovou
uváděna jako zakladatelka DEBRA ČR. Od roku 2014 až doposud je DEBRA ČR držitel značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, kterou uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) na
základě systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR.
Nadace Rozvoje občanské společnosti (NROS) udělila organizaci DEBRA ČR v roce 2018 ocenění
Neziskovka roku, ve střední kategorii pak získala první místo. Organizaci do soutěže Neziskovka roku
nominovala sama pacientka s nemocí motýlích křídel, vyjádřila tak organizaci velikou důvěru a ocenění
za její aktivity. Cena samotná je pak výsledkem dlouholeté práce, nastavení procesů, transparentnosti
a důvěry v organizaci samotnou, tohoto ocenění si velmi vážíme.
DEBRA ČR dále získala cenu Fóra dárců za projekt NADOTEK v oblasti Sbírky, a to v kategorii Sbírkové předměty a veřejně prospěšný merchandising. DEBRA ČR realizuje dobročinný prodej již 10 let,
v minulosti se věnovala převážně prodeji nástěnných kalendářů, v posledních letech se zaměřuje na
prodej designové kolekce oblečení. V roce 2019 oslavila DEBRA ČR 15 let od svého založení, stále
roste a rozvíjí se.

Naplňování poslání
Cílová skupina DEBRA ČR
DEBRA ČR pomáhá lidem, jejichž kůže je křehká jako motýlí křídla. Pomáhá také jejich rodinám, je jim
nablízku, doprovází je. Poskytuje komplexní služby primární a sekundární cílové skupině a tak naplňuje
své poslání.
Primární cílová skupina
› Děti a dospělí s nemocí EB
Sekundární cílová skupina
› Rodiny, kde se vyskytuje nemocný s EB
› Pečující o nemocné s EB
› Partneři nemocných s EB
› Pozůstalí nemocných s EB
O nemoci motýlích křídel - Epidermolysis bullosa congenita (EB)
Jedná se o velmi vzácné, dosud nevyléčitelné vrozené onemocnění, které se projevuje na kůži a sliznicích pacientů, včetně vnitřních orgánů. EB je geneticky podmíněné, dědičné onemocnění. V současné
době se rozlišují tři základní typy EB (simplex, junkční, dystrofická) a dále pak tzv. syndrom Kindlerové.
Rozlišujeme více než 30 podtypů EB. Vadný gen způsobí, že se kůže a sliznice v různých vrstvách štěpí.
Puchýře vznikají po lehkém tlaku nebo i spontánně. EB se projevuje rozsáhlými defekty na kůži a sliznicích, které se mohou hojit jizvením, dochází k srůstům prstů a dalším potížím. Postižení nehtů, zubů,
vlasů je v různém rozsahu.
Všechny typy EB se mohou projevit při narození nebo i později, převážně lehčí formy EB se projeví
v batolecím nebo školním věku. Součástí každého dne bývá i několikahodinová ošetřovací procedura. Děti s EB si nemohou hrát jako jejich zdraví vrstevníci, protože i nevhodná hračka, skluzavka, hraní
si na pískovišti či cokoliv jiného mohou ublížit. Odřená kolena znamenají pro děti s EB dlouhou léčbu
a veliké bolesti, EB však nezasahuje myšlení a intelekt dětí. Přesto je velmi obtížné čelit sociální izolaci
a často i psychickým problémům, jež vyplývají ze záludnosti této nemoci.
Odvaha a vůle nemocných s EB žít „normální“ život, jako žijí jejich kamarádi, je pro všechny každý den
velikou inspirací v pomoci takto nemocným.
Jakým problémům čelí pacienti s EB?
› Jejich kůže je křehká jako křídla motýlů – může je poranit každý neopatrný dotyk
› Jejich sliznice jsou také křehké – může pro ně být problematické spolknout sousto
či přijímat běžnou stravu
› Setkávají se s nepochopením a neznalostí – ani odborníci či posudkoví lékaři nemusí znát tuto diagnózu
› Jsou často sociálně znevýhodněni a vyloučeni ze společnosti
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› Mají problém získat příspěvky a výhody, které jim právem náleží
› Nejen nemocné přímo zasahuje onemocnění EB – zasahuje také jejich rodiče a sourozence,
širší rodinu a přátele
› Nemohou dělat naprosto běžné činnosti – otevřít si lahev, otočit klíčem v zámku apod.
› Neznají den bez bolesti

