Vážení přátelé,
v dalším čísle DebRA ČR Novin vás informujeme o DebRA Newsletteru, který měsíc co měsíc přilétá do e-mailových schránek
zájemců. Chtěli bychom vás požádat, abyste věnovali zvýšenou pozornost pozvánce na V. výroční konferenci DebRA ČR, která se
uskuteční v červnu Brně. Další pozvání je na konec května a je určeno nejen příznivcům golfu. Zajímavé příspěvky ze sociální
oblasti si pro vás si připravila sociální pracovnice DebRA ČR a příspěvek týkající se výživy Bc. Michaela Halbrštátová. Seznámíme
vás také s rámcovým plánem aktivit na rok 2008. Vzhledem k tomu, že se začínají objevovat žádosti o portfolia, najdete v novinách
stránku věnovanou tomuto tématu. Tvořivým je věnována poslední stránka DebRA ČR Novin.
___________________________________________________březen č.1/2008______
NEWSLETTER
Od ledna 2008 nabízí DebRA ČR uživatelům služeb zasílání DebRA ČR Newsletteru. Jedná se o informační list, který je každý
měsíc rozesílám do e-mailových stránek zájemců. Co v Newsletteru najdete? Informace o tom, co se v DebRA ČR děje a mění
(informovali jsme např. o veřejné sbírce a možnosti uživatelů žádat o finanční podporu, o fotografické soutěži), aktuality z oblasti
sociálních služeb a další informace. Ti z Vás, ke kterým Newsletter v lednu a únoru 2008 nedolétl, a měli by o jeho zasílání zájem,
pošlete adresu e-mailové schránky, do které by Newslwtter měl být zasílán, na adresu jana.sunkova@debra-cz.org.
V. VÝROČNÍ KONFERENCE DebRA ČR – 20. – 22. 6. 2008 v BRNĚ
Vážení přátelé, rádi bychom vás upozornili na konání V. výroční konference
o.s. DebRA ČR. Příjemnou zprávou pro všechny účastníky konference je to, že Na konferenci je možné se přihlásit do 31.5. 2008
veškeré výdaje spojené s účastí na konferenci (stravování, 2 noclehy v některém
z brněnských hotelů, odborný i kulturní program konference) budou plně
hrazeny o.s. DebRA ČR, účast na konferenci tedy bude ZDARMA. Stejně jako
tomu bylo v minulých letech, bude základem konference odborný program pro
rodiče a starší pacienty s EB. Přednášet budou odborníci klinického EB Centra
Jako novinku plánujeme zařazení odborného programu i pro děti od 10 let.
Děti se seznámí se základními technikami ošetřování a budou mít možnost si je
vyzkoušet, dále se prostřednictvím herních aktivit seznámí se základními
principy zdravého stravování, které je vhodné při onemocnění EB. Pro děti
bude kromě odborného programu připraveno i pásmo her a soutěží. Chybět
nebude ani návštěva některého z brněnských divadel nebo hvězdárny. Hostem
konference bude patronka o.s. DebRA ČR herečka Jitka Čvančarová. Podobně
jako loni budete mít možnost popovídat si s ní o tom, co vás v jejím profesním a
možná i soukromém životě zajímá. Účast na konferenci přislíbily také výrobci
nutričních preparátů (NUTRICIA) a ošetřovacího materiálu. V neposlední řadě
IV. Výroční konference DebRA ČR, Blansko 2007
bude konference možností, jak se opět společně setkat a podělit se o starosti i
radosti, které nás v životě potkávají.
POZVÁNKA NA TRADIČNÍ GOLFOVÝ TURNAJ
Dne 31.5. 2008 se v Golfovém klubu Golf a Country v Kořenci u Boskovic
uskuteční už třetí ročník benefičního golfového turnaje, na který bychom vás
chtěli srdečně pozvat. Turnaj je otevřen pro všechny hráče s HCP od 54. Pro
ostatní je připravena golfová akademie a seznámení s golfem pod vedením
zkušených trenérů. Pro všechny účastníky bude připraveno občerstvení po
celý den. Výtěžek turnaje bude použitý na krytí nákladů spojených s činností
DebRA ČR. Výtěžek tvoří sponzorské dary, turnajová fee, výnos z dobročinné
dražby a prodeje v rámci konání turnaje.
Kontaktní osoba – pro více informací a přihlášení na turnaj:
Magda Hrudková, tel. 773 68 22 99, magda.hrudkova@debra-cz.org
DOBROČINNÉ KORÁLKOVÁNÍ V PROSTORÁCH FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ V BRNĚ
Ve dnech 2.- 3. 4. proběhne v prostorách atria Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) v Brně dobročinné
korálkování. Zájemci budou mít možnost zakoupit si nebo vyrobit šperky. K prodeji budou nabízena pexesa. Výtěžek z akce bude
