Vážení čtenáři a příznivci o.s. DebRA ČR,
v letním čísle DebRA ČR Novin se dočtete o III. Klinickém dni ve FN Brno, Setkání českých a slovenských dermatovenerologů,
„bazárku“ na Filozofické fakultě v Brně. Představíme Vám Manuál sociálních služeb, který vypracovala sociální pracovnice
DebRA ČR a brožurku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR týkající se lékařské posudkové služby. Dozvíte jak dopadla
výtvarná soutěž „O nejpestřejšího jarního motýla“. Společně nahlédneme na webové stránky DebRA ČR a zavítáme do
německé organizace DebRA. Prostor výživového koutku je věnován vitamínům rozpustným v tucích.

____________________________________________červen č.2/2007________
III. Klinický den ve FN Brno
Dne 25.5. 2007 se ve Fakultní nemocnici v Brně uskutečnil III.
Klinický den. 11 lidí (převážně dětí) s EB mělo během jednoho
dne možnost navštívit specialisty působící v klinickém EB
Centru při FN Brno a konzultovat s nimi svůj zdravotní stav.
O.s. DebRA ČR zajistilo speciální ošetřovací materiál, který byl
použit při ošetření v rámci klinického dne. Pracovnice DebRA
ČR zajišťovaly v průběhu klinického dne pro lidi s EB a jejich
rodinné příslušníky „zázemí“ v prostorách výtvarné dílny. Při
příležitosti klinického dne byl lidem s EB předán Manuál
sociálních služeb, který pro potřebu lidí s EB vypracovala
sociální pracovnice DebRA ČR Mgr. Eva Klvačová.
(j)
Manuál sociálních služeb – přiblížení sítě nejen sociálních služeb
Síť sociálních služeb v České republice je poměrně široká a někdy nebývá
snadné se v ní zorientovat. O.s. DebRA ČR předkládá rodinám žijícím s EB
manuál, který mapuje organizace nabízející psychosociální pomoc lidem se
zdravotním či jiným znevýhodněním.
Lidé s EB v něm naleznou adresy, telefony, emailové a webové kontakty na
organizace, které poskytují profesionální pomoc v náročných životních či
sociálních situacích. Na stránkách manuálu je možno najít odkazy na
pečovatelské služby, na oblastní spolky poskytující služby zdravotně
postiženým, na help centra, poradny, linky důvěry, správní úřady, na
organizace zaměřující se na vzdělávací či volnočasové aktivity. Součástí
manuálu jsou také informace o sociálních službách poskytovaných
o. s. DebRA ČR a o službách EB Centra v Brně. Při tvorbě
Manuálu jsou zohledňovány individuální potřeby uživatelů, manuál je zpracováván pro každého uživatele zvlášť a to dle
místa jeho bydliště. V současné době jsou manuály přichystány pro uživatele s EB žijící v okresech Brno, Jindřichův Hradec,
Mělník, Mladá Boleslav, Nový Jičín, Příbram, Rakovník, Tachov, Třebíč, Uherské Hradiště a Znojmo. Pro rodiny s EB žijící
v ostatních okresech budou manuály taktéž zpracovány. Přednostně jej získají uživatelé, kteří projeví zájem a objednají si jej
u sociální pracovnice DebRA ČR Mgr. Evy Klvačové na tel: 532 234 318, 721 248 820 nebo emailu:
eva.klvacova@debra-cz.org). Manuál vzniká díky dotaci MPSV ČR.
(e)

III. konference českých a slovenských
dermatovenerologů
Ve dnech 14.-16.6. 2007 proběhla v pražském TOP HOTELU
III.konference českých a slovenských dermatovenerologů.
DebRA ČR na konferenci prostřednictvím informačního
panelu a informačního stánku představila svoji činnost.
Z hlediska činnosti o.s. DebRA ČR považujeme za veliký
přínos možnost setkání také se slovenskými dermatology,
kteří tak měli možnost seznámit se s činností DebRA ČR. (j)

Bazárek na Filozofické fakultě MU
Dne 15.5. 2007 uspořádalo o.s DebRA ČR „bazárek“
rukodělných výrobků, které vytvořili lidé s EB
a příznivci o.s. DebRA ČR (šperky, textilních tašky,
ubrousky, keramické hrnečky, motýlky). „Bazárek“ se
uskutečnil v prostorách Filosofické fakulty MU v Brně.
Prodejní stáneček byl doplněn informačním panelem.
Studenti FF tak měli možnost seznámit se
s problematikou EB a činností DebRA ČR.
(j)