Jak DEBRA ČR pomáhá
Odborné sociální poradenství
Cílem nabízených služeb je poskytnout nebo zprostředkovat odbornou pomoc lidem s EB nebo jejich
blízkým. DEBRA ČR poskytuje své služby formou ambulantní služby, která je realizována v kontaktní
místnosti, nebo formou terénní služby, která je realizována v přirozeném prostředí uživatelů služeb.
Poradenství je poskytované na základě potřeb a žádostí uživatelů, často se jedná o rodiny v nepříznivé
životní situaci, které onemocnění samotné ještě umocňuje. Veškeré služby DEBRA ČR jsou pro pacienty
a jejich blízké poskytovány zdarma.
Odborné sociální poradenství je poskytováno v oblastech:
› Příspěvky a výhody pro osoby zdravotně postižené
› Sepsání žádostí o podpory, případně odvolání
› Důchody a hmotné zabezpečení
› Poradenství v oblasti ošetřovacího materiálu a ošetřovacích technik
› Psychologické poradenství
› Nutriční poradenství
› Krizová intervence
› Podpora při ambulantních zákrocích a případné hospitalizaci
› Zprostředkování kontaktů s klinickým EB Centrem
› Inkluze ve vzdělávání
› Uplatnění se na trhu práce

práci týmu optimalizovat místně i časově. V rámci jednoho výjezdu pak odborný tým navštíví více pacientů za několik dnů, má tak příležitost věnovat se jednotlivým případům více do
hloubky.
Nutriční poradenství
Poskytování odborného poradenství v oblasti výživy je pro pacienty a celé rodiny zásadní z mnoha
důvodů. Správné návyky v oblasti stravování mají pozitivní vliv na celkový zdravotní stav a kondici pacienta s EB. Proto je nutné sledovat jídelníčky a dodávat tělu nutričně hodnotnou i vyváženou stravu.
Poradenství samotné je poskytováno formou individuálních konzultací i skupinových kurzů.
Psychologické poradenství
V rámci psychologického poradenství je pracováno jak s jednotlivcem, tak i s jeho rodinou, případně
s kolektivem. Nemoc totiž zasahuje nejen nemocného, ale i jeho blízké okolí, často pak nějakou formou
ovlivní celou rodinu. Cílem je podpora jednotlivce i rodin, stejně tak, na kvalitu života orientovaná, péče
poskytovaná nemocnému s EB. Všechny odborné služby jsou poskytovány od narození pacienta až
do konce jeho života, v případě psychologa se pak pracuje s rodinou i po odchodu pacienta. Součástí
psychologického poradenství je také doprovázení pozůstalých.
Statistika poskytovaných služeb
Celkový počet pacientů, kteří využili nabízené služby
Prvokontakt
Intervence – sociální práce prostřednictvím e-mailu, telefonu, poštou a sociálních sítí
Sociální práce poskytnutá osobně v kontaktní místnosti
Kontakty sociálního poradenství
Komunikace o službě, aktivitách a projektech, k veřejné sbírce, hromadné informace
Účastníci EB klinického dne
Výživové poradenství
Psychologické poradenství
Terénní služba
Účast v týdenním ozdravném pobytu

209
3
182
207
75
4 633
4
192
138
67
31

Formy poskytovaných služeb
› Ambulantní forma
» Pacienti s EB přijíždějí do klinického EB Centra na pravidelné kontroly, případně mají naplánované lékařské zákroky a jsou při této příležitosti hospitalizováni. Pro zajištění komplexní péče
pacienta s EB poskytujeme sociální služby ambulantní formou v kontaktní místnosti v Dětské
nemocnici – Fakultní nemocnici Brno.
› Terénní forma
» Jedná se o poskytování odborných služeb v přirozeném prostředí pacientů s EB. Členové
výjezdního týmu jsou sociální pracovnice, nutriční terapeutka a psycholožka. Odborné služby
jsou tak realizovány přímo v rodině pacienta s EB. Od roku 2011 DEBRA ČR realizuje samotné
terénní sociální služby, v roce 2019 začaly být realizovány také tzv. roadtripy, které umožní
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Aktivity v roce 2019
DEBRA ČR pak nejen poskytuje odborné služby, spolupracuje však také s lékaři, odborníky a institucemi. Realizuje každý rok velké množství aktivit pro pacienty a jejich blízké, dále pak realizuje aktivity
pro odbornou i laickou veřejnost a je aktivní na poli osvěty a ediční činnosti. Benefiční akce různého
charakteru pak propojují pacienty, podporovatele, umělce a další s jediným cílem: pomoci pacientům
s nemocí motýlích křídel.
XVI. výroční konference
Každoroční DEBRA konference má pro nemocné s EB a jejich blízké zásadní význam. Na konferenci
jsou nemocní, jejich pečovatelé a další edukováni odborníky na problematiku EB v různých oblastech.
Program této dvoudenní konference zajišťují specialisté, kteří působí při klinickém EB Centru FN Brno.
Program se tak dotýká nejen lékařských témat, pracuje ale také s tématy nutričními, sociálními, informuje o novinkách v klinickém výzkumu, dále jsou sdíleny poznatky a zkušenosti z mezinárodních konferencí apod. Speciální program pak mají děti, o které je postaráno tak, aby se dobře bavily a přitom se
něco potřebného dozvěděly.
Konference v roce 2019 se nesla v duchu hesla DEBRA patnáctiletá, byla to tak jedna z prvních příležitostí oslavit toto významné výročí organizace. Konference samotná se konala v termínu 26. až 28.
dubna 2019 v hotelu AVANTI v Brně. Konference se zúčastnilo 29 pacientů spolu s 44 rodinnými příslušníky. Odborným garantem konference byla prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D. Akce se konala pod
záštitou ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA.
DEBRA konference je spojena také se slavnostním galavečerem, kde jsou předávány ceny motýlích
křídel za uplynulý rok. Držitelé Cen motýlích křídel za rok 2019 jsou:
› Pacient s nemocí motýlích křídel a jeho rodina – Petřík P.
› Pacient šířící osvětu o nemoci motýlích křídel – Pacient roku šířící osvětu – Kateřina V.
› Ošetřující lékař roku – kolektiv klinického EB Centra
› Partner organizace roku – Refresh.cz
› Speciální poděkování
		 » prim. MUDr. Hana Bučková, PhD.
		 » MUDr. Milan Dastych a jednotka intenzivní metabolické péče IGEK FN Brno
		 » MgA. Jitka Čvančarová
		 » prof. Liběna Rochová a Lukáš Musa Musil
		 » Bc. Vladimír Kothera, MBA
Týdenní ozdravný pobyt pro pacienty a jejich rodiny
DEBRA ČR pořádá již tradičně letní ozdravný pobyt pro dětské i dospělé pacienty s EB, kterého se zúčastňují také rodinní příslušníci a přátelé. Cílem pobytu je, aby i dětští pacienti s EB mohli zažít aktivity, o které jsou vlivem svého zdravotního stavu připraveni. Součástí pobytu jsou předem připravené
aktivity, aktivní odpočinek i odborný program zajištěný ze strany DEBRA ČR a klinického EB Centra.
Ozdravný pobyt proběhl v termínu 14. 7.—20. 7. 2019 v Balónovém hotelu, který se nachází v Radešíně
na Vysočině. Pobytu se zúčastnilo 19 pacientů s EB a 36 rodinných příslušníků. Odbornou záštitu nad
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ozdravným pobytem a jeho odborným programem převzala prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

