Vážení přátelé,
vánoční svátky jsou pro většinu z nás dobou, kdy se alespoň na chvilku zastavíme v kolotoči povinností a trávíme trochu času se
svými nejbližšími. Věřím, že takto budou Vánoce probíhat i u Vás. DebRA ČR Noviny přicházejí s novinkami z dění v DebRA ČR.
Dočtete se, jak probíhá přestavba kanceláře, jaký byl víkendový pobyt a jaké bylo otevření výstavy Radka Jaroše. Nebude zde
chybět ani sloupek sociální a výživový. Těšíme se, že se zase v příštím roce s Vámi setkáme ať už na některé z pořádaných akcí
nebo v kanceláři. A kdyby Vám bylo někdy hodně ouvej nebo se s námi chtěli podělit o veselé příhody, je tu pro Vás vždy v pondělí
a ve středu Zelená linka.
__________________________________________________
prosinec č.4/2009______
VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ RADKA JAROŠE A DebRA ČR – CESTA NAHORU KDYŽ TĚ ŽIVOT TLAČÍ DOLŮ

DebRA ČR ve spolupráci s Radkem Jarošem zahájila 16.12.2009 výstavu fotografií horolezce Radka Jaroše. Součástí výstavy
jsou příběhy deseti lidí s EB, kteří ve krátkém příběhu popsali, jaké je to žít s EB. Cílem výstavy je osvěta tomuto
onemocnění a o.s. DebRA ČR.
Akce byla zahájena slavnostní vernisáží, kterou nás provázela patronka
organizace Jitka Čvančarová. Vernisáž přišel podpořit svojí účastí ředitel FN
Brno MUDr. Roman Kraus MBA a horolezkyně Klára Poláčková. Vzácný host
vernisáže Daniel Hůlka se z důvodů nemoci omluvil.
V rámci vernisáže proběhla úspěšná dražba dvou panoramatických fotografií
Radka Jaroše. DebRA ČR takto získala 39 000,- Kč. Do dražby putovala i
medovina No.9, která je vyrobena speciálně k filmu Radka Jaroše No.9.
Medovina byla vydražena za krásné 3 000 Kč. Během vernisáže byla zapečetěna
pokladnička, do které hosté

vernisáže přispěli 4 116 Kč. Tyto finanční

prostředky budou využity v překlenovacím období (leden-březen), kdy je
organizace bez dotací.
Chtěli bychom poděkovat Radku Jarošovi, který celé výstavě propůjčil jméno a
své velice krásné fotografie, z nichž rovnou dvě věnoval organizaci DebRA ČR.
Velké poděkování patří Jitce Čvančarové, která moderovala slavnostní vernisáž
a velmi aktivně připravovala tuto výstavu.
Poděkování patří i Vám všem, kteří jste v hektickém předvánočním čase našli
čas a přišli jste vyjádřit svou přítomností podporu organizaci a lidem s EB.
Výstava fotografií a příběhů lidí s EB bude v Městském divadle Brno k vidění
do 14. ledna 2010. Od 14. ledna do 17. ledna bude putovat na festival
cestovatelských filmů a fotografií GO KAMERA na BVV Brno. Dalším cílem
putování této výstavy bude obchodí centrum Olympie.
TÍMTO JSTE VŠICHNI SRDEČNĚ ZVÁNI
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách DebRA ČR.

_____________________________________________________________________________________________
DebRA ČR Noviny byly vydány díky dotaci Ministerstva zdravotnictví České republiky.