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

___________________________________________________červen č.2/2007__
Výtvarná soutěž o „nejpestřejšího jarního motýla“
Při příležitosti Aprílového setkání, které se uskutečnilo dne
21.4. 2007, proběhla výstava motýlích obrázků. Soutěž „o nejpestřejšího
jarního motýla“ jsme vyhlásili v předchozím vydání DebRA ČR Novin
a prostřednictvím webových stránek o.s. DebRA ČR. Možnost účastnit
se měli všichni příznivci tvůrčí činnosti, lidé s EB i široká veřejnost.
Celkově jsme obdrželi 21 dílek, pětičlenná komise udělením bodů
rozhodla o jejich umístění. Všem zúčastněným, především autorům
s EB, Lence Marténkové, Davidu Fibichrovi, Dominice Všední, chceme
velice poděkovat. Obrázky jsou krásné originální, koncem roku
bychom z nich rádi uspořádali výstavu přístupnou široké veřejnosti. (j)
Umístění soutěžních obrázků (všechna vítězná dílka jsou k nahlédnutí na
webových stránkách o.s. DebRA ČR)
1. místo: o.s. Kolokoč - kolektivní dílko dětí a maminek
2. místo: Lenka Marténková - textilní motýlí prostírka
3.místo: Martina Ngujenová, KSVČ JUVENTUS Karviná, Centrum Orlová
4. místo: ZŠ Nemojany - kolektivní dílko žáčků ZŠ Nemojany - motýlí závěs

Lenka Marténková, 2. místo
textilní prostírka, vosková batika

Lékařská posudková služba – brožura vydaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na svých webových stránkách zveřejnilo brožuru,
která přináší základní informace o lékařské posudkové službě sociálního zabezpečení
působící v organizačních strukturách resortu práce a sociálních věcí. V brožuře je stručně
vysvětleno co je lékařská posudková služba, dozvíte se, jak postupovat při žádosti
o dávku či výhodu podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem, kde je možné získat
potřebné formuláře, jaké podklady jsou nezbytné pro vyřízení žádosti, jaké jsou lhůty pro
posouzení nepříznivého zdravotního stavu a jakým způsobem je možné se proti
rozhodnutí posudkového orgánu odvolat.
Brožura je k nahlédnutí nebo ke stažení k dispozici na webových stránkách MPSV ČR
www.mpsv.cz v oddílu Publikace MPSV.
(e)
Co nabízí webové stránky o.s. DebRA ČR www.debra-cz.org ?
Mnozí z Vás webové stránky o.s. DebRA ČR pravidelně navštěvují. Tento článek je určen především těm, kteří na DebRA ČR
web doposavad nezavítali. Představíme v něm co všechno tento web svým uživatelům nabízí. Webové stránky DebRA ČR
jsou určeny především uživatelům služeb DebRA ČR, ale využívány jsou také širokou laickou i odbornou veřejností, lidmi,
kteří hledají informace o EB a DebRA ČR. To určuje podobu těchto stránek – obsahují základní informace o EB (formy
onemocnění a jeho projevy) a DebRA ČR (historie, služby a realizované aktivity, základní dokumenty týkající se DebRA ČR,
hlavní sponzory). V oddíle odkazy je možné vyhledat informace o organizacích DebRA v ostatních státech. V oddíle Novinky
máte možnost dozvědět se co se v DebRA ČR v nejbližší době chystá. Specifickým oddílem je tzv. diskusní fórum,
představuje prostor pro diskusi a komunikaci mezi uživateli služeb DebRA ČR, pracovníky DebRA ČR a širokou veřejností.
V rámci Fóra je možné klást nejrůznější dotazy týkající se výživy, stomatologie, práva, ošetřování. Fórum je místem, kde je
možné vyjádřit přání a stížnosti, která se týkají služeb DebRA ČR. Další možností, kterou stránky DebRA ČR nabízí, je
„prokliknutí“ na stránky klinického EB Centra – zde lze nalézt základní informace o specialistech jednotlivých oborů
působících v EB Centru a službách, které lidem s EB nabízejí (dermatologie, rehabilitace, stomatologie, plastická chirurgie,
hematologie, genetika, oční). Kontakt na uvedené specialisty a možnost domluvení schůzky s nimi je možný prostřednictvím
pracovnic DebRA ČR.
(j)
Organizace DebRA v Německu
Německá organizace DebRA byla založena v roce 1985. O její vznik se, podobně jako v naší
republice, zasloužila lékařka, lidé s EB a rodiče dětí s EB. Německá DebRA se prezentuje
jako kontaktní partner pro lidi s EB a jejich rodiny, zdravotnický personál, lékaře
a zdravotní pojišťovny. Své služby poskytuje celkem 320 rodinám, ve kterých žije člen s EB.
Náplní činnosti německé organizace DebRA je pomáhat svými zkušenostmi lidem s EB, vydávat a distribuovat informační
letáky a zprostředkovávat kontakt mezi lidmi s EB a jejich rodinami. Více informací o fungování organizace DebRA
v Německu naleznete na http://www.ieb-debra.de/.
__________________________________________________________
(j)
II. Ročník golfového turnaje DebRA Golf Cup se uskuteční dne 13.10. 2007.