Spolupráce s klinickým EB Centrem

Všechny účastníky propojilo společné téma, kterým bylo Putování Himálajem. V tomto duchu se nesly
jednotlivé aktivity i hry, zážitkový program se pak netýkal pouze dětí, ale i jejich rodičů či prarodičů.
Cestovatelskou přednáškou obohatil účastníky také horolezec Radek Jaroš. Součástí pobytu bylo také
keramické tvoření s pacientem Davidem M., výtvarné tvoření pak zajistila dvojce Liběna Rochová a Lukáš Musa Musil. Tato aktivita autorsky propojila pacienty s našimi patrony a stala se dále podkladem
pro osvětovou kampaň NADOTEK.

O klinickém EB Centru
EB Centrum vzniklo v roce 2001 při Dětském kožním oddělení Pediatrické kliniky FN Brno, v Dětské
nemocnici v Černých Polích. V EB Centru v Brně působí mezioborový tým odborníků, který společně poskytuje pacientům s EB komplexní klinickou péči tak, jak to vyžaduje toto vzácné onemocnění.
Centrum soustředí pacienty z celé ČR a pečuje o ně. EB Centrum je od roku 2016 členem Mezinárodní
referenční sítě pro vzácná kožní onemocnění (ERN-Skin- European Reference Network-Skin: www.
ern-skin.eu), EB Centrum je také členem mezinárodní sítě klinických expertů EB-CLINET. EB Centrum
s DEBRA ČR úzce spolupracuje, aby byly zajištěny ty nejlepší podmínky pro péči o pacienty s EB.

