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Úvodní slovo

Vážení čtenáři výroční zprávy,

vážení přátelé, spolupracovníci, partneři sdružení DEBRA ČR. Je mi ctí vám v tomto 
již devátém čísle výroční zprávy sdružení DEBRA ČR představit významné projekty, které 
jsme v roce 2012 úspěšně realizovali. Cíl těchto projektů a aktivit sdružení DEBRA ČR 

je jediný: zkvalitňovat život lidem, kteří trpí vzácným onemocněním epidermolysis 
bullosa congenita (EB), neboli laicky v Česku nazývaném nemoc motýlích křídel.

Od samého začátku činnosti sdružení jsme si stanovili významný cíl – šířit osvětu 
nemoci motýlích křídel, a tak zkvalitňovat životy nemocných pacientů, kteří se narodili 
s touto velmi bolestivou nemocí. V roce 2012 – po osmi letech činnosti sdružení jsme 
sklidili nemalé úspěchy právě v naplnění tohoto cíle! V Česku již nepatří „nemoc motýlích 
křídel“ mezi neznámá onemocnění. Díky osvětovému projektu 12plus12 patronky 
sdružení Jitky Čvančarové, se povědomí o nemoci motýlích křídel stále více rozšiřuje 
mezi laickou i odbornou veřejnost. Díky těmto osvětovým projektům získali nemocní s EB 
a sdružení DEBRA ČR další významné partnery ze strany individuálních dárců, společností 
a institucí. Mezi nejvýznamnější úspěchy roku 2012 činnosti sdružení ve spolupráci s EB 
Centrem považujeme udělení Ministerstvem zdravotnictví ČR Klinickému EB Centru 
Statut centra vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s EB a udělení kódu 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou pro EB Centrum s cílem preskripce atraumatického 
krytí pro těžké formy EB. Tyto dva významné úspěchy velmi zkvalitní životy lidí, jež bojují 
s nemocí motýlích křídel.

Podrobnější popis všech projektů, aktivit a činnosti sdružení v roce 2012 naleznete 
v této výroční zprávě.

Děkujeme vám, že společně s námi 
pomáháte lidem s nemocí motýlích 
křídel prožít co nejvíce, trpět přitom 
co nejméně!

Alice Salamonová 
Ředitelka sdružení
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Ocenění v roce 2012

Nástěnný kalendář charitativního projektu 12plus12 byl oceněn v prestižní soutěži 

KALENDÁŘ ROKU 2012, jejíž 12. ročník vyhlásila společnost M. I. P. group. DEBRA ČR 
se umístila:

1. místo v kritériu „Osobité ztvárnění celebrit“ 

3. místo v kritériu „Kvalita tisku a celkové provedení“.

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 
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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 
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 devátým 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
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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.

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

– Nemocní s EB bez omezení věku

Sekundární

– Rodiny, ve kterých žije dítě s EB

– Pečovatelé pečující o nemocné s EB

– Partneři nemocných s EB

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

Brno

Morava

Slezsko

Čechy
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Historie o. s. DEBRA ČR

2004

• Založení o. s. DEBRA ČR

• DEBRA ČR se stala členem DEBRA International

• Výroční konference DEBRA ČR *

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 *
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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 *

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
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• 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

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

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 

* pravidelné každoroční akce/projekty
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(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 
200 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. 

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.
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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.
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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

Statistika využívání námi nabízených služeb
Rok 2012

Celkový počet uživatelů, se kterými se pracovalo 130

Prvokontakt 4

Kontakt osobní – doprovod na vyšetření 72

Kontaktní místnost využita 252

Terénní služba – počet rodin 41

Účast VII. výroční konference 56

Účast týdenní ozdravný pobyt 36

Účast přímořský ozdravný pobyt 16

 Počet nemocných, kteří získali přímou finanční 
podporu přes veřejnou sbírku

25
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Aktivity pro pacienty s EB 

a jejich rodiny o. s. DEBRA ČR 2012

Předávání cen Motýlích křídel

Dne 2. 3. 2013 proběhl v hotelu Slovan v Brně Gala večer – předávání cen Motýlích 
křídel za rok 2012. Atmosféru obohatilo vystoupení Tomáše Homuty. Krásnou písní 
od Radůzy nás potěšila Olga Joklová ml. a svým jazzovým výstupem na saxofon Kateřina 
Vlastová. Obě vystupující slečny jsou slečny, jež trpí nemocí motýlích křídel.