____________________________________________________prosinec č.4/2009________
VÁNOČNÍ PEČENÍ S NADACÍ MALÝ STROM
Organizace Malý strom pořádala dne 12. 12. 2009 benefiční akci na podporu o.s. DebRA ČR. Mateřská škola Malý strom pořádá
každý měsíc prodej pečiva, jehož výtěžek jde ve prospěch neziskových organizací. Výtěžek byl tentokráte věnován nám.
Vybralo se krásných: 15.209 Kč, které budou využity na naplnění portfolia Petry Koudelkové, Honzíka Phuc Tronga a Václava
Ježka. V rámci této akce proběhla informační kampaň onemocnění EB a o.s. DebRA ČR. Informování lidí o existence této
nemoci je dalším z cílů o.s. DebRA ČR. Více se můžete dozvědět na http://www.malystrom.cz/peceni-pro-deti/ Zde budou
ke stažení i fotografie z prodeje pečiva a celé akce.
Velké poděkování a úctu k aktivní pomoci naší organizaci a tím i nemocným lidem s EB posíláme Evě Živné, která již potřetí
napekla spoustu krásných perníčků, které nejen že potěšily svou krásou ty, kteří je dostali, ale v druhé řadě pomohly dostat do
povědomí lidí, že DebRA ČR a její příznivci jsou velice šikovní a aktivní! Děkujeme!!
Poděkování dále patří úžasné Markétě Přibylové a jejím kolegyním z mateřeké školy Malý strom, které nás zahrnuly ve svých
aktivitách a věnovaly tak EB problematice nejen sobotní den. Obdivujeme jejich snažení a aktivity, které dělají. Děkujeme všem
jejich pekařům, kteří podporují tuto bohulibou činnost. (a)

VÍKENDOVÝ POBYT PRO DOSPĚLÉ PACIENTY S EB A RODIČE
Na konci října jsme byli pozváni od Jirky Borýska a jeho
kamaráda do Horního Němčí. V Horním Němčí bydlí
nejenom Jirka Borýsek, ale i David Fibichr. Oba trpí
závažnější formou EB, ale i přesto nám ukázali jak se dá
s touto nemocí radovat ze života.
Víkendový pobyt v

penzionu Bóďa byl tentokrát určen

pro dospělé pacienty s EB a jejich rodiče, partnery,
pečovatele… Během dvou dnů jsme měli s Pavlem
Bodišem – majitelem penzionu, Jirkou Borýskem a
Davidem Fibichrem – jeho rodiči, připraven bohatý
program. Byli jsme navštívit místní koňský statek,
navštívili jsme všichni Davida u nich doma, někteří z
nás se vysaunili, podstoupili masáž, aj. Prostě relaxování
a pohoda bylo záměrem tohoto víkendu. Ve večerních
hodinách nám Jirka B. společně s Pavlem B. předvedli
své muzikantské nadání. Dokonce nám přijela zahrát
kapela Sori, která se postarala o to, že jsme si všichni
společně krásně zazpívali.
Z víkendu jsme všichni odjížděli spokojeni ze společně
strávených chvil, kterých není nikdy dost. (a)
PŘESTAVBA PROSTOR DebRA ČR
Rekonstrukce prostor DebRA ČR započalo 4.12.2009, kdy jsme s panem architektem dořešili poslední úpravy a mohlo se začít s
otloukáním kachliček. Nyní již je vymalováno a začátkem ledna by se měla pokládat nová podlaha. Rekonstrukce je možná
díky Nadaci O2 a malířské firmě pana Vlastimila Hradského.