Ozdravný pobyt se nesl také ve znamení odborných přednášek. Hned z kraje týdne sdílela své know-how ohledně zdravotnického materiálu paní Chmelenská. Nechyběli ani odborníci z klinického EB
Centra ČR. Prim. MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D., se věnovala plastické chirurgii, MUDr. Dagmar Krejčí
problematice zvládání bolesti a MUDr. Tereza Pinkasová spolu s nutriční specialistkou Mgr. Michaelou
Halbrštátovou řešila potíže s výživou, polykáním a vyprazdňováním. Ze stran odborníků byla pacientům a jejich rodinám také k dispozici psycholožka DEBRA ČR a klinického EB Centra ČR Mgr. Klára
Dvořáková.
Ozdravný pobyt má však kromě zážitků i další důležité cíle. V neformálním prostředí mají účastníci
pobytu, uživatelé služeb DEBRA ČR, možnost řešit se sociální pracovnicí či psycholožkou své problémy,
kterým v životě s nemocí čelí. Radit se mohou také s nutriční specialistkou, která sestavuje jídelníček
pro celý ozdravný pobyt tak, aby vyhovoval pacientům s nemocí motýlích křídel jak po stránce výživových hodnot, tak po stránce konzistence. Někteří pacienti totiž vyžadují příjem mixované stravy.
Podzimní ozdravný pobyt
DEBRA ČR ulehčuje každodenní život nejen pacientům s nemocí motýlích křídel, ale i těm, kteří o ně
pečují. Na podzim 2019 se uskutečnil pilotní wellness pobyt maminek nemocných dětí i dospělých
pacientek. Pobyt samotný se konal v termínu od 1. do 3. listopadu 2019 a zúčastnilo se ho 10 osob. Pro
mnohé pečující osoby to byl po mnoha letech první pobyt, kde mohly vyrazit na krátký odpočinek bez
starostí o nemocného, o kterého pečují.
Přímořské pobyty
Mořská voda a přímořské klima mají na kůži nemocných s EB velmi blahodárný vliv, rány a puchýře se
lépe hojí a pozitivní dopad přímořského pobytu pozorují pacienti na své kůži ještě dlouhé měsíce po
návratu. Proto se DEBRA ČR za pomoci firemních a individuálních dárců snaží pacientům s EB zprostředkovávat přímořské pobyty v co největší míře. V roce 2019 se tak za podpory DEBRA ČR uskutečnilo celkem 18 individuálních ozdravných pobytů, celková výše podpory poté přesahovala 300 000 Kč.
Ediční činnost
Ediční činnost je zaměřena především na vydávání informačních brožur, DEBRA ČR novin a letáků o činnosti organizace. Materiály poskytují aktuální informace a novinky v oblasti EB, informují jak samotné
uživatele služeb, tak i odbornou a laickou veřejnost. Autoři textů jsou jak zaměstnanci organizace, tak
lékaři klinického EB Centra a další odborníci. Brožury a letáky se věnují činnosti organizace DEBRA ČR
i klinickému EB Centru a také různým aspektům nemoci EB. V roce 2019 byly vydány brožury „Stručný
průvodce (nejen) pro lékaře“ a „Péče o kůži pacientů s Epidermolysis bullosa congenita“. Dále pak byly
realizovány čtyři vydání DEBRA novin, realizovány nové roll-upy o nemoci EB a DEBRA ČR, letáky a další.

Klinický den pořádaný s EB Centrem
Dne 20. 4. 2019 se již potřinácté konal klinický den, který ve spolupráci s EB Centrem umožní vyšetřit 4 závažné pacienty ve 4 ambulancích, u kterých se v průběhu dopoledne vystřídá 12 specialistů.
Odpadají tak přesuny v rámci nemocnice, ušetří se pro pacienty bolestivé cestování, efektivně se také
pracuje s časem lékařů. Odpoledne se pak specialisté společně setkají, pacienty probírají a navrhují
optimální způsob léčby. Setkání všech specialistů najednou je tak velmi přínosné. Všichni přítomní získají širší náhled na pacienta, ať už z hlediska zdravotního, nebo sociálního.

Mezinárodní aktivity
Návštěva specialistky na hojení ran – Ruth Winblad
Díky dlouhodobému úsilí primářky Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky MUDr. Hany Bučkové, Ph.D., patří ČR mezi země s nejkomplexnějším systémem léčby EB. Organizace DEBRA ČR a Klinické EB Centrum přijela začátkem roku 2019 navštívit Ruth Winblad, přední evropská specialistka
na léčbu a hojení ran u pacientů s EB, se kterou se paní primářka Bučková pravidelně setkává na odborných konferencích EB CLINET a kongresech DEBRA International. Ruth Winblad se poté do Brna
vrátila také proto, aby svojí přednáškou o hojení ran obohatila odborný program konference, kterou
DEBRA ČR pořádala.
Návštěva předního odborníka na kožní onemocnění – prof. Birgitte Lane
Prof. Birgitte Lane je s více než 250 vědeckými pracemi, během své dosavadní vědecké kariéry, pokládána za předního světového odborníka na problematiku kožních onemocnění. EB Centrum a DEBRA
ČR měly tu čest poznat prof. Birgitte Lane při její návštěvě Brna. Setkání se zúčastnila koordinátorka
EB Centra prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D., molekulární biolog doc. Fajkusová a ředitel DEBRA ČR.
Společně byly nastíněny různorodé pohledy a přístupy odborníků k problematice EB ve světě a také
specifika, která má každá jednotlivá DEBRA organizace. S odborníky z Česka prof. Lane diskutovala
také o možnostech navázání spolupráce na poli vědeckého výzkumu.
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Osvětový projekt
NADOTEK
DEBRA ČR je činná také na poli osvěty o nemoci motýlích křídel. Již předchozí rok byl opuštěn koncept
benefičních kalendářů a bylo možné se naplno v roce 2019 pustit do vytváření dalšího ročníku oděvní
kolekce. Vznikl tak, ve spolupráci s oděvní designérkou Liběnou Rochovou a výtvarníkem Lukášem Musou Musilem, druhý ročník oděvní kolekce NADOTEK. Tato kolekce, jejímž jediným posláním je pomoci
lidem s EB, má hlavní znak to, že jsou navržené oděvy naruby. Je to proto, abychom upozornili na fakt,
že lidem s EB může uškodit i šev oblečení a podporovatelé tak vyjadřují sounáležitost s pacienty.
Liběna Rochová a Lukáš Musa Musil chtěli tvořit nejen pro pacienty, ale hlavně s nimi. Proto na letním
ozdravném pobytu společně s pacientyvytvořili dílo, které se stalo předlohou pro potisk látek, z nichž
je ušitá celá kolekce NADOTEK. Každý kus oblečení tak nese dotek pacientů, všichni pak, kteří se na
projektu podíleli, mu dodali zvláštní auru a energii. Své doteky pak přidala celá řada skvělých lidí, kteří
se svým dílem přidali k projektu a posunuli tak jeho smysl ještě o kus dál.
Součástí příběhu pomoci je také 1 000 lidí, kteří si jeden kousek této kolekce zakoupili. Jsme vděční, že
také díky partnerům a podporovatelům můžeme už podruhé vyprávět tento příběh, veliké poděkování
patří také naší patronce herečce Jitce Čvančarové. Projekt byl také v roce 2019 s úspěchem prezentován na mezinárodní přehlídce designu konaného v Praze – Designbloku. Slovo NADOTEK se už stalo
synonymem pomoci lidem s nemocí motýlích křídel, být NADOTEK dnes znamená zajímat se a pomáhat pacientům s EB.
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Organizační struktura
Schéma organizační struktury