___________________________________________________červen č.2/ 2007_______
„Výživový koutek“
Ve výživovém koutku naleznete informace o vitamínech rozpustných v tucích - A, E, D, K - dozvíte se něco o jejich funkci
v lidském organismu a přirozených zdrojích.
Vitamín A – retinol - je významný především pro dobré fungování pokožky a zraku. Vyskytuje se v živočišné stravě, např.
játrech, sýrech, žloutku, másle, plnotučném mléce nebo jako betakaroten v mrkvi, nati petržele, paprice, brokolici, bramborech
nebo špenátu. Denní dávku (cca 600 µg ) je možné doplnit větší miskou mrkvového salátu a jedním vajíčkem.
Vitamín D – kalciferol - je důležitý pro regulaci vápníku a fosforu v lidském těle, působí jako antioxidant, ovlivňuje
látkovou výměnu a má imunitní účinek. Nachází se nejvíce v ultrafialovém záření, dále pak v tuňákovi, sardinkách, tresčích
játrech, v tresce, makrele, lososu, žloutku, másle a mléčných výrobcích. Denní dávku (cca 7,5 µg ) pokryje jedna porce ryby
a pobyt na sluníčku.
Vitamín E – tokoferol – má imunitní účinek, zvyšuje odolnost těla proti virům a bakteriím, je důležitý pro Vitamín E je
obsažen v listové zelenině a rostlinných olejích. Potraviny s nejvyšším obsahem jsou kukuřice, vejce, chléb, máslo, přírodní
sýry, hrách, fazole a špenát. Z olejů mezi ně patří kukuřičný olej, olej z obilných klíčků a sójový olej.
Vitamín K je důležitý především pro dobrou funkci srážení krve a ukládání vápníku do kostí, spolu s vitamínem D
ovlivňuje látkovou výměnu v kostech a ledvinách. Nachází se v zeleném ovoci a zelenině. Ve větším množství je zastoupen ve
špenátu, rajčatech, nebo v sójovém oleji, brokolici, kapustě, hlávkovém salátu, sóji, hovězích játrech, zeleném čaji, vaječných
žloutcích, ovsu, pšenici, chřestu, másle a v sýrech.
(j)

DebRA ČR oslavila 3. narozeniny
V květnu uplynuly tři roky od usnesení, že bude založena organizace DebRA ČR, jejíž činnost se bude zaměřena tak, aby
hájila zájmy pacientů s EB, pomáhala jim v oblasti sociální a poradenské a velmi intenzívně komunikovala s odborníky
klinického EB Centra, které slouží jako centrální poradenský orgán pro problematiku EB pro celou republiku.
Pro založení takové pomáhající organizace hlasovali tehdy všichni přítomní, což bylo cca 70 účastníků setkání.
Po třech letech činnosti organizace je možná čas na malou rekapitulaci. DebRA ČR vznikla proto, aby doplnila péči o lidi
s EB (děti i dospělé) a jejich rodiny o služby sociální pracovnice, aby získávala prostředky pro integrační a edukační aktivity
a aby mohla přispět k činnosti klinického EB Centra nákupem vhodných ošetřovacích nebo jiných materiálů.
Smyslem naší práce je poskytovat komplexní služby. Pomoci lidem s EB a jejich rodinám, aby se dobře zorientovali
v systémech poskytování sociálních dávek a sociálních služeb státními nebo neziskovými organizacemi. Organizujeme také
setkání nebo pobyty, jejichž účelem je poskytnout dětem s EB možnost táborového vyžití, ze kterého mohou být jinak
vyřazeni, rodičům pak možnost odpočinku, relaxace a zodpovězení otázek, které je pálí, trápí, zajímají...
Všechny činnosti, které realizujeme odpovídají tomu, co jsme před třemi lety řekli, že by měla DebRA ČR dělat, jaké služby
by měla poskytovat.
Proto, abychom mohli takovéto služby poskytovat, je potřeba z různých zdrojů sehnat finanční prostředky. Již podruhé
získala DebRA ČR dotace od MPSV ČR a MZ ČR. Jsou to velmi významné prostředky, které však nejsou poskytnuty bez
podmínek. Jejich nabytí je velmi náročné a jejich čerpání musí odpovídat tomu, co jsme slíbili dané instituci, že s penězi
podnikneme. Pokud se tak nestane – pokud se např. neuspořádá pobyt, na který jsme peníze získali – peníze se musí beze
zbytku vrátit zpět na účet ministerstva.
Nemůžeme si ani peníze ponechat pro jiný účel. Pro ilustraci – z peněz určených na tábor nemůžeme uspořádat konferenci.
Z peněz určených na ošetřovací materiál nemůžeme koupit výtvarné potřeby na tábor a podobně. V případě, že se tak
stane, jedná se o neoprávněné užití dotace ze státního rozpočtu a peníze musíme opět vrátit.
Metodiky, podle kterých jsou poskytovány dotace jsou nekompromisní stejně jako úředníci na příslušných ministestvech.
Druhá stránka věci je, že jakmile jednou organizace peníze vrátí, protože nezrealizovala to, co slíbila, stává se v očích
ministerstva nedůvěryhodnou a získání peněz na následující rok na další aktivity je pak velmi nejisté.
Nejlepším řešením v této situaci je, shánět peníze z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu. V současné době z toho důvodu
chystáme rozsáhlou reklamní a informační kampaň a věříme, že se nám podaří získat co možná nejvíce sponzorů, kteří
poskytnou podobné sumy, jako státní instituce.
V tomto boji nám/Vám můžete pomoci také Vy, společně získané prostředky pak společně užijeme při aktivitách, které Vás
zajímají a které vítáte.
Budeme rádi, pokud nás budete jakkoli kontaktovat a o Vašich potřebách, očekáváních a názorech informovat. Denně nás
můžete zastihnout na telefonech, mailech i osobně v našich pracovnách v dětské nemocnici v Brně.
Budeme se těšit, že se aktivně zapojíte do fungování organizace a že vnesete své vlastní návrhy a připomínky. Věříme, že
pak práce, kterou děláme, bude mít pro Vás ten správný výzam.
(m)

