VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2013
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Úvodní slovo
Vážení čtenáři výroční zprávy, milí přátelé, spolupracovníci, partneři
charitativní organizace DEBRA ČR.
Rok 2013 byl pro nás všechny, jež jsme spojeni s činností charitativní organizace
DEBRA ČR významným rokem. Pojem nemoci epidermolysis bullosa congenita (EB), neboli
laicky v Česku nazývaná nemoc motýlích křídel, již nepatří mezi neznámá onemocnění.
V květnu 2013 zahájila DEBRA ČR desátý rok své činnosti. Desetiletá práce DEBRA
ČR přinesla pacientům s EB několik zásadních změn, které výrazně zvyšují kvalitu jejich
životů. DEBRA ČR spolu s EB Centrem reflektují změny v oblasti celosvětového vědeckého
výzkumu EB. Naší snahou je zajištění nejlepší dostupné zdravotní péče pro pacienty s EB.
Díky společným aktivitám se v roce 2013 podařilo docílit významné změny u zdravotních
pojišťoven, které začaly proplácet vhodný ošetřovací materiál pro nemocné s EB.
DEBRA ČR dále zajišťuje celou řadu služeb pro pacienty i jejich rodiny. Služeb, které mají
společný cíl – aby lidé s nemocí motýlích křídel mohli prožít co nejvíce a trpět přitom
co nejméně.
Před deseti lety se nám ani nesnilo, že se nám podaří zajistit ošetřovací materiál
pro nemocné s EB v takovém rozsahu a kvalitě, jako je tomu dnes. Dnes mají pacienti
dostatek ošetřovacího materiálu, který hradí zdravotní pojišťovny nebo DEBRA ČR
prostřednictvím dárců. Kvalita každodenního ošetřování u pacientů výrazně vzrostla.
Pacienti sami dbají na prevenci a správnou výživu.
EB Centrum se od svého založení rozrostlo z původních 5 lékařských odborníků
na současných 19 včetně sociálního pracovníka a psychologa. Naší vizí je zapojení
nemocných s EB do klinických studií, které by přinesly radikální zlepšení jejich stavu.
To s sebou ponese obrovské náklady, úsilí a práci.

Už deset let usilujeme o to, aby pacienti s EB prožili
co nejvíce a trpěli při tom co nejméně. Děkujeme vám
všem, kteří společně s námi pomáháte k naplnění
našeho společného úsilí!
Podrobnější popis všech projektů, aktivit a činnosti
sdružení v roce 2013 naleznete v této desáté výroční zprávě
DEBRA ČR.
Alice Brychtová | Ředitelka sdružení
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Ocenění v roce 2013
Dvakrát první místo a zvláštní cena poroty – taková je bilance účasti
sdružení DEBRA ČR v soutěži o nejlepší kalendář roku. Ocenění získala
za originální a úspěšný projekt 12 plus12.
Ze čtyřiasedmdesáti přihlášených projektů se kalendáři 12plus12
podařilo získat první ceny v kategoriích Vyjádření sociální role
a Osobité ztvárnění celebrit. Nejvíce si vážíme zvláštní ceny poroty za
fotografické uchopení sociálního tématu. Právě to byl totiž primární
cíl našeho projektu, tedy zobrazit svět nemoci motýlích křídel tak,
abychom se dotkli konkrétních problémů našich pacientů a zachytili
všechny odstíny jejich světa.
Soutěž o nejlepší kalendář každoročně pořádají kolegium
Typografie se společností M. I. P. Group v rámci veletrhu Reklama,
Polygraf 2013.

Představení
Občanské sdružení DEBRA ČR je organizace, která byla založena v roce 2004. Zařadila
se tak jako 32. organizace DEBRA do mezinárodního uskupení DEBRA INTERNATIONAL.
Slovo DEBRA znamená Dystrophic epidermolysis bullosa Research Association.
Z názvu vyplývá, že organizace DEBRA na celém světě podporuje lidi trpící vzácným
puchýřnatým onemocněním epidermolysis bullosa congenita (EB) – v Česku
překládaným jako nemoc motýlích křídel.
DEBRA ČR sídlí ve FN Brno , 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 efektivním řešením pro pacienty s EB. Sociální pracovnice
a nutriční terapeutka o. s. DEBRA ČR patří do mezioborového týmu specialistů Klinického
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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 pomůcek.
DEBRA ČR spolupracuje s řadou partnerů z řad státních institucí, nadací, komerčních
firem a odborných společností. Sympatizanty je také řada osobností z oblasti zdravotnické
i mimo ni. Patronkou organizace a velikou podporou je herečka Jitka Čvančarová.

o. s. DEBRA ČR JE ČLENEM:
•

DEBRA INTERNATIONAL

•

Národní rada osob se zdravotním postižením

•

Koalice pro zdraví

•

Orphanet

•

Daruj správně

•

Česká asociace pro vzácná onemocnění

Motto: Již desátým 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

Našimi aktivitami se snažíme zamezovat případnému sociálnímu vyloučení takto
nemocných a jejich rodin. Usilujeme o to, aby dokázali čelit tíživé ekonomické situaci,
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,
popřípadě jejich rodin. Zabezpečovat jejich informovanost a spolupracovat s vládními,
krajskými a dalšími institucemi.
Mezi další významné cíle sdružení patří šíření osvěty o nemoci motýlích
křídel mezi laickou i odbornou veřejnost.
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Pro koho tu jsme
– cílová skupina o. s. DEBRA ČR:
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:

Primární
Morava

– Nemocní s EB bez omezení věku

Sekundární

Slezsko

– Rodiny, ve kterých žije dítě s EB
– Pečovatelé pečující o nemocné s EB

Čechy

– Partneři nemocných s EB

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

Historie o. s. DEBRA ČR
2004
• Založení o. s. DEBRA ČR
• DEBRA ČR se stala členem DEBRA International
• Výroční konference DEBRA ČR *
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Brno

2005
• První placený zaměstnanec DEBRA ČR
• Klinický den *
• Účast na DEBRA Europe Meeting, Stockholm a II. Nordic Symposium for Professional on EB
• První číslo čtvrtletníku DEBRA ČR Noviny *