Zakladatelky

Správní rada

Ředitel

Nutriční
terapeutka
Sociální
pracovnice

pracovnice
v sociálních
službách

Fundraiserka, Administrativní Koordinátorka
projektová
pracovnice
benefičních
manažerka
– účetní
aktivit, PR

Psycholog

Koordinátorka
osvětového
projektu

Funkce není honorována
Interní pracovníci
Externí pracovníci
Poznámka: počet zaměstnanců v přepočtu na úvazky: 4,95

16 | 17

Pomáháme lidem s nemocí motýlích křídel
Lidé v organizaci
Alice Brychtová, DiS. – ředitelka organizace (do 06/2019), fundraiserka, projektová manažerka (od 07/2019)
Ing. Pavel Melichárek – fundraiser (od 03/2019), ředitel organizace (od 07/2019)
Mgr. Pavlína Ježková – sociální pracovnice (do 09/2019)
Mgr. Lada Pazourková – sociální pracovnice (od 10/2019)
Anita Gaillyová – koordinátorka benefičních aktivit a dobrovolníků, PR
Mgr. Michaela Halbrštátová – nutriční terapeutka/pracovnice v sociálních službách
Linda Rumplíková – účetní a administrativní pracovnice
Mgr. Klára Dvořáková – psycholožka
Bc. Magda Hrudková – koordinátorka osvětového projektu
MgA. Jitka Čvančarová – patronka organizace, spoluautorka osvětového projektu
Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D. – odborný garant DEBRA ČR, koordinátorka EB Centra

Zakladatelé
Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Alice Brychtová, DiS.
MgA. Jitka Čvančarová
Bc. Magda Hrudková

Správní rada
Předseda: Bc. Vladimír Kothera, MBA (do 11/2019)
Předseda: Mgr. Marek Hochmann (od 12/2019)
Člen: PhDr. Štěpán Rusňák
Člen: Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Člen: Mgr. Marek Hochmann (do 12/2019)
Člen: Mgr. Anna Mrázová (od 02/2019)

Certifikace a další závazky
Kodexy a jiné
DEBRA ČR se řídí následujícími dokumenty
› Etickým kodexem pracovníků DEBRA ČR, z. ú.
› Etickým kodexem Českého centra fundraisingu
› Dále pak mnohými dalšími závaznými dokumenty a směrnicemi. Všechny uvedené dokumenty jsou
dostupné na webu organizace v sekci „O nás“, dále pak v sekci „Dokumenty“.
DEBRA ČR je držitelem značky spolehlivosti – spolehlivá veřejně prospěšná organizace

Členství v asociacích
DEBRA ČR je členem následujících uskupení
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

DEBRA International
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)
Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO)
Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP)
Pracovní skupina pro zdravotnické prostředky při MZ ČR
Koalice pro zdraví
Orphanet
Daruj správně
GIVT.CZ
České centrum fundraisingu

Revizor
Ginkgo účetnictví, s. r. o.