Cenu Motýlích křídel za rok 2012 získali: 

•	 V	kategorii	pacient	roku	–	Lenka Marténková s rodinou

•	 	V	kategorii	pacient	šířící	osvětu	nemoci	EB 

–	Olga Joklová ml. s maminkou

•	 V	kategorii	lékař	roku	–	prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. 

•	 V	kategorii	partner	roku	–	Hartmann rico a. s.

•	 V	kategorii	mediální	partner	sdružení	–	Lékárna CZ
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IX.	výroční	konference	DEBRA	ČR:

22. – 24. června 2012 – Hotel Avanti Brno

Za	podpory	Úřadu	vlády	ČR

Záštitu nad touto akcí převzal ředitel FN Brno pan MUDr. Roman Kraus, MBA 
a odborným garantem se stala primářka Kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno 
MUDr. Hana Bučková, Ph.D. 

Cílem pořádání výroční konference pro nemocné s EB je edukace takto 
nemocných a jejich pečovatelů v oblasti EB problematiky. 

Odborné přednášky:

•   MUDr. Jitka Vokurková – Ruce, jak udržet prsty co nejdéle funkční.

•   MUDr. Jana Valíčková – Jak na kůži bez bakterií.

•   Ing. Bc. Gabriela Mrázková – Rizika plynoucí z malnutrice.

•  MUDr. Michaela Friedová – Zubní kaz.

•  prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. – Léčba kmenovými buňkami – klinická studie.

Workshopy:

•   Švejdová - protetička firmy DaTOM.

•   Mölnlycke Health care – ošetřování.

•   Nutricia – výživa.

•   For life – produkty z řady 2derm.

Dětský program byl od programu pro dospělé oddělen. Nejprve mezi děti již v pátek 
zavítali zdravotní klauni se svými písničkami a hrátky. V sobotu děti navštívily kino 

ve Špalíčku. Odpolední program byl věnován workshopům na téma výživa a ošetřování. 
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Každý rok vyhlašuje DEBRA ČR kreativní soutěž pro nemocné s EB a jejich 

kamarády. V tomto roce proběhla soutěž „Moje neviditelná zbraň“. V křehkém těle 
pacientů s EB se skrývá velká síla – neviditelná zbraň, která pomáhá denně bojovat se 
závažným onemocněním EB. Cílem této soutěže bylo představit 
svoji neviditelnou zbraň, která pomáhá nemocným s EB v jejich 
každodenním životě.

Prvenství v soutěži získal:

David Marcikán – který sílu nachází ve své práci s keramikou 
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	Týdenní	 ozdravný	 pobyt	 pro	 pacienty	 s	 EB	 a	 jejich	
rodiny 

 Za	podpory	Ministerstva	zdravotnictví	ČR

Snahou organizace DEBRA ČR je pomoci zlepšit zdravotní stav dětí s EB a psychický 
stav jak dětí, tak jejich rodičů prostřednictvím specificky zaměřeného rekondičního 
ozdravného pobytu. 

Sedmý ročník týdenního ozdravného pobytu pro děti i dospělé pacienty s EB se konal 

na Vysočině – ve Vojtěchově od 15. 7. do 21. 7. 2012. Lesní zátiší Vojtěchov se nachází 
uprostřed lesů a spadá pod obec Lísek nedaleko Nového Města na Moravě. Ozdravný 
pobyt byl stejně jako v letech minulých tematicky zaměřen na zvyšování dovedností 
v ošetřovacích metodách, výživu pacientů s EB a podporu sociálního začlenění dětí 
s EB do skupiny vrstevníků i do společnosti. Pro děti byly připraveny rozmanité soutěže, 
výtvarné dílny a další volnočasové aktivity podobné dětským táborům, kterých se děti 
s EB vzhledem k potřebě speciální zdravotnické péče, stravy a speciálního režimu dne, 
nemohou účastnit. Hry byly zaměřeny na zlepšení komunikačních schopností dětí, 
asertivity, motorických dovedností, možnosti sebepoznání a poznání druhých.
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Přímořský pobyt pro nemocné s EB

Za	podpory	individuálních	dárců

Přímořské ovzduší a mořská voda má blahodárný účinek pro mnoho 
různých onemocnění. Nejinak je tomu u diagnózy EB. Pacientům s EB toto 
prostředí velmi prospívá a jejich rány se u moře lépe hojí. 