určen na hrazení provozních nákladů spojených s činností o.s. DebRA ČR. Cílem akce je informovat studenty FSS MU a širší
veřejnost o problematice EB a aktivitách o.s DebRA ČR.
_____________________________________________________________________________________________
DebRA ČR Noviny byly vydány díky dotaci Ministerstva zdravotnictví České republiky.
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SLOUPEK SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Telefonická krizová linka pro děti a mládež se zdravotním znevýhodněním
Telefonní číslo 800 246 642 je k dispozici všem dětem, které se potýkají s problémy
souvisejícími se zdravotním postižením či znevýhodněním, které potřebují radu či pomoc.
Telefonická linka je v provozu 24 hodin denně a je bezplatná. Provozuje ji občanské sdružení
PROSAZ, Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením.
Na této telefonické lince konzultují problémy, zodpovídají otázky a poradenskou pomoc
poskytují odborně vyškolení konzultanti. Přestože je linka primárně určena dětem, mohou ji
využít také rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním. Více se můžete dozvědět na
www.prosaz.cz.
Představujeme internetové portály pro osoby se specifickými potřebami
Také jste již někdy na Internetu hledali informace o problematice zdraví a zdravotním znevýhodnění a nevěděli jste, kam přesně
zavítat? Máme pro vás dva tipy na informační portály.
Prvním z nich je Informační portál pro osoby se specifickými potřebami www.helpnet.cz, ve kterém se můžete snadno zorientovat
v problematice zdravotního postižení. Najdete zde rubriky tříděné dle základního třídění zdravotního postižení, doplněné např. o
rubriku rodiče dětí se ZP a dále průřezová témata, jako legislativa, sociální služby, kompenzační pomůcky, vzdělávání a
zaměstnávání osob se ZP, poradenství a mnoho dalšího.
Druhý portál http://eseznam.cz, je Odkazový portál vytvořený zdravotně znevýhodněnými a určený nejen pro ně. Tento portál je
rozcestníkem webových stránek, které se zabývají problematikou zdraví a zdravotního znevýhodnění. Jeho součástí jsou
internetový obchod, diskusní fórum anebo inzerce.
Věříme, že zde můžete najít mnoho užitečných informací.
VÝŽIVA LIDÍ S EB
Jak dobře (nebo špatně) jsme živení je jeden z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují zdraví nás všech. Díky přizpůsobivosti
lidského organismu je možné přežít některé deficity a organismus může fungovat dál. Nicméně, dlouhodobé zdraví nepochybně
ohrožuje nedostatečná výživa. Příjem vyvážené stravy má vliv jak na aktuální dobrý zdravotní stav, tak je „pojistkou“ do
budoucnosti. Výživná strava poskytuje všechny živiny, které jsou nezbytné pro udržení dobrého zdravotního stavu, a umožňuje
normálního vývoje dítěte. Děti s velmi vážnými formami EB mají problémy s příjmem přiměřené potravy, což je dáno různou
kombinací faktorů, které na dítě působí, ať už se jedná o vnitřní příčiny (stupeň ústních, orofaringeálních, jícnových a
gastrointestinalních komplikací, chronická zácpa a bolestivá defekace jsou příčinou netečnosti a sekundární anorexie nebo zevní
(nevytvoření kašovité stravy, špatné podmínky pro příjem stravy). Vyvážená strava zahrnující všechny živiny je potřebná k celkové
tělesné kondici a dobrému zdravotnímu stavu. Jestliže chcete vědět více o Vaší stravě nebo o stravě Vašeho dítěte, není nic
jednoduššího než vyplnit dotazník (tedy jestli už jste ho nevyplňovali). Za vyplněný dotazník získáte informace o tom, jak to s Vámi
nebo Vašim dítětem vypadá ohledně stravy a ještě navíc obdržíte balíček od firmy Nutricia. Jestliže Vám dotazník nepřišel s
minulými novinami nebo se Vám ho podařilo uklidit tak, že už ho nemůžete najít, neváhejte si o něj napsat na e-mailovou adresu:
michaela.halbrstatova@debra-cz.org nebo zatelefonovat na Vám známá telefonní čísla.
PLÁN AKTIVIT o.s. DebRA ČR NA ROK 2008
V následující tabulce je představen plán aktivit o.s. DebRA ČR pro rok 2008. Plán je předběžný, jeho případné měny budou vždy
včas ohlášeny.
Duben