Dobrovolnictví
Součástí týmu DEBRA ČR je také množství lidí, kteří spolupracují na dobrovolnické bázi. Bez jejich nadšení, energie a poctivé práce, by bylo velmi náročné činnost organizace v takovém rozsahu realizovat. V roce
2019 s organizací spolupracovalo 13 dobrovolníků, kteří mají podepsanou dobrovolnickou smlouvu.
Nejčastěji se podíleli na benefičních akcích, pomáhali s volnočasovými aktivitami a s dětmi a nabízeli
také technickou výpomoc. Celkem v roce 2019 dobrovolníci odpracovali více než 140 hodin dobrovolnické práce. Děkujeme Vám z celého srdce za Vaši pomoc, děkujeme Vám, že pomáháte spolu s námi!
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Fundraising
Veřejná sbírka
Účelem sbírky je shromažďování finančních prostředků na přímou podporu pacientů s EB, která zahrnuje
úhradu služeb a věcí, které vedou ke zkvalitnění jejich života. Dále pak sbírka podporuje projekty DEBRA
ČR, finančně a materiálně podporuje klinické EB Centrum a financuje výzkum léčby pacientů s EB.
Žádost o podporu má možnosti podat si každý pacient s EB či jeho zákonný zástupce. Žádost dále putuje
ke schvalovací komisi, kterou tvoří: prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D., jako odborný garant, dále ředitel
DEBRA ČR, sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách. Během roku 2019 jsme obdrželi celkem
197 žádostí na čerpání z veřejné sbírky. V průběhu roku podpořili individuální i firemní dárci nemocné s EB
krásnou částkou v celkové výši 2 163 744 Kč! Této podpory si velice vážíme a děkujeme všem dárcům.
Díky této pomoci jsme mohli v roce 2019 pomoci pacientům s EB uhradit ozdravné pobyty, potřebný ošetřovací materiál a další pomůcky v podpoře, která každý měsíc průměrně převyšovala 180 000 Kč.
Příjmy a výdaje veřejné sbírky 1. 1.—31. 12. 2019
Ošetřovací materiál
Výživa
Podpora zdraví
Podpora EB Centrum
Výzkum léčby EB

Částka v Kč

Počet žádostí

889 739 Kč

130

33 826 Kč

13

219 550 Kč

27

10 951 Kč

2

200 000 Kč

1

307 578 Kč

18

41 240 Kč

2

Další podpora pacientů s EB

15 295 Kč

4

Ubytování pacientů a rodin

259 133 Kč

–

Psychologické poradenství

142 295 Kč

–

Ostatní služby

40 209 Kč

–

1 209 Kč

–

2 000 Kč

—

2 163 744 Kč

197

Individuální ozdravné pobyty
Podpora vzdělání pacientů s EB

Bankovní poplatky
Vratka
Celkové výdaje
Průměrná měsíční podpora

> 180 000 Kč

Přijaté příspěvky

3 446 785 Kč

Fórum dárců – přijaté DMS
Celkové příjmy

84 965 Kč
3 531 750 Kč
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Poskytnuté příspěvky pacientům s EB v rámci veřejné sbírky:
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:
2011:
2010:
2009:
2008:
V celkové výši:

2 163 744 Kč
1 754 443 Kč
1 440 330 Kč
1 405 117 Kč
830 630 Kč
985 529 Kč
1 593 800 Kč
1 564 000 Kč
1 500 000 Kč
279 315 Kč
272 063 Kč
126 587 Kč
13 915 558 Kč

Benefiční aktivity
Aktivity Křídla křídlům
Označení nemoc motýlích křídel znázorňuje křehkost a zranitelnost těch, kteří tímto onemocněním
trpí. Naštěstí je však mnoho lidí, kteří mají, v přeneseném slova smyslu, křídla andělská. A ti se zasazují
o to, aby život nemocných byl o něco snazší. Mnoho takových lidí dal dohromady pan Daniel Šenkýř
a dal tak vzniknout projektu Křídla křídlům. Akce realizované díky této pomoci přineslo v roce 2019
více než 400 000 Kč na pomoc lidem s EB.
Křídla křídlům – koncert Tomáše Kluse v Praze
První společnou akcí projektu Křídla křídlům a DEBRA ČR byl koncert Tomáše Kluse v Praze. Propojení
příjemné hudby, nasazení celého organizačního týmu s unikátními prostory, přineslo krásný zážitek
všem hostům, mezi nimiž nechyběly ani rodiny s nemocí motýlích křídel. Výtěžek z tohoto koncertu
činil 227 411 Kč.
Křídla křídlům – koncert Tomáše Kluse v Brně
Druhý koncert Tomáše Kluse a jeho Cílové skupiny v Brně zavedl diváky do prostor Centra experimentálního divadla, Divadla Husa na provázku. Díky této akci se podařilo získat 148 871 Kč na podporu
projektů, které DEBRA ČR pro pacienty realizuje. Na brněnský koncert dorazilo také 10 rodin pacientů
z celé republiky.
Oba koncerty byly jedinečné i v tom, že daly příležitost jedné z pacientek Petře K. zahrát si na baskytaru se členy týmu Tomáše Kluse. Společně vytvořili kapelu Jelen band, která dokonce uspořádala
samostatný koncert a vydala vlastní CD.
Křídla křídlům – Classic Drive a tatérský event
Další akcí, na kterou Křídla křídlům přinesla téma pomoci lidem s EB, byl Classic Drive 2019. Zde automobiloví nadšenci podpořili nemocné celkovou částkou 32 224 Kč. Pod svá křídla vzal Daniel Šenkýř