2006
• První Ozdravný pobyt pro děti s EB, jejich rodiče a pečovatele *
• I. ročník benefičního golfového turnaje „Jamka pro motýlí křídla *
• Účast na kongresu DEBRA Europe v Rakousku

2007
• Zaregistrováno odborné sociální poradenství
• Patronkou DEBRA ČR se stala herečka Jitka Čvančarová
• Účast na XV. Výroční konferenci DEBRA Europe, Avignon, Francie
• Zřízení bezplatné zelené linky pro uživatele služeb DEBRA ČR *
• První číslo newsletteru pro partnery a sponzory *

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

2011
• Zakoupení motorového vozidla pro terénní sociální službu
• Šest placených zaměstnanců, tři na plný pracovní úvazek, tři externí pracovnice
na DPP
• Informační kampaň o EB onemocnění v Praze *
• Druhý ročník charitativního a osvětového projektu Jitky Čvančarové 12plus12 *
• EB problematika v médiích
• Zahájení individuálního dárcovství prostřednictvím dárcovských SMS *
• První ozdravný přímořský pobyt pro nemocné s EB
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2012
• Třetí ročník charitativního osvětového projektu Jitky Čvančarové 12plus12 *
• Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo EB Centru Statut centra vysoce specializované
zdravotní péče o pacienty s EB
• VZP udělilo kód pro EB Centrum pro preskripci atraumatického krytí pro těžké formy
EB
• Druhý přímořský pobyt pro nemocné s EB
• Stali jsme se partnery klinické studie LF MU Brno – léčba kmenovými buňkami
u pacientů s EB
• Posílení DEBRA týmu o psychologa
• Šest placených zaměstnanců, čtyři na plný pracovní úvazek, dvě externí odborníci

2013
• Čtvrtý ročník charitativního osvětového projektu Jitky Čvančarové 12plus12 *
• Účast na 48. ročníku Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech
• Šest placených zaměstnanců, čtyři na plný pracovní úvazek, dva externí odborníci
• Ukončení 3. Veřejné sbírky ve prospěch pacientů s EB
• Zahájení 4. Veřejné sbírky ve prospěch pacientů s EB
* pravidelné každoroční akce / projekty
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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) a syndrom Kindlerové. Rozlišujeme více než 30 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.
Všechny 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 nedokážou 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.

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
250 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 25 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. Ministerstvo zdravotnictví udělilo v roce 2012 EB
Centru statut centra vysoce specializované péče o pacienty s EB.

Proč nemocní s EB potřebují pomoci?
• EB je vrozené dědičné puchýřnaté onemocnění kůže.
• EB patří mezi tzv. vzácná onemocnění.
• Kůže i sliznice nemocných jsou křehké jako křídla motýlů.
• Onemocnění EB zasahuje celou rodinu, kde žije takto nemocný člen.
• Nemocných s EB je na světě málo – mnoho odborníků z řad lékařů, sociálních
pracovníků, revizních a posudkových lékařů, aj. odborníků tuto diagnózu nezná.
• Lidé s EB mají tudíž problém získat jakékoliv příspěvky a výhody, které nabízí státní
systém ČR.
• Lidé s EB bývají často sociálně znevýhodněni a vyloučeni ze společnosti.
• Nemocní s EB neznají den bez bolesti.

9

DEBRA ČR – nabízené služby:
• Sdružujeme nemocné s EB a rodiny, kde žije takto nemocný člen.
• Sociální služby – odborné sociální poradenství.
• Zdravotní a výživové poradenství.
• Přímá finanční podpora a pomoc nemocným s EB – veřejná sbírka.
• Pořádání různých akcí v průběhu roku.
• Realizace projektů pro nemocné s EB.
• 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 koncem
roku 2011 rozšířena o nabídku poradenství v oblasti technik ošetřování nemocných 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
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• Odborné zdravotní poradenství v oblastech:
– výživového poradenství
– ošetřovacích technik a ošetřovacího materiálu
• Psychologické poradenství a podpora
• Poskytnutí krizové intervence
• Doprovod na vyšetření, při hospitalizaci ve FN Brno
• Půjčování kompenzačních pomůcek
• Zprostředkování kontaktů mezi uživateli služeb DEBRA ČR
• Inkluze do MŠ, ZŠ, aj.
• Uplatnění se na trhu práce

Aktivity pro pacienty s EB
a jejich rodiny o. s. DEBRA ČR 2013
Předávání cen Motýlích křídel
Již tradičně pořádáme každý rok slavnostní předávání cen Motýlích křídel
v kategoriích:
• Pacient roku
• Pacient šířící osvětu nemoci EB
• Ošetřující lékař roku
• Partner roku
11

Předávání cen Motýlích křídel za rok 2013 se uskuteční v rámci pořádání X. Výroční
konference v Brně dne 4. 4. – 6. 4. 2014.

X. výroční konference DEBRA ČR
Za podpory Úřadu vlády ČR
Jubilejní X. výroční konference DEBRA ČR proběhla ve dnech 24. – 26. května 2013
v hotelu Slovan v Brně. Záštitu nad touto akcí převzal ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus,
MBA, odborným garantem byla primářka Kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno
MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

Celkem se zúčastnilo 45 hostů z toho 17 pacientů s EB.
Cílem pořádání výroční konference pro nemocné s EB je edukace takto nemocných
a jejich pečovatelů v oblasti EB problematiky. Odborný program konference zajišťují
především specialisté působící při Klinickém EB Centru FN Brno. Na konferenci jsou
dále představovány nové techniky péče a ošetřování, novinky z oblasti hojení ran. Po
odborných přednáškách následují diskusní bloky. Zároveň mají pacienti s EB a jejich
pečovatelé možnost seznámit se se zástupci firem, které na českém trhu distribuují
nejrůznější produkty vhodné pro péči o nemocné s EB (ošetřovací materiály, kompenzační
pomůcky, výživové preparáty,…).
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Dobrý sluha, ale špatný pán
Za podpory spol. Centrum FotoŠkoda
Letošní soutěž na téma jak mohou moderní technologie pomáhat lidem
s hendikepem se svým 3D příspěvkem vyhrála KATEŘINA PORŠOVÁ, druhé místo získali
společně TEREZA PORŠOVÁ a MICHAL DIVIŠ. Vítězům ještě jednou blahopřejeme a těšíme
se z jejich tvořivosti.