Proto jsme i letos stejně jako v loňském roce zrealizovali přímořský ozdravný pobyt 

pro nemocné s EB, který se konal od 19. 8. do 2. 9. 2012 v letovisku Nei Pori 
na Olympské riviéře. Pobytu se účastnilo celkem 9 pacientů s EB a 7 doprovázejících 
rodinných příslušníků.

Ediční činnost

Za	podpory	Ministerstva	zdravotnictví	ČR	a	spol.	Novartis

DEBRA ČR Noviny

DEBRA ČR Noviny byly v průběhu roku 2012 vydány čtyřikrát. Všechna čtyři čísla byla 
tištěna barevně. Vzhledem k nárůstu informací a aktivit pro nemocné s EB byla všechna 
čísla desetistránková.

Noviny přinášely informace o uskutečněných a plánovaných akcích a aktivitách 
DEBRA ČR, informace ze sociální oblasti, informace o vhodné výživě lidí s EB. Informovali 
jsme o mezinárodních konferencích se zaměřením na EB a mezinárodních projektech 
zabývající se problematikou EB ve světě. V rozhovorech byli představeni jednotliví 
odborníci Klinického EB Centra.
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Edukace

Za	podpory	Ministerstva	zdravotnictví	ČR

V roce 2012 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. 

Terénní	sociální	služba	pro	lidi	s	EB	a	jejich	rodiny	

Za	podpory	spol.	Hartmann	rico	a.	s.	

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 

Ing. Bc. Gabriela Janíčková  |  Nutriční terapeut

KUCHARKA pro EB

jak zvýšit příjem bílkovin
(nezrající sýry a tvarohy)

ˇ

Kožní oddělení Pediatrické kliniky FN 
Černopolní 9
613 00  Brno

Kuchařka vznikla za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
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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 2012 bylo zrealizováno 42 výjezdů 
do rodin, kde žije nemocný s EB.

 Veřejná sbírka

Za	podpory	donátorů	a	individuálních	dárců

Cílem	Veřejné	sbírky	Pomozte	 je	přímá	finanční	pomoc	nemocným	s	EB	–	zkvalitnění	
jejich	života.	V	roce	2012	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	 firem	 a	 společností,	 které	 podpořily	
Veřejnou	sbírku	– nemocné s EB.

V	roce	2012	se	největšími	podporovateli	stali	individuální	dárci	–	laická	veřejnost.	Velmi	

děkujeme	zákazníkům	První	 internetové	 lékárny	LÉKÁRNA.CZ,	kteří	podporují	nemocné	

s	EB	od	roku	2009.	V období let 2009–2012 darovali zákazníci Lékárna CZ částku 
850 000 Kč.

Během roku 2012 využilo přímou finanční podporu celkem 25 nemocných 
s EB. Více	na	str.

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 přímořského ozdravného pobytu 
pro nemocné s EB.

DMS DEBRA
87 777

Odešlete dárcovskou 
SMS ve tvaru

Cena DMS je 30 Kč, DEBRA ČR obdrží 27 Kč

na telefonní číslo
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Mezinárodní aktivity 

Za	podpory	Úřadu	vlády	ČR

DEBRA	International	Congress, který se konal v září 2012, Toronto, Kanada.

Stejně jako v předchozích letech i letos se o. s. DEBRA ČR zúčastnilo mezinárodního 
kongresu 

DEBRA International, který se konal v kanadském Torontu. Letošní kongres byl 
zaměřen především na lékařskou péči a výzkum v oblasti problematiky EB, proto jsme 
velmi rádi, že na DEBRA International Congress 2012 doprovodila naši pracovnici Anitu 
Gaillyovou i paní primářka MUDr. Hana Bučková, Ph. D., koordinátorka Klinického 
EB Centra v Brně. Díky naší účasti na kongresu jsme získali také přesnější informace 
o celosvětovém registru EB pacientů, kterému bude v příštím roce věnována jedna 
z přednášek na výroční konferenci DEBRA ČR, a také o mezinárodním osvětovém týdnu 
pro EB, který probíhá na konci října. O obojím se dočtete v dalších článcích. 