_________________________________________________________
Máte-li zájem o zasílání informací z DebRA ČR prostřednictvím e-mailu, pošlete nám svoji e-mailovou adresu.

___________________________________________________červen č. 2/ 2007_
Bezplatné volání - nová služba DebRA ČR
Občanské sdružení DebRA ČR nabízí svým uživatelům novinku. Cca od poloviny července 2007 bude v provozu
bezplatná telefonní linka. Bezplatná linka umožní rodinám, ve kterých žije dítě nebo jiný člen s EB, telefonicky se
s jakýmkoliv dotazem obrátit na sociální pracovnici DebRA ČR a to ve vymezených dnech a hodinách:
vždy v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 15:00 hodin
Bezplatné volání do DebRA ČR bude v provozu od poloviny července 2007 a to na telefonním čísle: 800 11 55 73.
(e)
Minikalendář akcí
V sobotu 13.10. 2007 se uskuteční druhý ročník benefičního golfového turnaje „Jamka pro motýlí křídla“. Místem konání
turnaje bude, stejně jako v minulém roce, Golf a Coutry Club v Kořenci u Boskovic. Program turnaje bude připraven pro
pokročilé i začínající golfisty a všechny, kteří se chtějí s golfem seznámit. Kromě příjemné sportovní zábavy je cílem akce
bližší seznámení účastníků s činností DebRA ČR.
Ve spolupráci s významným partnerem a jednou z renomovaných reklamních agentur připravuje o.s. DebRA ČR
celorepublikovou reklamní a informační kampaň. Cílem kampaně je upozornit odbornou i laickou veřejnost na
problematiku EB, činnost o. s. DebRA ČR a získat finanční prostředky na realizaci programů podpory lidí s EB. Reklama
bude realizována prostřednictvím filmového spotu, který bude vysílán v autobusech společnosti Student Agency,
některých kinech v ČR (především v Brně a Praze), regionálních televizích, usilovat budeme o získání vysílacího prostoru
v České televizi. Další formou propagace budou plakáty umístěné na plochách city-light, letáky a inzeráty.
Druhý zářijový víkend bude věnován maminkám dětí s EB. Bude přichystán arteterapeutický program,
aromaterapeutické relaxace a podle přání maminek večerní program. Akce se uskuteční 8. - 9.9. 2007, v Penzionu Zátiší
v Bečkově u Trutnova. Těšíme se na maminkovské dovádění a vyrábění!
E-mailové adresy – výzva !!! Máte-li zájem o zasílání informací z o.s. DebRA ČR (pozvánky, upozornění na akce)
prostřednictvím e-mailové pošty, pošlete nám, prosím, svoji e-malilovou adresu. E-mailové adresy zájemců přijímá
Mgr. Eva Klvačová na adrese eva.klvacova@debra-cz.org

Pracovnice o. s. DebRA ČR Vám přejí co nejvíce příjemných letních zážitků.
DebRA ČR děkuje za poskytnuté dotace:

DebRA ČR děkuje firmám a organizacím, které ji podporují:

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.

IČ : 26 66 69
Číslo účtu : 2039957319/0800
Telefon: 532 234 504, 532 234 318
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