Týdenní ozdravný pobyt pro pacienty s EB a jejich
rodiny
Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a britské společnosti Mayzus Financial Services
DEBRA ČR každoročně pořádá týdenní pobyt pro děti i dospělé s EB a jejich rodiny
a přátelé. Snahou pracovnic DEBRA ČR je aktivní účast dětí s EB na ozdravném pobytu,
kde mohou během tohoto týdne prožít zážitky, o které bývají díky svému zdravotnímu
stavu v běžném životě ochuzeni. Jedná se o tábory, výlety a různá dobrodružství
s vrstevníky. Společná témata pro všechny účastníky, jak velké tak malé, bývá odpočinek,
aktivní zábava formou různorodých her, setkávání se a sdílení radosti mezi sebou. Cílem
organizace DEBRA ČR je pomoci zlepšit zdravotní a psychický stav jak pacientů s EB, tak
jejich rodičů prostřednictvím takto specificky zaměřeného ozdravného pobytu. Program
pobytu je realizován převážně v rámci společných aktivit dětí a dospělých.
13

Osmý ročník týdenního ozdravného pobytu pro děti i dospělé pacienty s EB se konal
na Vysočině, v rodinném penzionu Lesní Zátiší Vojtěchov od 15. 7. – 21. 7. 2013.
O pobyt byl v tomto roce velký zájem. Účastnilo se ho 40 uživatelů služeb o. s. DEBRA
ČR a dalších 6 z nich nás přijelo navštívit. Na celý týden jsme se proměnili v námořníky
a vydali se na dobrodružnou cestu po Karibiku. Vedle průzkumných výprav „po ostrovech“
nechyběla ani celá řada výtvarných aktivit a naši šikovní námořníci nám zpříjemňovali
večery na palubě živou hudbou. Pro starší námořníky byl připraven vzdělávací projekt
o rodinných financích.

Abeceda rodinných financí
Za podpory CSR Consult, s. r. o.
Součástí programu ozdravného pobytu ve Vojtěchově byl dospělým účastníkům
nabídnut letos vzdělávací projekt Abeceda rodinných financí. Náklady na
živobytí jsou několikanásobně vyšší u rodiny s pacientem s EB než v rodinách, kde není
nutnost hradit ošetřovací materiál a ostatní potřebnosti, které vyžaduje toto specifické
onemocnění. Velmi důležité je, aby rodiny dokázaly vyjít s finančními prostředky, které
mají k dispozici. Vzhledem ke skutečnosti, že mnohé rodiny se obrací s prosbou o finanční
podporu na různé organizace a nadace, jsme se rozhodli tento projekt realizovat.
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Ediční činnost
Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Ediční činnost je zaměřena především na vydávání letáků, brožur a Novin DEBRA ČR.
Tyto materiály poskytují aktuální informace a novinky v problematice EB ať už samotným
uživatelům služeb o. s. DEBRA ČR nebo široké veřejnosti. Jsou tvořeny především
zaměstnanci organizace ve spolupráci s lékaři Klinického EB Centra a dalšími odborníky.
Brožury a letáky se věnují činnosti organizace DEBRA ČR i Klinického EB Centra a také
různým aspektům onemocnění EB. Čtvrtletně vycházející Noviny DEBRA ČR pak přináší
aktuální novinky z oblasti výživy, sociálních služeb, ošetřování a péče o pacienty s EB
a také informace o činnosti DEBRA ČR, DEBRA International a dalších organizací DEBRA
ve světě. Odborné tiskoviny se snažíme distribuovat po celé České republice lidem žijícím
s EB, jejich pečovatelům, sociálním pracovníkům, lékařům a zdravotnickému personálu
i široké veřejnosti. Naším záměrem je také publikace článků v odborných i společenských
periodikách.
V rámci projektu byl v roce 2013 vydán odborný leták Nejvhodnější strava pro
kojence s EB a odborná brožura Nutriční opatření u zácpy.

žívání dudlíku a láhve

láhve a prsu zapojuje jiné svalové
využívá největší hlavový sval, který
ní pohyb. Při pití z láhve je potřeba
ých svalů, které musí vyvinout
tí z láhve způsobuje dítěti hypoxii
krvení tkání) a stres. Navíc je dítě
šímu riziku vzniku zánětu středního

způsobují v ústech dítěte s EB více
řů a erozí než-li prs matky. Bradavka
a láhvi měkká a pružná a v průběhu
ar přizpůsobuje tvaru úst dítěte.
méně traumatizována. Zvláště u dětí
dudlíků a láhví spojeno s častějším
Candidy Albicans, kvasinky která
ělavé povlaky na rtech a v ústech.
ůsobem je krmení dítěte pomocí
ohárku.

množství vypitého mléka během
i přisátí, správnosti polohy je
aby nutriční terapeut osobně viděl,
ělají během jednoho celého kojení.
může být klíčové pro to, aby se dal
ovat problém a pomocí praktického
pomoci odstranit.

Nejvhodnější strava
pro kojence s EB
Význam mateřského mléka
a umělých náhrad

Ing. Bc. Gabriela Janíčková | Nutriční terapeut

NUTRIČNÍ OPATŘENÍ
U ZÁCPY

Brožura vznikla za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky

Ing. Bc. Gabriela Janíčková
nutriční terapeut, laktační poradce

taktujte nutričního terapeuta

34 318
@debra-cz.org

Letáček vznikl za podpory
Ministerstva zdravotnictví České republiky
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Edukace
Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a spol. Hartmann rico a. s.
V roce 2013 edukační činnost DEBRA ČR navázala na loňský kurz „Nácvik
samoošetřování“. Již třetím 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 stavu jejich kůže. V edukačních
kurzech se pacientům s EB a jejich rodinám snažila nutriční terapeutka nenásilnou
formou vštípit poznatky z oborů výživy a ošetřovatelství.