2. a 3. 4.
15. – 18. 4.

Bazárek – korálkování (výroba a prodej), v prostorách FSS MU v Brně
Pragomedica/ Nonhandicap – mezinárodní zdravotnický veletrh

Květen

31. 5.

Golfový turnaj v Kořenci – tradiční benefiční akce pro příznivce o.s. DebRA ČR

Červen

20. 6.
21. 6. – 22. 6.

Klinický den – tradiční akce na níž se podílí DebRA ČR a klinické EB Centrum
V. Výroční konference DebRA ČR – uskuteční se v Brně

Červenec

14. -18. 7.

Benefiční prodej pizzy v brněnské Olympii

Srpen

30. 8.

DebRA den pro děti – rozloučení s prázdninami – místo konání bude upřesněno

Říjen

podzimní
prázdniny
23. – 26. 10

DebRA ozdravný pobyt pro rodiny, kde žije člen s EB – místo konání bude upřesněno

3. 12.

Světový den zdravotně postižených - benefiční akce

Prosinec

Mezinárodní konference DebRA International v belgickém Mechlen

________________________________________________________________
Bezplatná linka DebRA ČR – volejte 800 11 55 73
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PORTFOLIO NA WEBU A V NEWSLETTERU ZASÍLANÉM PARTNERŮM o.s. DebRA ČR
Na webových stránkách www.debra-cz.org se objevilo první portfolio. Podívat se na něj můžete v sekci POMOZTE. Stalo se i součástí novin (viz.
níže). Věříme, že návštěvníci z řad široké veřejnosti, kteří na web DebRA ČR zavítají, tato forma získávání prostředků na dobrou věc osloví a
finanční prostředky se na účtu se začnou hromadit. Pro zájemce o založení portfolia odkazujeme na příspěvek v prosincových DebRA ČR Novinách
(rok 2007). Portfolia zasíláme prostřednictvím Newsletterů také partnerům a sponzorům o.s. DebRA ČR. Na následující stránce najdete pravidla
žádání o finanční prostředky.