Velmi důležitá byla rovněž účast zástupců brněnského EB Centra na 1. konferenci 
EB Clinet, která proběhla letos v říjnu v Salzburgu. Jednalo se o setkání odborníků 
na problematiku EB z celého světa, kde proběhla prezentace jednotlivých EB Center 
(www.eb-clinet.com). České EB Centrum dlouhodobě spolupracuje s centrem pro 
diagnostiku EB v rakouském Salzburgu, EB Haus. Na konferenci byla pozitivně hodnocena 
komplexní péče c EB Centru ČR, počet zaregistrovaných pacientů. O vyšetření pacientů 
v českém EB Centru mají zájem pacienti s východoevropských států.
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Benefiční a osvětové akce

 Osvětová kampaň o nemoci motýlích křídel 12plus12 
je svázaná v obvazech 

Za	podpory	nadace	ČEZ,	spol.	Repower,	Nadace	České	pojišťovny

Autorka projektu patronka organizace Jitka Čvančarová

DEBRA ČR představila v roce 2012 již třetí sadu fotografií pro svou osvětovou kampaň 
12plus12, kterou realizuje spolu se svou patronkou Jitkou Čvančarovou. 

Po motýlích křídlech a pichlavých portrétech přišly na řadu pocity lidí s EB. 

12 významných českých osobností spolu s 25 tanečníky Baletu Národního 
divadla vyjadřují, co a jak cítí lidé s nemocí motýlích křídel. Autorkou fotografií je stejně 

jako v loňském roce Lucie Robinson.

Každá z fotografií vyjadřuje konkrétní pocity, touhy, potřeby jako je naděje, láska, 
jedinečnost, potřeba pomoci. Společným prvkem fotografií je obvaz. Jako symbolika 
svázanosti, omezení lidí s nemocí motýlích křídel, ale také jako symbol ochrany, jejich 
“druhé kůže”.

Název 12plus12 se tentokrát odráží v propojení fotografovaných osobností a pacientů 
s EB. 12 osobností se stalo patrony 12 pacientů. Podařilo se tak konkrétněji ukázat, jak 
se opravdu žije s EB, co děti i dospělí s EB denně prožívají, čemu čelí, co mají za sebou, 
co potřebují k tomu, aby přežili a po čem touží. Proto své příběhy napsalo a souhlasilo 
s jejich zveřejněním 12 pacientů s EB. 

Oděvní tvorbou se podílela na vzniku fotografií i významná česká oděvní designérka 

Liběna Rochová. Ta podle svých slov považuje EB za jedno z nejhorších onemocnění, 
s jakým se setkala, a proto se ihned rozhodla pro spolupráci na osvětové kampani. 

Působivé, neotřelé fotografie byly poprvé představeny na půdě Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR jako součást putovní informativní výstavy 12plus12. Při vernisáži, která se 
konala 3. Prosince 2012 byl uveden i nástěnný kalendář a týdenní diář.

Výstava je naplánována v těchto městech: Praha, Brno, Ústí nad Orlicí, Chrudim, 
Moravská	Třebová,	Mělník,	Karlovy	Vary,	Mladá	Boleslav.
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Pro podporu prodeje diářů a kalendářů byl vytvořen speciální eshop na webu 

12plus12.cz. Díky tomu vzrostl počet prodaných kalendářů na více než 500 a počet diářů 
na více než 400 ks. Osvětová kampaň je podporována a financována sponzory a dvěma 
nadacemi. Díky tomu může DEBRA ČR 100% výtěžku z prodeje diářů a kalendářů použít 
pouze a jen na podporu lidí s EB.