Informační materiály o nemoci EB
Za podpory Nadace ČEZ a Ministerstva zdravotnictví
Informovanost a šíření osvěty o nemoci motýlích křídel je důležitým cílem aktivit
DEBRA ČR. Lidé s EB se každodenně potýkají nejen s neustálou bolestí, kterou jim toto
onemocnění přináší, ale i bolestí psychickou, kterou jim způsobuje neinformovanost okolí.
Narážejí jak na nepřijetí jejich okolí (učitelé, spolužáci, kamarádi, aj.), tak na nepochopení
problematiky EB ze strany úřadů, školství i lékařů. Díky Informační kampani, která je již
několik let podporována Ministerstvem zdravotnictví ČR se nám daří informovat laickou
i odbornou veřejnost o existenci tohoto závažného nevyléčitelného onemocnění.
Náhled obrázků mezinárodní Informační kampaně DEBRA INTERNATIONAL, jež nese
název: TAKTO SE V ŽIVOTĚ CÍTÍ LIDÉ S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL.
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Terénní sociální služba
Za podpory spol. Hartmann rico a. s. a Nadace ČEZ
Do Klinického EB Centra dojíždějí nemocní s EB na pravidelné kontroly, které jsou
odvislé od jejich zdravotního stavu. Pro zkvalitnění péče o nemocné s EB nabízíme
služby ambulantní formou (ve FN Brno PDM) a od roku 2011 realizujeme i službu
terénní – v přirozeném prostředí nemocných s EB. Součástí výjezdového týmu je sociální
pracovnice, nutriční terapeutka a od konce roku 2012 nově i psycholog. Odborné
pracovnice zprostředkovávají sociální, zdravotní a psychologické poradenství přímo
v rodinách, kde žije nemocný s EB. V průběhu roku 2013 bylo zrealizováno 30 výjezdů
do rodin, kde žije nemocný s EB.

Veřejná sbírka
Za podpory donátorů a individuálních dárců a Fórem dárců
Cílem Veřejné sbírky Pomozte je přímá finanční pomoc nemocným s EB – zkvalitnění
jejich života. Od roku 2011 se stala součástí Informačních kampaní dárcovská SMS.
Finanční prostředky byly využity ve prospěch nemocných s EB, jsou součástí Veřejné
sbírky. Díky šíření osvěty nemoci EB jsme navázali spolupráci s řadou individuálních
dárců a společností, kteří podpořili Veřejnou sbírku – nemocné s EB.
Během roku 2013 využilo přímou finanční podporu celkem 43 nemocných s EB. Více
na str. 30.
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Předmětem veřejné sbírky byl především nákup ošetřovacího materiálu lidem s EB,
zdravotní pomůcky, speciální vybavení do domácností, zakoupení PC pro vzdělávací
potřeby, podpora Klinického EB Centra, realizace přímořských ozdravných pobytů pro
nemocné s EB.

TAKTO SE V ŽIVOTĚ CÍTÍ LIDÉ
S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru

DMS DEBRA

na telefonní číslo

87 777

Cena DMS je 30 Kč, DEBRA ČR obdrží 28,50 Kč

Mezinárodní aktivity
Za podpory Úřadu vlády ČR
Od počátku své činnosti je DEBRA ČR členskou organizací DEBRA International se
sídlem v Londýně. Díky mezinárodní spolupráci čerpáme zkušenosti, inspiraci a získáváme
cenné informace o práci s lidmi s EB po celém světě.
V rámci našich mezinárodních aktivit se účastníme odborných konferencí,
kongresů DEBRA Europe a DEBRA International a udržujeme kontakt s okolními DEBRA
organizacemi např. z Rakouska, Polska, Německa nebo Chorvatska. Připojujeme se
k oslavám mezinárodního osvětového týdne pro EB ve dnech 25. 10. – 31. 10. Lékaři
našeho Klinického EB Centra spolupracují při vyšetřování pacientů s kolegy v zahraničí,
účastní se mezinárodních konferencí a jsou součástí mezinárodní sítě EB Clinet.

Řím, Itálie, DEBRA INTERANTIONAL Congress
Cílem projektu byla účast odborníků Klinického EB Centra na Mezinárodním
Kongresu DEBRA INTERNATIONAL – tento kongres byl zaměřen na problematiku
gastrointestinálních komplikací a jejich praktického řešení pro pacienty s epidermolysis
bullosa congenita. Kongres se konal v Římě ve dnech 20. 9. – 22. 9. 2013.
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Účast: MUDr. Alena Havlíčková – odborník na EB problematiku v oblasti
dětské gastroenterologie. Gastroenterolog, pediatr, Klinické EB Centrum, FN Brno
a Ing. Bc. Gabriela Janíčková – nutriční terapeut, DEBRA ČR.

Salzburg, Rakousko, 2nd Conference of EB–CLINET
Cílem projektu byla účast odborníků Klinického EB Centra na Mezinárodním Kongresu
EB Clinet - tento kongres byl zaměřen na problematiku možností užití genové terapie
při léčbě pacientů s epidermolysis bullosa congenita. Kongres se konal v Salzburgu
16. 9. – 19. 2013.

Účast: prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D. – přední odborník na EB problematiku,
dermatovenorolog, pediatr, Koordinátor Klinického EB Centra ČR. DEBRA ČR odborný
garant, MUDr. Jana Kýrová – dermatovenerolog, specialista Klinického EB Centra FN Brno,
RNDr. Lenka Fajkusová, Csc. – molekulární genetik, specialista Klinického EB Centra FN
Brno.
Účast byla velkým přínosem pro profesní růst specialistů Klinického EB Centra při FN
Brno a výměny zkušeností z jiných organizací DEBRA a specialistů věnujících se léčbě
pacientů s epidermolysis bullosa congenita po celém světě. EB Clinet je celosvětová síť
sdružující odborníky na problematiku EB a EB Center z celého světa.

Istanbul, Turecko, 22 Congress of Dermatovenorology in changing Word
Cílem projektu byla účast koordinátorky Klinického EB Centra na Mezinárodním
Kongresu Dermatovenorology in changing Word – tento kongres byl zaměřen
na problematiku vzácných dědičných dermatovenerologických onemocnění. Kongres se
konal v Istanbulu: 2. 10. – 5. 10. 2013.