také tatérský event ve Vnitroblocku. Za vytetované motýlky na své kůži darovali odvážní účastníci
akce 10 500 Kč na pomoc lidem s kůží křehkou jako motýlí křídla. Děkujeme velice Danielu Šenkýřovi
a všem dalším, kteří se podíleli na organizaci těchto událostí v roce 2019.
Tramvaj s motýlími křídly v ulicích Brna
DEBRA ČR v roce 2019 oslavila 15 let od svého založení. Péče o lidi s nemocí motýlích křídel se stále
rozvíjí a modernizuje, pořád ale jede v určitých kolejích. Stejně jako tramvaje Dopravního podniku města Brna (DPMB), který oslavil 150 let od svého vzniku. Právě tyto paralely svedly dvě významné brněnské organizace ke společným oslavám.
Dárek pacientům s nemocí motýlích křídel darovali DPMB a společnost HARTMANN-RICO a tím je
právě ona „motýlí“ tramvaj. O výzdobu tramvaje se postarali sami pacienti a Refresh.cz Na první
vyjížďku z vozovny se tato tramvaj vypravila v sobotu 31. 8. 2019 na akci Streetparty150, kde se v 15
hodin a 15 minut představila široké veřejnosti. Přivítala ji zde i primátorka města Brna JUDr. Markéta
Vaňková, která nad křtem přijala záštitu.
Další z řady osobností, které tramvaj slavnostně pokřtily je prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D, dále pak
tramvaj křtili zástupci DPMB, ředitel společnosti HARTMANN-RICO, která se na vzniku tramvaje podílela, radní města Brna Mgr. Jaroslav Suchý, ředitel DEBRA ČR a v neposlední řadě malý „Motýlek“ Ema
s rodiči a zástupci médií.
Další benefiční aktivity
Prodej punče na olomouckém Horním náměstí
Punč pro Motýlky si mohli Olomoučtí zakoupit už poněkolikáté, tentokrát ale byla tržba rekordní, a to
72 210 Kč. Děkujeme nakupujícím, organizátorům ze spolku Dobré místo pro život, dobrovolníkům ze
společnosti Interfracht a v neposlední řadě rodině malého pacienta Matyáška, která tuto krásnou akci
tradičně iniciuje.
Podpora denního centra Jizera
Senioři z denního centra vyrobili na jaře letošního roku řadu krásných výrobků, jejichž prodejem po celý
rok střádali peníze na podporu pacientů s nemocí motýlích kříd. Celková částka, která se vybrala, činí
65 716 Kč. Výtěžek byl předán v rámci slavnostního večera v Mnichově Hradišti, na kterém účinkovala
také jedna z našich klientek Katka, která je talentovanou saxofonistkou.
Benefiční folkový večer
Už 3. folkový večer pro Motýlky uspořádala kapela Bounty, která k sobě přizvala i kapelu Přístav a také
Bohouše Josefa a Divokej proud. O výtěžek, který se vyšplhal na 31 216 Kč, se postarali nejen návštěvníci koncertu, ale i zaměstnanci pojišťovny Generali, kteří přidali výtěžek ze zaměstnanecké sbírky na
podporu lidí s nemocí motýlích křídel.
Podpora České spořitelny při otevření pobočky
Partnerství mezi DEBRA ČR a Českou spořitelnou trvá již mnoho let a nese své plody. Jsme nejen
klienty banky, spolupracujeme také na poli společenské odpovědnosti. Při slavnostním otevření nové
pobočky banky na ulici Česká v Brně nám byl při této příležitosti darován šek na 50 000 Kč.
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Benefiční beachvolejbalový turnaj
Tradiční akce Vyber si Vydraž si Zahraj si, díky dražbě vicemistryně ČR v beachvolejbalu Daniele Resové, vynesla pro DEBRA ČR částku 56 000 Kč. Propojila tak svět sportovců s pomocí pacientům, kteří
se benefičního turnaje také zúčastnili jako diváci, všichni tak mohli společně prožít atmosféru tohoto
unikátního turnaje.
Handy Cyklo Maraton
Cyklo-tým DEBRA ČR se také účastnil Handy Cyklo Maratonu, extrémního cyklistického závodu. Tento
pětidenní maraton je zaměřen na společnou sportovní aktivitu osob se zdravotním postižením a osob
bez něj. Za 111 hodin ujedou týmy trasu dlouhou 2 222 km, vedoucí napříč Českou republikou s výjezdem do zahraničí.
„Flotila křehkého motýla“ vznikla v okruhu přátel jednoho z našich pacientů Honzy Vokurky. Přestože
Honza v roce 2018 zemřel, jeho přátelé znovu usedli na kola a svým úsilím vzbudili pozornost dárců
a široké veřejnosti. Jednotliví dárci přispěli částkou 31 675 Kč, společnost TeamSolutions podpořila
pacienty částkou 30 000 Kč a značný podíl na celkovém výtěžku má náš partner, síť hotelů Le Hotels
Group, který daroval 90 000 Kč.
Akce „Malý symbol – velký význam“
Nemoc motýlích křídel nelze vyléčit, je napořád, stejně jako tetování. Motivováni touto skutečností se
rozhodla řada lidí nechat si vytetovat symbol motýla jako výraz sounáležitosti. Zároveň tímto podpořila pacienty s nemocí motýlích křídel a organizaci DEBRA ČR. Do akce se zapojila řada tatérů motivovaná autorem celého nápadu Romanem Zouharem. Celkový výtěžek 1. ročníku akce je pak 170 755 Kč.
Charity Prochy Cup 2019
Již tradičně se v obci Dyjákovice na jihu Moravy konal charitativní turnaj v malé kopané s názvem
Charity Prochy Cup. Akci doplnil celodenní program pro rodiny a večerní koncert zpěváka Petra Bendeho. To vše přilákalo na hřiště do Dyjákovic spoustu lidí, které neodradily ani dešťové mraky. Díky jim se
podařilo vybrat částku 63 674 Kč na podporu lidí s nemocí motýlích křídel.
Roštejnský hodokvas
Novus Origo patří mezi dlouholeté podporovatele a partnery DEBRA ČR. Letos se už popáté konala benefiční akce na hradě Roštejn, která každoročně přiláká stovky návštěvníků a našim pacientům přináší
nemalé finanční prostředky. Návštěvníci na tomto ročníku podpořili na dobrovolném vstupném pacienty
částkou 35 000 Kč. Za pět let konání hodokvasu se tato částka přiblížila celkem už 200 000 Kč.
E-commerce ples Zásilkovny
Zásilkovna.cz, která je partnerem naší organizace DEBRA ČR, uspořádala E-commerce ples. Pořadatelé
se rozhodli věnovat výtěžek z plesové tomboly na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel. Výtěžek,
který činil 65 000 Kč, navíc navýšila majitelka Zásilkovny Simona Kijonková na částku 100 000 Kč.
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Seznam významnějších dárců
Nadace GCP:
Nadační fond NEECO:
Zásilkovna:
Le-Investment:
Řízení Letového Provozu:
L'Oréal:
Nadace Charty 77:
Zelenková Bohuslava:
Č.O.S.:
A care:
Česká spořitelna:
HARTMANN-RICO:
AG FOODS Group:
BNP Paribas Czech Republic:
Trend Cosmetics:
Nadační fond Ludmila:
Dobré místo pro život:
Kalfař Jiří:
Krogman Petr:
Impulse Capital:
Blažek Praha:
Nobis Studio:
Nadace J&T:

84 450 Kč
116 710 Kč
100 000 Kč
60 000 Kč
130 000 Kč
75 000 Kč
135000 Kč
100 000 Kč
75 000 Kč
100 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
54 309 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
72 211 Kč
50 000 Kč
400 000 Kč
1 100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
300 000 Kč

Dále organizace přijala nepeněžní dary
Zajištění benefičního koncertu:
Weidler Praha – propisovací tužky:
Kofola – nápoje na ozdravný pobyt:
4ever – propisovací tužky:

200 000 Kč
4 634 Kč
9 866 Kč
2 404 Kč

Všem dárcům srdečně děkujeme za úžasnou podporu, vážíme si projevené důvěry a jsme rádi, že díky
Vám můžeme pomáhat těm nejzranitelnějším: pacientům s nemocí motýlích křídel.
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Finance
Finanční zpráva
Kompletní účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce), výrok auditora jsou
součástí této výroční zprávy na přiloženém paměťovém médiu.
Činnost organizace, realizace projektů pro nemocné s EB, číslo účtu: 2039957319/0800
Náklady činnosti DEBRA ČR, z. ú., v roce 2019
Odborné sociální poradenství

2 446 973 Kč

Konference pro pacienty

168 483 Kč

Ediční činnost a informační kampaň

122 465 Kč

Ozdravný pobyt pro pacienty a rodiny s EB – letní

104 224 Kč

Ozdravný pobyt pro pacienty a rodiny s EB – podzimní

37 500 Kč

Náklady osvětového projektu

622 576 Kč

Poskytnuté dary (veřejné sbírky, hlavní činnost, klinická studie)
Mezinárodní kongresy a vzdělávání pracovníků
Provoz kanceláře DEBRA (nájem, energie, telefony, poštovné)

2 134 616 Kč
49 538 Kč
295 523 Kč

Roční poplatek DEBRA International

22 496 Kč

Audity a revize

32 100 Kč

Ostatní hlavní činnost
Náklady celkem

1 671 810 Kč
7 708 304 Kč

Výnosy činnosti DEBRA ČR, z. ú., v roce 2019
Přijaté příspěvky – veřejná sbírka

2 625 372 Kč

Přijaté příspěvky – činnost organizace

3 392 751 Kč

Věcné dary
Provozní dotace
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje služeb a výrobků
Výnosy celkem (bez fondů)
Zaúčtováno do fondů
Výnosy celkem (včetně fondů)

216 905 Kč
820 450 Kč
226 Kč
933 896 Kč
7 989 600 Kč
1 001 230 Kč
8 990 830 Kč
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