Osvětový projekt 12plus12 v Chrudimi 

Autorka projektu patronka organizace Jitka Čvančarová

Do Chrudimi jsme neputovali náhodou. Má zde totiž své sídlo Lékárna.cz, jedna 
z divizí společnosti PHC, která je dlouholetým a velmi významným partnerem sdružení 
DEBRA ČR. Protože máme se spol. Lékárna.cz velmi dobré vztahy, přišel management 
s nabídkou uspořádat venkovní výstavu právě na náměstí v Chrudimi. Byla to příležitost 
nejen představit fotografie, ale i komplexněji pohlédnout na problematiku EB. DEBRA ČR 

zároveň slavnostně převzala šek na 300 000 Kč, které se vybraly na přímou podporu lidí 
s EB v rámci sbírky, která probíhá na portále www.lekarna.cz.
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 Po vernisáži, které se vedle patronky sdružení Jitky Čvančarové, ředitelky Alice 
Salamonové a dvou pacientů s EB Michala a Petry účastnil i zástupce Lékárna.cz Ing. Pavel 
Hrstka a starosta města Chrudimě pan Petr Řezníček, následovala projekce reportáží o EB 
a pomoci lidem s EB. Beseda, která se rozproudila po projekci v kinosále Muzea Barokních 
soch, byla velmi zajímavá a konstruktivní. Už potřetí se nám osvědčil tento způsob. 
Od poutavých uměleckých fotografií přivést zájemce k problému EB a životu, jak ho žijí 
lidé s nemocí motýlích křídel. 

Do Chrudimi by byla spletitá cesta, kdybychom zde neměli takové zázemí, jako nám 
poskytla Lékárna.cz. Bez této spolupráce bychom nemohli takovou akci zorganizovat. 
Těší nás zájem našich partnerů a vážíme si důvěry, kterou nám dokazují tím, že stále spolu 

s námi připravují další a další způsoby podpory lidí s EB. Lékárna.cz spolu s celou 
společností PHC patří bezesporu k těmto aktivním partnerům a my za to 
velice děkujeme.

VII.	ročník	„Jamka	pro	motýlí	křídla“

Kořenec u Boskovic

Ve	spolupráci	s	Kořencem	Golf	&	Ski	Resortem	a	dalšími	partnery

První ročník benefičního golfového turnaje Jamka pro motýlí křídla proběhl téměř 
před šesti lety. Tato charitativní akce se stala již tradiční akcí pořádanou organizací 
DEBRA ČR ve spolupráci s Kořenec Golf & Ski Resortem a dalšími partnery, kteří podporují 
organizaci každoročně. V sobotu 12. května se odehrál tedy již VII. ročník této charitativní 
akce.
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I tento ročník opět slavnostně zahájila patronka organizace Jitka Čvančarová 
a primátor Statutárního města Brna Roman Onderka. Letošního turnaje se zúčastnilo 
70 hráčů. Na golfovou akademii se přijelo s golfem seznámit 30 lidí. V letošním roce 

nám bohužel nepřálo počasí, které přesto 
nezabránilo hráčům, aby si tento den 
společně s námi užili. VII. ročník podpořilo 
17 společností, díky nimž se výtěžek vyšplhal 

na částku 365 000 Kč.

Děkujeme pracovníkům spol. Pears 
Healt Cyber a spol. Hartmann rico za 
dobrovolnické aktivity při realizaci této 
významné benefice.

Spolupráce v roce 2012

Spolupráce	s	LF	MU	Brno

Léčba kmenovými buňkami u pacientů s EB

Projekt se zabývá zcela novým a unikátním způsobem léčby geneticky podmíněného 
onemocnění epidermolysis bullosa (EB). 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.

pro motýlí křídla 12. května 2012

Občanské sdružení DebRA ČR Vás srdečně zve

na VII. ročník benefičního golfoVého turnaje

Kontaktní osoba – pro více informací a přihlášení na turnaj: 
Alice Salamonová, Dis. – ředitelka o. s. DebRA ČR, tel. 773 628 299, alice.salamonova@debra-cz.org

jamka
turnaj jednotlivců na úpravu hCP
Kořenec golf & Ski resort  |  Kořenec u Boskovic
Výtěžek tvoří sponzorské dary, turnajová fee, výnos z dobročinných soutěžních aktivit v rámci konání turnaje 
a dražby obrázku Marušky Fialové Kolářové.
Záštitu nad benefičním golfovým turnajem převzal primátor Statutárního města Brna Roman Onderka.