Účast: prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D. – přední odborník na EB problematiku,
dermatovenorolog, pediatr, Koordinátor Klinického EB. Centra ČR. DEBRA ČR odborný
garant.
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VII. 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
zůstávají v jednotlivých ambulancích a specialisté se u nich střídají ve 30 min. intervalech.
Odpoledne pak specialisté dohromady vyhodnotí zdravotní stav jednotlivých pacientů
a možnosti další léčby. Model přebrán z Groningenu a Salzburku.

Seminář Význam komplexní péče o pacienty s EB ve specializovaném EB Centru
Ve spolupráci s Českou dermatovenerologickou společností ČLS J. E. Purkyně sekce
dětské dermatologie a spol. T. E. O. Consulting
7. června se konal v Praze již II. seminář na téma péče o pacienty s EB, který byl určen
pro dermatology, pediatry, obvodní lékaře, lékárníky a jiné nelékařské profese, jež pracují
s nemocnými EB.
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Benefiční a osvětové akce
Osvětový projekt 12plus12
Za podpory Nadace ČEZ, společností Repower, OWB, Ceva

Autorka projektu patronka organizace Jitka Čvančarová
Cílem osvětového projektu 12plus12 je uvědomit laickou i odbornou veřejnost na
existenci onemocnění EB - nemoci motýlích křídel. Prostřednictvím fotografií, jež v rámci
projektu 12plus12 se dotýkáme konkrétních problémů, které tíží lidi s EB.
IV. ročník kampaně 12plus12 se zaměřuje na hledání paralel v životech pacientů
s EB a lidí bez zdravotního postižení. Lidé s EB prožívají život v mnohém stejně jako
všichni ostatní. Blízkost chápeme jako jednu ze základních lidských potřeb a právě v této
perspektivě byl pojatý čtvrtý ročník projektu 12plus12 i život s EB. Blízkost je důležitá
pro všechny lidi tedy i pro lidi s EB. Lidem s EB chceme být nablízku. Lidé s EB chtějí mít
někoho, kdo jim je blízký.
Projevy mezilidské blízkosti jako jsou stisk ruky nebo objetí nejsou pro lidi s EB nebezpečné,
naopak. Vlídný lidský kontakt je pro ně významnou formu pomoci a podpory.
Za celým projektem stojí patronka sdružení DEBRA ČR herečka Jitka Čvančarová,
která se účastní celého procesu realizace kampaně. Autorkou fotografií je již potřetí
renomovaná česká fotografka Lucie Robinson, držitelka řady prestižních ocenění.
do kampaně se zapojilo opět 12 významných osobností českého veřejného života
– mj. Jiří Bartoška, Dan Bárta, Robert Vano, Lejla Abbasová,
David Koller, Tomáš Klus, Martin Veselovský, Tomáš Sedláček
a další.
Vzniklé fotografie se staly součástí osvětového
kalendáře, poznámkového bloku a informativní putovní
výstavy.
Kalendář je tradičně produkt určený k prodeji. Tržby
z prodeje kalendářů a poznámkových bloků představují
významnou část příjmů sdružení DEBRA ČR, jež jsou
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použity ve prospěch pacientů s EB. Křest nového kalendáře proběhl 28. listopadu na
parníku Vyšehrad, který pro tuto příležitost poskytla Pražská paroplavební společnost.

Na vydání kalendáře navázala úspěšná medializace, která byla možná hlavně díky
spolupráci s MFF KV. Mediální partnerství z Karlovarského filmového festivalu vyneslo
sdružení DEBRA ČR uvedení spotů v České televizi, které vybízely ke koupi kalendářů,
dále celostránková inzerce v týdeníku Reflex, magazínu Blesk pro ženy, magazínu Geo,
v magazínech deníku Právo.
DEBRA ČR provozuje na stránkách www.12plus12.cz vlastní eshop, jehož
prostřednictvím je zajištěn prodej kalendářů i dalších produktů.

Výstava 12plus12 v Chrudimi
Za podpory spol. LÉKÁRNA CZ
Výstavu fotografií o životě pacientů s nemocí motýlích křídel na náměstí v Chrudimi
provázel slavnostní akt: DEBRA ČR převzala šek v hodnotě 330 000 korun od Pavla
Hrstky, ředitele Lékárna.cz. Částka od Lékárna.cz putovala na transparentní sbírkový účet
a byla využita výhradně pro přímou podporu pacientů s nemocí motýlích křídel.
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VIII. ročník „Jamka pro motýlí křídla“ Kořenec u Boskovic
Za podpory Sokrates Golf & Country club, o. s.
Dne 7. května 2013 proběhl další ročník benefičního golfového turnaje Jamka pro

motýlí křídla v resortu Sokrates Golf & Country club, o. s., který se tento rok
uskutečnil stejně jako loni v deštivém počasí. Potěšilo nás, že i přes nepříznivou předpověď
počasí se sjelo na Kořenci opět tolik milovníků golfu a charitativních příležitostí.

Letošní výtěžek turnaje činil úctyhodných 250 000 korun!

Spolupráce v roce 2013
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
DEBRA ČR se stala neziskovým partnerem 48. ročníku Mezinárodního filmového
festivalu Karlovy Vary. Díky podpoře festivalu, sponzorů a přízni filmových fanoušků jsme
získali pro pacienty s nemocí motýlích křídel za jediný týden šest set tisíc korun a mediální
partnerství v hodnotě jeden a půl milionu.