Jméno: Markéta Svobodová
Věk: 2 roky
Bydliště: okres Mělník
Forma EB: dystrofická
Webová stránka: www.makulka.cz
Markétka je odvážná a usměvavá holčička. Její oblíbenou zábavou je poznávání
okolního světa a hraní si s hračkami.
Žádost o příspěvek na postel
Markétka má po celém těle velkou spoustu puchýřků, které jsou bolestivé a velice špatně se
hojí. Puchýře vznikají třením o jakákoli hrubší nebo tvrdší předmět (např. i švy oděvů). Aby
byl pro Markétku spánek zdrojem regenerace a nikoli dalších nepříjemných vjemů, potřebuje
speciální postýlku. Antidekubitní matrace je vyrobena z materiálu, který umožňuje
vytvarování podle jejího těla, nezpůsobuje otlačeniny ani puchýře. Díky kvalitnímu spánku
bude mít Markétčina kůže optimální podmínky pro hojení a regeneraci.

Matrace - TEMPUR Deluxe
Cena : 34.550,Lamelový rošt - LUXO DISC FIX
Cena : 6.890,Rám postele
Cena : 15.257,Cena celkem: 56.697,-

Jak pomoci Markétce získat postel?
Pošlete příspěvek na účet č.: 2166032028/2400
Sbírku realizuje DebRA ČR (www.debra-cz.org)
Markétčin variabilní symbol: 160505

PRAVIDLA VEŘEJNÉ SBÍRKY DebRA ČR
1) Do Veřejné sbírky se mohou přihlásit pacienti s EB nebo jejich zákonní zástupci, kteří jsou registrovanými členy o.s.DebRA ČR.
2) Přihláška je na základě vyplnění a zaslání „Žádosti o zařazení do Veřejné sbírky“
3) Žádost může být podána pouze na jeden účel (př. postel, počítač, pobyt, vzdělávání, ošetřovací materiál).
3a) V žádosti je nutné uvést podrobný popis věci – např. u počítače uvést typ počítače; obchod, kde počítač bude zakoupen (kamenný, internetový)
možno zaslat i leták. Dále je nutné uvést přesnou konečnou cenu produktu (př. 16 256 Kč).
4) Žádost je zpracována do 14 dnů od data doručení. Vytvořené portfolio je zasláno (e-mail, pošta) žadateli zpět ke schválení. Žadatel zároveň
souhlasí s jeho zveřejněním.
5) Žadatel má možnost konzultace žádosti na: e-mailové adrese: michaela.halbrstatova@debra-cz.org mobilním telefonu: 773 692 299 Zelené lince –
linka zdarma: 800 115 573
6) Žadatel se zavazuje k tomu, že finanční dar využije na předem daný dohodnutý záměr (viz. „Finanční dar bude použit na:“ v žádosti) .
7) V případě, že se nasbírá vyšší částka než je stanoveno na portfoliu (např. přesah 100 Kč), finanční dar bude použitý na krytí potřeb jiného pacienta
s EB, jehož žádost je ve Veřejné sbírce aktivní.
8) Po zahájení sbírky už nelze změnit její účel, finanční dar bude využit výhradně na předem daný záměr v žádosti.
9) Nasbíranou částku nelze použít k jiným účelům než je stanoveno na portfoliu.
10) Žadatel je povinen aktivně se podílet na získávání finančních darů a podmínkou je také aktivní činnost v o.s. DebRA ČR (př. účast na akcích
pořádané DebRA ČR).
11) Věc bude zakoupena o.s. DebRA ČR a bude předána do užívání žadateli – tzn. faktura bude vystavena na odběratele DebRA ČR (nákup
provede pracovnice DebRA ČR).
12) Žadatel hradí poštovné při odeslání žádosti a písemného souhlasu do DebRA ČR.
13) Veřejná sbírka trvá od 12.10. 2007 do 12.9.2010.
14) Žadatel smí opakovaně požádat o finanční podporu ve Veřejné sbírce: na 0,5 roku 30 000 Kč, na 1 rok 60 000 Kč, na 1,5 roku 90 000 Kč, na 2 roky
120 000 Kč, na 2,5 roku 150 000 Kč, na 3 roky 180 000 Kč.
15) Požádat o vytvoření dalšího portfolia je možné v případě, že na předchozí žádanou věc již byly finance získány.
16) Vyplacený dar je použit v plné výši (jaká je uvedena v žádosti a na portfoliu), jestliže nebude domluveno jinak a nebude vytvořen dodatek k
žádosti.
Doporučení:
DebRA ČR nedokáže zaručit, jak dlouho se peníze pro daný účel budou sbírat. Při podávání žádosti je tedy potřeba volit účel uváženě s ohledem na
to, že peníze nebudou k dispozici ihned, ale budou sbírány postupně. Účel by tedy neměl zastarávat a měl by pokrýt potřeby i s časovým odstupem
od podání žádosti.
Vypracovala: Bc. Michaela Halbrštátová, koordinátorka projektu
Schválila : Bc. Magda Hrudková, předsedkyně DebRA ČR