DebRA ČR je jediná organizace u nás, která poskytuje služby nemocným se vzácnou vrozenou vadou kůže epider-
molysis bullosa congenita (EB). DebRA ČR je zapojena do mezinárodní sítě DEBRA INTERNATIONAL a sleduje stejný 
cíl jako organizace DebRA na celém světě. Snaží se zvyšovat kvalitu života lidí s EB a jejich rodin. Činnost sdružení 
je realizována ve třech základních oblastech – zdravotnická péče, sociální poradenství a osvětová činnost.
Pro všechny účastníky bude připraveno občerstvení.

Turnaj zahájí patronka DebRA ČR herečka jitka Čvančarová

Více informací o naší činnosti: www.debra-cz.org
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Odborná garance projektu:

prim. MUDr.Hana Bučková Ph.D. a prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

 Hartmann rico pomáhá lidem s nemocí motýlích 
křídel

Společnost HARTMANN – RICO a. s. navázala s o. s. DEBRA ČR úzkou spolupráci. 

Podpořila činnost organizace darováním částky 100 000 Kč. Tyto finance byly využity na 
financování terénní sociální služby nemocným s EB a jejich rodinám. Dalším bodem této 
spolupráce byla přímá podpora nemocných s EB prostřednictvím darování ošetřovacího 

materiálu – výrobků společnosti ve výši 50 000 Kč. Další významnou aktivitou byla 

sbírka mezi zaměstnanci, jejíž výtěžek vynesl 7 215 Kč.

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. Děkujeme zejména za poradenství v osvětovém projektu 
12plus12, finanční podporu a dlouhodobou spolupráci.

Zlatí chrti podpořili děti s nemocí motýlích křídel 

Dne 24. 3. 2012 proběhlo v Hotelu Esplanade Prague udílení ocenění Zlatý chrt 2011 
(Golden Greyhound Awards) nejlepším závodním greyhoundům uplynulé dostihové 
sezóny. Tato ojedinělá událost je tradičně doprovázena účastí celebrit, holywoodským 
„red carpet“, a také limuzínami, které přiváží nejen celebrity ale dokonce i nominované 

chrtí závodníky, proto se právem této slavnosti přezdívá „chrtí Oskaři“. 
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Prezident České greyhound dostihové federace pan Zdenek Grondol předal šek 

patronce sdružení DEBRA ČR Jitce Čvančarové ve výši 100 000 Kč, který je cílen 

na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel! Děkujeme za tuto podporu a spolupráci!

Dárek k narozeninám od Petry Janů

 Narozeninové turné Petry Janů vyvrcholilo 
vystoupením v pražské Lucerně 19. listopadu 2012. Petra 
Janů se rozhodla pojmout koncert nejen jako oslavu svého 
životního jubilea, ale také jako benefiční akci. Během 
slavnostního večera předala patronce družení o. s. DEBRA 

ČR Jitce Čvančarové šek na částku 75 000 Kč pro podporu 

sdružení DEBRA ČR. Velice děkujeme Petře Janů, 
Martinovi Francovi a Míše Kocourkové za tuto 
pomoc a podporu nemocným s EB!

Yumi Boutique oblékl slečny s nemocí motýlích křídel

Neděle 15. 1. 2012 byl jeden z mála mrazivých dní letošní zimy. Přestože počasí 
ani trochu nelákalo k chození po městě, do Prahy se sjelo 5 slečen s nemocí EB, aby tu 
společně strávily neděli. Paní Romana Mustafová se svými kolegyněmi z butiku Yumi se 
totiž rozhodla darovat dívkám s EB i jejich maminkám a kamarádkám krásný zážitek.

Dámy z butiku Yumi (Dlouhá ul., Praha) nás pozvaly na přátelské setkání a připravily 
pro nás výborné občerstvení. Děvčata si mohla butik celý „prošmejdit“ a vyzkoušet 
spoustu krásných šatů, halenek a kabátků. Pro všechny bylo velmi milé se spolu po delší 
době zase vidět a popovídat si. Na závěr pak dostala každá z pacientek oblečení, které se 
jí nejvíce líbilo jako dárek!