23

Po celý týden filmového festivalu provozovala DEBRA ČR Ostnatou kavárnu, jejíž
provoz slavnostně zahájili osobnosti Hana Maciuchová, Leoš Heger, Dan Bárta, Tomáš
Sedláček, Ondřej Brzobohatý. V rámci jednoho dne jsme kouleli po Karlových Varech
ostnatou kouli, jež znázorňovala svět pacientů s nemocí motýlích křídel. Kouli v úterý
2. 7. vpustili do světa představitelé festivalu Jiří Bartoška a Karel Och a osobnosti
s festivalem tradičně spjaté Marek Eben, Jiří Macháček, Dan Bárta. Během dne urazila koule
9600 metrů, své putování ukončila v Poštovním dvoře těsně před zahájením benefičního
koncertu. V Poštovním dvoře se uskutečnil benefiční koncert, kde vystoupili Michal Hrůza
s kapelou, Lenka Dusilová, Marcel Marek (Děda Mládek Ilegal Band), Ondřej Brzobohatý,
Matěj Ruppert, Ondřej Ruml, Dan Bárta a Eddie Stoilow. Jako speciální host vystoupila,
s písní Větře duj pacientka s EB Olga Joklová, která svým výkonem a cappella všechny
návštěvníky i vystupující zcela ohromila. Koncertem provázel Filip Rajmont s Jitkou
Čvančarovou. V Mlýnské kolonádě bylo veřejnosti hravou formou představeno pojednání
o tom, že všichni lidé jsou si v jádru podobní, a jak liché je soudit lidi podle zevnějšku. Toto
představení připravila Jana Burkiewiczová s kabaretem Lidoskop. Hostem představení
byla patronka DEBRA ČR herečka Jitka Čvančarová, která představovala múzu, co dokáže
nahlédnout do lidského nitra. Nadace ČEZ tradičně přiváží na MFF KV svá oranžová kola
a s pomocí návštěvníků festivalu a jeho významných hostů uspořádá veřejné šlapání na
speciálně upravených rotopedech, které „vyrábějí“ energii pro potřebné. Tentokrát byl
výtěžek z celodenní akce určen DEBRA ČR a Centru Paraple.
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Cílem veškerých aktivit v rámci účasti DEBRA ČR na 48. ročníku
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bylo představit veřejnosti
jak problematické je onemocnění motýlích křídel, jak se takto nemocní cítí,
jak mohou lidé takto nemocným pomoci.

Společnost HARTMANN – RICO a. s. – POMÁHÁ LÉČIT
Společnost HARTMANN – RICO a. s. navázala s DEBRA ČR velmi úzkou spolupráci.
Již čtvrtým rokem podporují projekt terénní sociální služba, na jehož realizaci poskytují
nejen finanční prostředky, ale i ošetřovací materiál, který pomáhá léčit nemocné s EB.
Zaměstnanci společnosti realizují v průběhu roku sbírky, jejich výtěžek je určen pro
přímou podporu nemocných s EB.

Společnost Pears Healt Cyber – stále spolu
Společnost PHC spolupracuje se sdružením již od samého začátku zahájení činnosti.
Pracovníci jsou stálými dobrovolníky a pomáhají nám realizovat mnohé projekty pro
nemocné s EB. Pracovníci společnosti se aktivně účastnili jako dobrovolníci na realizaci
ostnaté kavárny v Karlových Varech.
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DOUGLAS podporuje lidi s nemocí motýlích křídel
Za spolupráce s Harper‘s BAZAAR
Kdo navštíví parfumerii DOUGLAS, hledá něco neobyčejného. Tak může znít heslo
parfumerie DOUGLAS, jež podporuje lidi s nemocí motýlích křídel. Při příležitosti
slavnostního otevření prodejny na Václavském náměstí v Praze jsme 7. 11. 2013 převzali
šek ve výši 35 000 korun. Výtěžek je určen na přímou podporu pacientů s EB.
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Podpora ruským pacientům s nemocí motýlích křídel
Za podpory britské společnosti Mayzus Financial Services
Na jaře a na podzim přiletělo do Brna celkem šest pacientů s nemocí motýlích křídel z
Ruska a Ukrajiny. o pacienty se staral tým specialistů EB Centra, který jim poskytl komplexní
odbornou péči, včetně moderní diagnostiky histologické a na molekulární úrovni. Cestu
do Brna jim zprostředkovalo ruské a české občanské sdružení DEBRA. Britská společnost
Mayzus Financial Services , darovala pro tyto nemocné finanční prostředky na zakoupení
ošetřujícího materiálu, který je v jejich zemi nedostatkový nebo velmi drahý.

Spol. OWB podpořila osvětový projekt 12plus12
Začátkem dubna spojili své síly spolupracovníci spol. OWB a uspořádali na
školícím zasedání sbírku, jež podpořila realizaci osvětového projektu 12plus12. Kromě
samotných spolupracovníků se do pomoci zapojily také partnerské organizace.

Golfem do boje s nemocí motýlích křídel
Druhý červnový víkend patřil v Mariánských Lázních golfu. Výtěžek z Evropského
charitativního golfového turnaje „B. Braun for children“ putoval občanskému
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sdružení DEBRA. České zastoupení Skupiny B. Braun, které bylo letos hostitelskou zemí,
vybralo občanské sdružení DEBRA, které získalo finanční prostředky na kofinancování
klinické studie Léčba kmenovými buňkami u pacientů s EB.

Další společností, jež finančně podpořila kofinancování klinické studie Léčbu
kmenovými buňkami u pacientů s EB byla spol. ZFP GROUP, která oslovila své partnery
a spolupracovníky, kteří díky své síle a zájmu pomáhat nasměrovali pomoc právě
nemocným s EB.

Splněné přání pro Katku V.
Herečka a zpěvačka Dáša Zázvůrková uspořádala 11. listopadu 2013 v divadle
Semafor oslavu. Slavila své 10leté působení v divadle Semafor a večer pojala jako „Večer
splněných přání“. Plnila je sobě i svým hostům.
Mezi řadu hostů pozvala Katku Vlastovou, která hraje skvěle na saxofon a to i přes to,
že kvůli EB musela absolvovat již několik operací prstů. Katka hrála v doprovodu pianisty
Tomáše Homuty. Toto vystoupení bylo pro Katku prvním na prknech věhlasného divadla,
čímž si splnila své velké přání. Katka svým umem všechny přesvědčila o tom, že o ní ještě
hodně uslyšíme.
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Spolupráce s LF MU Brno
Léčba kmenovými buňkami u pacientů s EB
Za podpory Nadace J&T, spol. ZFP Group a B. Braun Medical s. r. o.
Projekt se zabývá zcela novým a unikátním způsobem léčby geneticky podmíněného
onemocnění epidermolysis bullosa congenita. Kmenové buňky izolované od zdravého
dárce mohou dodat tkáním pacienta s EB chybějící kolagen typu VII, zahojit defekty
kůže a vést k regeneraci postižených tkání. Projekt je postaven na odborné spolupráci
Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii podporovaného
Evropskou unií a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Farmakologického
ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a EB Centra ve Fakultní nemocnici Brno.
V březnu 2013 došlo k pořízení unikátního automatizovaného přístroje Quantum, který
slouží k expanzi kmenových buněk. Rovněž došlo k vypracování klinického protokolu
týmem prof. Michálka a k propojení týmu odborníků, kteří zahájili laboratorní testování,
které bude probíhat v roce 2013. Na základě optimalizace laboratorních postupů bude
přistoupeno ke schvalovacímu řízení klinické studie pro indikované pacienty s EB.
Odborná garance projektu: prim. MUDr. Hana Bučková Ph.D. a prof. MUDr. Jaroslav
Michálek, Ph.D.