________________________________________________________________
Bezplatná linka DebRA ČR – volejte 800 11 55 73

___________________________________________________prosinec č.4/ 2009_________
PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Vážení,
po pěti letech končí mé aktivní pracovní nasazení v občanském sdružení DebRA ČR. Z různých
důvodů opouštíme s rodinou Brno a vracíme se do rodných Středních Čech.
Za činnost o.s. DebRA ČR bude nadále zodpovědná moje kolegyně Alice Salamonová, DiS. Můžete
se na ni obracet s čímkoli.
Za mou osobu se s Vámi loučím. Určitě se však shledáme na některé z akcí, které bude DebRA ČR
pořádat.
S úctou a poděkováním Vaše Magda Hrudková
Vážení a milí,
je mou milou povinností věnovat těchto pár řádků na informování o změnách, které v o.s. DebRA ČR nyní nastaly.
Od 17.prosince 2009 jsem byla jmenována do funkce ředitelky organizace. Jsem tedy nyní v roli statutárního zástupce. Tuto
úlohy zastávala Magda Hrudková, která s námi i nadále zůstane v aktivní spolupráci, žel se stěhuje za rodinou na Mělnicko.
Jsem potěšena, že mi byla dána důvěra a doufám, že úlohy ředitelky organizace budu vykonávat, jak nejlépe budu umět.
V řídící funkci jsem zcela poprvé, prosím Vás tedy o shovívavost a trpělivost. V roli sociální pracovnice budu i nadále. Proto
můžete stále očekávat moji pomoc, poradenství, doprovod, aj. pracovní úkony sociálního pracovníka. Od ledna 2010
nastupuje nová sociální pracovnice Veronika Pochylá na plný pracovní úvazek. Veroniku někteří z Vás již viděli na
víkendovém pobytu v Horním Němčí na podzim 2009. V oblasti sociálního poradenství tedy budeme působit dvě, což
doufám zkvalitní naše nabízené služby.
Vaše Alice Salamonová
Na koho se tedy máte obracet?
Mgr. Michaela Halbrštátová,
zdravotní poradce a pracovník v sociálních službách: poradenství v oblasti výživy, veřejná sbírka, poradenství v oblasti
zdravotní péče, organizace konference
tel.: 773 692 299
e-mail:michaela.halbrstatova@debra-cz.org
Alice Salamonová, DiS.,
ředitelka organizace: Dotace - financování, fundrising, organizační záležitosti, komunikace vně i uvnitř organizace, aj.
sociální pracovnice – odborné sociální poradenství
tel: 773 628 299
e-mail: alice.salamonova@debra-cz.org
Veronika Pochylá, DiS.,
sociální pracovnice – odborné sociální poradenství
tel: 773 682 299
e-mail: veronika.pochyla@debra-cz.org

Veronika

Alice

Michaela

________________________________________________________________
Bezplatná linka DebRA ČR každé pondělí a středu!

_____________________________________________________prosinec č. 4/ 2009_____
!!! DŮLEŽITÁ INFORMACE O PLATBĚ OŠETŘOVACÍHO MATERIÁLU ZNAČKY MÖLNLYCKE HEALTH CARE !!!
Ošetřovací materiál Mölnlycke Health Care s názvem Mepilex (velikost 15 x 15
cm), Mepilex Lite (velikost 15 x 15 cm), Mepilex Ag (velikost 15 x 15 cm) a
Mepitel (velikost 15 x 18 cm) bude od ledna 2010 hrazen za nemalé
spoluúčasti samotného pacienta. Toto rozhodnutí přišlo od zdravotní
pojišťovny. Proto prosím, aby jste si dali ošetřovací materiál, který používáte,
napsat ještě tento měsíc. Prosím také o vyzvednutí materiálu v lékárně tento
měsíc, jelikož od 1.1.2010 bude s velkým příplatkem. S menším příplatkem
bude i ošetřovací materiál menších rozměrů vzhledem k dani. Je tedy důležité,
abyste toto nepodcenili a opravdu si zašli za svých lékařem (pediatrem) a
nechali si materiál předepsat. Firma Mölnlycke Health Care bude samozřejmě
dále vyjednávat se zdravotní pojišťovnou, o jehož průběhu Vás budeme
informovat. Ovšem nyní se bude na ošetřovací materiál od ledna 2010
doplácet. Částky doplácení ještě nyní nejsou jasné. Budou známy na začátku
ledna 2010.(mi)

POZDRAV

POČÍTAČOVÉ PORADENSTVÍ

Předvánoční čertovsko - andělské
pozdravení všem rodinám s EB,
pracovnicím DebRA ČR a jejich
přátelům přikládá Eva Hrdá, sociální
pracovnice DebRA ČR, t.č. na mateřské
dovolené.

V případě počítačových nesnází se můžete
obrátit na 10letého Dominika Jaška, který
Vám rád poradí.
Tel.číslo: 774313033
ICQ: 466449534
E-mail: Dominik.Jasek@seznam.cz

O.S. DEBRA ČR DĚKUJE FIRMÁM, ORGANIZACÍM I JEDNOTLIVCŮM, KTEŘÍ JEJ PODPORUJÍ:

Řeháček Martin
Křivánková Michaela
Hrudková Alena
Kontakt na o.s. DebRA ČR:
Kožní oddělení I. Dětské interní kliniky FN Brno
Černopolní 9, 625 00 Brno
Webové stránky: www.debra-cz.org.
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