Bylo to krásné setkání a hlavně výborný nápad paní Mustafové, ze kterého byli všichni 
zúčastnění nadšeni. Moc děkujeme také ostatním dámám, které se o nás celý den krásně 
staraly. Těšíme se na další spolupráci s těmito skvělými lidmi, kteří neváhají věnovat svůj 
čas a úsilí, aby pomohli druhým.
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 Benefiční večer Srdce pro děti v přímém přenosu 
TV	Prima

V sobotu 17. 12. 2012 proběhl slavnostní galavečer, na kterém zazpívala celá řada 
hvězd českého hudebního nebe. Vybralo se bezmála 14 milionů korun, které pomohou 

handicapovaným dětem. Tento	koncert	pořádalo	sdružení	Život	dětem. 

Děti s nemocí motýlích křídel zastupoval malý Samuel S., který propůjčil svůj životní 
příběh, díky němuž se rozšířila osvěta vzácnému onemocnění epidermolysis bullosa 
congenita (EB). Díky Samovi získalo přímou podporu a pomoc dalších 14 nemocných 
dětí, které trpí nemocí motýlích křídel. Dětem byl zakoupen speciální ošetřovací materiál, 
ozdravné přímořské pobyty, aj. potřebné věci ve výši 1,4 mil. Kč. Sdružení Život dětem 
za tuto podporu děkujeme!
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DEBRA ČR na aukci

FINEZZA design ve spolupráci s designshopem konceptu LEPORELO+ přinesla 
úspěch nejen prodejcům, ale také sdružení DEBRA ČR. 

Známý architekt a designér Bořek Šípek věnoval do 
aukce dvě umělecká díla. Pohár naděje byl vydražen 

ve prospěch o. s. DEBRA ČR za 15 000 Kč. Pohár naděje 
symbolizoval naději v boji s nemocí motýlích křídel.  
Červeno–bílá kombinace barev představuje právě onu 
citlivou kůži, také zvolení skla jako materiálu je symbolické 
– kůže nemocných je stejně jako sklo křehká a vyžaduje 
šetrnou péči a maximální opatrnost při zacházení.

Děkujeme panu prof. Bořku Šípkovi za Pohár naděje, jež byl vyroben 
speciálně pro sdružení DEBRA ČR a nese symbol nemoci motýlích křídel.

 Velké poděkování žákům i učitelům ze ZŠ Školní, 
Vrchlabí

V úterý 12. dubna byla DEBRA ČR pozvána, aby formou přednášky představila 
zástupcům tříd ze ZŠ Školní ve Vrchlabí, náplň práce a služby, které poskytuje klientům 
trpícím nemocí motýlích křídel. Akce se za o. s. DEBRA zúčastnily sociální pracovnice 
Lada Dlapková a Anita Gaillyová a nutriční terapeutka Gabriela Mrázková, které žákům 
popsaly dennodenní úskalí pacientů trpící nemocí EB. V diskuzi, která byla po přednášce, 
pak měli žáci možnost se dotázat, na to, co je zajímá. Velmi nás překvapil aktivní zájem 
o problematiku EB ze strany školáků, kteří nás zahrnovali velmi zajímavými dotazy. 

Velice oceňujeme také aktivní a laskavý přístup vedení školy a pana ředitele.

Žáci školy nám předali šek na částku 66 136 Kč, které DEBRA ČR použije pro účely 
terénního sociálního poradenství pro pacienty s EB. Tuto částku, která je výtěžkem 
z prodeje vlastnoručních výrobků na Vánočních trzích, vybrali žáci v rámci projektu 

„Učíme se pomáhat potřebným“. Tento projekt škola pořádá již 9. rokem. Jsme velmi 
vděční a děkujeme za všechny klienty o. s. DEBRA ČR, že se takto podílejí 
na zkvalitňování a naplňování potřeb pacientů s EB.
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Ladné tvary pro křídla

V sobotu 19. 5. 2012 proběhl v Desné v Jizerských horách XI.	ročník	SYMPOZIA	
DESNÁ s názvem LADNÉ	TVARY	PRO	KŘÍDLA. Tento ročník byl věnován podpoře 
lidí s nemocí motýlích křídel. Záštitu nad sympoziem převzala patronka sdružení Jitka 

Čvančarová. Akce se zúčastnila členka DEBRA týmu Magda Hrudková a 20letá 
Petra – pacientka s EB, která všem návštěvníkům představila problematiku tohoto 
závažného onemocnění. 