DOBRÝ ANDĚL vzal „motýlky“ pod svá křídla
Nadační fond DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce
dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými
pravidelnými měsíčními příspěvky. Peníze od Dobrých andělů, přijaté v jednom měsíci,
systém DOBRÝ ANDĚL rozdělí rovným dílem stovkám rodin vždy první pracovní den
následujícího měsíce. Veškeré provozní náklady nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL jsou
hrazené ze soukromých peněz jeho zakladatelů.
Máme velkou radost, že nadační fond DOBRÝ ANDĚL se rozhodl od června 2013
podpořit i děti s nemocí motýlích křídel do 18 let věku.
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Finanční zpráva za rok 2013
Veřejná sbírka Pomozte – přímá podpora nemocných s EB

číslo účtu: 2166032028/5500
Využití veřejné sbírky POMOZTE
Počet pacientů, kteří využili Veřejnou sbírku
Počet žádostí, které byly podpořeny

43
140

Náklady veřejné sbírky POMOZTE a transparentního účtu
Přímá finanční podpora nemocným s EB

1 482 500

Nepřímá finanční podpora – EB Centrum

52 000

Spotřeba materiálu – zdravotnický materiál

29 900

Správa VS – poplatky bance, kurzové ztráty,zelená linka
vč. škody – storno zájezdu u moře

29 400

Náklady celkem vč. transparentního účtu

1 593 800

Výnosy veřejné sbírky POMOZTE
Přijaté příspěvky
Fórum dárců – dárcovské SMS

Výnosy celkem

1 005 400
56 000

1 061 400

Hospodářský výsledek za rok 2013

-532 400

Do roku 2013 – převod z předešlých období

+708 000

Do roku 2014 – převod z předešlých období

+175 600

• Veřejná sbírka, která byla povolena už v r. 2010 na tříleté období, byla ukončena ke dni 17. 9. 2013.
Abychom získali povolení k další veřejné sbírce ve prospěch lidí s EB, musel se transparentní účet
vyčerpat na 0 Kč.
• Další veřejná sbírka byla schválena od 22. 10. 2013. V roce 2013 činily příjmy sbírky ve výši 1 061 400 Kč.
Náklady veřejné sbírky – nemocným s EB bylo z této veřejné sbírky poskytnuto 1 593 800 Kč.
Výše rozdílu nákladů a výnosů 532 400 Kč byla hrazena ze zůstatku z předešlého období.
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Činnost sdružení, realizace projektů pro nemocné s EB:
číslo účtu: 2039957319/0800
Náklady činnost sdružení 2013
Mzdové prostředky (mzdy, DPP, DPČ)
Zákonné sociální pojištění
Zákonné zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby
Spotřeba materiálu – ošetřovací materiál pro pacienty z ČR,
Ukrajiny a Ruska

1 344 100
274 800
98 000
5 000
19 600
297 300

Spotřeba materiálu – drobný hmotný majetek

52 000

Spotřeba materiálu – pohonné hmoty – terénní služba

16 900

Spotřeba materiálu – potraviny (ozdravný pobyt)

24 700

Spotřeba materiálu – ostatní
Spotřeba energie
Opravy a udržování

199 600
30 900
8 800

Cestovné – tuzemské

65 600

Cestovné zahraniční

74 600

Náklady na reprezentaci

47 000

Náklady vynaložené na prodané zboží

54 600

Ostatní služby – telefony

50 700

Ostatní služby – poštovné

33 800

Ostatní služby – přeprava, odpady
Ostatní služby – nájemné

6 700
138 300
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Ostatní služby – semináře, školení, supervize
Ostatní služby – tisk, kopírování
(Informační kampaň a osvětový projekt)

475 700

Ostatní služby – účetní a právní služby

202 400

Ostatní služby – ozdravný pobyt

164 600

Ostatní služby – Informační a osvětový projekt

652 000

Ostatní daně a poplatky
Odpisy hmotného a nehmotného majetku

1 600
67 800

Odpisy nedobytné pohledávky

3 800

Ostatní pokuty a penále

1 000

Jiné ostatní náklady – poplatky bance

9 200

Jiné ostatní náklady – pojištění

36 800

Členské příspěvky mezinárodní i ČR

23 000

Dary – LF MU
Ostatní poskytnuté dary
(ošetřovací materiál pacientům, léky)

Náklady celkem

32

27 500

400 000
26 800

4 935 200

Zdaňovaná činnost sdružení:
číslo účtu: 2039957319/0800
Náklady zdaňované činnosti 2013
Mzdové prostředky (mzdy, DPP, DPČ)

49 500

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

11 500

Náklady vynaložené na prodané zboží

27 900

Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby

3 100

Spotřeba materiálu – ostatní

1 100

Ostatní služby – telefon

7 500

Jiné ostatní náklady – pojištění

6 000

Ostatní služby – poštovné

5 800

Ostatní služby – tisk, kopírování

1 800

Ostatní služby – účetní služby
Ostatní služby – ostatní
Daň z příjmů za běžnou činnost

Náklady celkem

19 500
4 200
46 000

183 900
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Výnosy činnost DEBRA ČR – bez veřejné sbírky
Provozní dotace
Přijaté příspěvky (finanční a věcné dary)
Tržby z prodeje služeb

3 121 700
24 000

Tržby z prodeje výrobků – kavárna KV

106 800

Tržby z prodeje výrobků a služeb – zdaňovaná činnost

680 900

Úroky

Výnosy celkem

1 600

4 707 000

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-412 100

NÁKLADY CELKEM ZA ROK 2013

6 713 000

VÝNOSY CELKEM ZA ROK 2013

5 768 400

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM ZA ROK 2013
DO ROKU 2013 – PŘEVOD Z LET MINULÝCH
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772 000

-944 600
+1 902 000

PŘEVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ DO ROKU 2014

+957 400

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM (dodavatelé, mzdy, aj.)