________________________________________________________________

Zájemci o portfolio se mohou obrátit na Michaelu Halbrštátovou, prostřednictvím e-mailu: michaela.halbrstatova@deba-cz.org nebo
telefonu: 773 69 22 99.
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FOTOGRAFICKO-LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
DebRA ČR vyhlašuje fotograficko-literární soutěž, která trvá od 10. 2. do 31.5. 2008
Pravidla soutěže jsou následující:
• Účastníkem soutěže se může stát každý člověk s EB nebo jeho zákonný
zástupce, ale i kamarád nebo kamarádka.
• Téma soutěže je: Já a moji kamarádi.
• Soutěžící se do soutěže přihlásí zasláním fotografie min. formátu 10 X 15 cm.
• Fotografie by měly zachycovat děti nebo dospělé s EB a jejich kamarády při
nejrůznějších společných aktivitách (např. výlet, oslava, společná zábava).
• Každý soutěžící se soutěže může zúčastnit max. s 5 fotografiemi.
• Fotografie mohou být barevné i černobílé.
• Fotografie mohou být doručeny dvěma způsoby:
A) Poštou (DebRA ČR, Černopolní 9, Brno 625 00) B) e-mailem (eva.klvacova@debra-cz.org) Ke každé fotografii připište: jméno a
příjmení autora fotografie a stručný příběh, který se k fotografii váže. Uzávěrka soutěže je 31. května. Soutěž bude vyhodnocena do
konce následujícího měsíce. Vyhlášení výsledků proběhne na IV. výroční konferenci DebRA ČR.
III. ROČNÍK SOUTĚŽE O CENU MODRÉHO SLONA 2008
Rádi bychom vás upozornili ještě na jednu soutěž pro tvořivé. CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTŽENÉ Libereckého kraje o.s. a Sdružení ATREFAKTUM.CZ
vyhlašují III. ročník celostátní soutěže o Cenu Modrého slona 2008 v deseti
uměleckých kategoriích (malba, keramika, fotografie, textilní tvorba, kombinovaná
technika-ruční práce, literární tvorba, divadlo-hrané i loutkové, tanec, hudební
tvorba, a další-sochařství, řezbářství). Soutěž je určena všem, dospělým i dětem.
Pokud máte dostatek elánu a tvůrčí inspirace, neváhejte zaslat přihlášku. Nejpozději
do 25.4. 2008 na adresu uvedenou v přihlášce, kterou najdete na webových stránkách
Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje http://www.czp.az4u.info/. V
roce 2007 se do soutěže zapojilo 124 jednotlivců, 28 tvůrčích kolektivů, 22 ústavu soc.
péče a 7 ZŠ. Do výtvarné soutěže v různých uměleckých oborech bylo přihlášeno
celkem 1 183 výtvarných děl. Uděleno bylo 14 hlavních cen a 42 čestných uznání.
O.S. DEBRA ČR DĚKUJE FIRMÁM, ORGANIZACÍM I JEDNOTLIVCŮM, KTEŘÍ JEJ PODPORUJÍ:

Naše poděkování dále patří Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu zdravotnictví za poskytnuté granty.

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 52
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