+512 000

Organizační struktura o. s. DEBRA ČR
Výkonné řízení bez nároku na honorář
Placení zaměstnanci a pracovníci o. s. DEBRA ČR

Statutární
zástupce
– ředitelka
Patronka
organizace

Valná
hromada

Správní rada

Sociální
pracovník
Nutriční
terapeut
Pracovník
v soc. službách
Psycholog

Kontrolní revizní
komise

Koordinátor
projektu 12plus12

Valná hromada:
Předseda: Roman Strýček
Místopředsedkyně Olga Joklová st.

Správní rada:
Předseda: Petr Tarcala
Místopředseda: Jan Husák
Jitka Čvančarová
Bc. Magda Hrudková
Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
PharmDr. Vladimír Finsterle
Bc. Vladimír Kothera, MBA

Revizní komise:
Předseda: Aleš Poulík
Místopředsedkyně: Mgr. Helena Kotová
Marcela Skalická
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Patronka sdružení DEBRA ČR: Jitka Čvančarová

Odborný garant sdružení
Koordinátorka Klinického EB Centra:

Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

Pracovnice DEBRA ČR
Ředitelka organizace: Alice Brychtová, DiS.

Sociální pracovnice organizace: Mgr. Lada Dlapková

Nutriční terapeut: Ing. Gabriela Janíčková, Bc.

Pracovník v sociálních službách: Anita Gaillyová
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Koordinátorka projektu 12plus12 – externí spolupracovnice:

Bc. Magda Hrudková

Psycholog: Mgr. Lenka Tříletá – externí spolupracovnice

Kontakty
DEBRA ČR
Sídlo: Pediatrická klinika FN Brno | Černopolní 9 | 613 00 Brno
Tel.: 532 234 318
E–mail: info@debra-cz.org
Web: www.debra-cz.org, www.12plus12.cz
Registrace: MV ČR; č. j.: VS/1-1/57727/04-R
IČ: 26666952
DIČ: 26666952
Banka: Česká spořitelna
Číslo účtu: 2039957319/0800
Číslo transparentního účtu: 2166032028/5500
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Zpráva nezávislého auditora
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Poděkování za podporu a spolupráci:
Občanské sdružení DEBRA ČR děkuje všem,
kteří v roce 2013 podpořili činnost sdružení a navázali s námi aktivní spolupráci!
Děkujeme celému mezioborovému týmu lékařů Klinického EB Centra v Brně,
zdravotním sestrám těchto oddělení.

Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Jitka Čvančarová
Správní rada sdružení
Valná hromada sdružení
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – ministr zdravotnictví ČR
Jan Husák
MUDr. Roman Kraus – ředitel FN Brno
Pracovníkům společnosti Pears Healt Cyber
Pracovníků HARTMANN RICO a. s.
Jozef Zuba
Marie Fialová Kolářová
Zdeněk Fiala
Dagmar Štěpánková
Ondřej Zloský
Eva Živná
Jiří Bartoška
Jiří Langpaul (Dawson Production)
Karin Treuerová (Mirage)
Jana Burkiewiczová
Lidoskop
Liběna Rochová
Martin Valášek
Šimon Brabec
Děkujeme všem dárcům a donátorům, jež podpořili sdružení DEBRA ČR
a pacienty s nemocí motýlích křídel. Díky této podpoře pomáháme lidem
s EB prožít co nejvíce, trpět přitom co nejméně!
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DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI!
Za podporu a spolupráci v tomto roce DĚKUJEME:

Dále těmto společnostem, které nám pomáhají zkvalitnit námi nabízené služby:
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Dále děkujeme
Divadelní klub Mladých | Naturinka | Eudai s. r. o. | Zdravotní klaun | Vamex s. r. o.
Ecotextil s. r. o. | MOD Play | Abeceda rodinných financí | T.E.O. Consulting | Yumi
McCANN Prague | o. s. Arpitha | hotel Slovan | FG Forrest | Andělský sen | o. s. Život dětem
Segafredo Zaneti | Bohemia sekt | P&P akademie ZFP | ZFP trend | MMTV
On Design Czech | Nadace Vodafone | Ecotextil | Ing. Jiří Bajer | Jadran reality | Rena Nova
Nadace Telefonica | Veronika Franková | ZŠ Holzova Brno | Bohemia Arch. | REMEI CZ
Remis NBC | Disney Mobile Games Studio | Markéta Haflantová | Zsolt Bőjtő
Nadační fond Trebia | Aghera | ProfiRental

Děkujeme partnerům osvětového projektu 12plus12:
Foto: Lucie Robinson
Make–up: Filip Novák
Design: Veronika Hubačová a Ondřej Rytíř (Refresh.cz)
Fotografované osobnosti: Michal Horáček | Lejla Abbasová | Martin Veselovský
Tomáš Klus | Pavlína Němcová | David Koller | Aňa Geislerová
Jan Hřebejk | Robert Vano | Jiří Bartoška | Dan Bárta | Tomáš Sedláček
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Za spolupráci děkujeme:
Generální partner: Nadace ČEZ
Hlavní partner: Mölnlycke Health Care | Babor Cosmetics | Repower
Samuelson | La Roche-Posay
Ve spolupráci: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Partneři: Refresh.cz | Konektor | Bauhaus | T. E. O. Consulting | C4P | Douglas
Babor | Hartmann Rico | Michael Samuelson Lighting Prague s. r. o.
Mirage | Dawson Production | Durabo | Thalia Picta
Nadace ČEZ | Pražská paroplavební společnost
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