„Sympozium	 v	Desné	 pro	mě	 byl	 úžasný	 zážitek	 nejen	 z	 pohledu	 člověka,	 jemuž	 díky	
vybraným	 penězům	 bude	 umožněno	 získat	 ošetřovací	 materiál,	 který	 by	 jinak	 nesehnal,	
ale	i	z	pohledu	na	lidi,	kteří	neváhají	a	koupí	si	určitý	předmět	protože	vědí,	že	tím	někomu	
pomohou.	Fascinující	byla	i	samotná	díla,	od	řezbářů	pro	které	je	tato	akce	již	samozřejmá,	
a	 kteří	 svou	 několikadenní	 prací	 vytvoří	 něco	
úžasného	 a	 krásného,	 a	 i	 když	 jim	 samotným	 to	
žádné	 finance	 nepřinese,	 účastní	 se,	 usmívají	 se,	
a	 mají	 radost	 i	 za	 nás,	 kterým	 jsou	 pak	 všechny	
prostředky	 určené.	 Všem	 bych	 touto	 cestou	 ještě	
jednou	 chtěla	 poděkovat,	 největším	 darem	 byly	
rozdané	úsměvy,	které	mě	doslova	nabily	energií!“,	
zavzpomínala	Petra

 Konečný výtěžek z aukce byl 117 636 Kč! Peníze jsou určené na zakoupení 
ošetřovacího materiálu a zdravotnických potřeb pro dospělé pacienty s EB. 

Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Slavnostní předání šeku od Nadace ČEZ

Občanské sdružení DEBRA ČR získalo od Nadace ČEZ příspěvek v hodnotě 150 000 Kč 
na realizování projektu informační a osvětové kampaně EB onemocnění. Slavnostní 
předání šeku se uskutečnilo 24. 5. 2012 na palubě výletního parníku na Dalešické přehradě, 
kde Nadace ČEZ kromě o. s. DEBRA ČR pozvala zástupce všech dalších organizací, které 
podpořila finančním darem. Akce probíhala ve velmi milém a přátelském prostředí. 
Děkujeme Nadaci ČEZ na tuto částku, která bude použita k realizaci unikátní osvětové 
kampaně nemoci motýlích křídel.
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Finanční dar od společnosti Eaton Elektrotechnika s. r. o.

Společnosti Eaton Elektrotechnika s. r. o. podpořila o. s. DEBRA ČR již v loňském 
roce a my jsme velmi rádi, že i letos se rozhodli darovat finanční příspěvek právě naší 
organizaci. Dne 28. června 2012 proběhl v areálu Slavkovského golfového hřiště turnaj 
Eaton Golf & Tenis Open 2012. V rámci slavnostního vyhlašování vítězů turnaje byl 

zástupci společnosti předán našemu sdružení symbolický šek na částku 35 000 Kč. 

Děkujeme společností Eaton Elektrotechnika s. r. o. za jejich podporu!
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Rok 2012 v tabulkách, číslech a datech

Název projektu
Náklad 

na projekt
Realizační 

tým

Počet 
pacientů, 

kteří využili 
projekt

Počet 
rodinných 
přísl., kteří 

využili 
projekt

Podíl rodin, 
kde žije 

nemocný s EB 
Celkem

Odborné sociální 
poradenství

1 298 000 4 94 47 0

Terénní sociální služba 350 000 2,5 41 41 0

VIII. výroční konference 200 000 3 20 36 10 000

Týdenní ozdravný pobyt 200 000 4 13 23 30 000

14denní pobyt u moře 360 000 3 9 7 7 000

Ediční činnost – Noviny 150 000 1 130 0 0

Edukace pacientů 
– ošetřování, výživa

200 000 2 70 0 0

Informační materiály 
o EB

319 000 1
má pozitivní dopad 
pro nemocné s EB

0

Projekt 12+12 525 000 2
má pozitivní dopad 
pro nemocné s EB

0

Mezinárodní spolupráce 100 000 1
má pozitivní dopad 
pro nemocné s EB

0

Přímá finanční podpora 
nemocných s EB

1 129 000 1,5 25 0 0

Spotřeba materiálu 
– hospitalizace pacientů, 

podpora sociálního 
bydlení, věcné dary

195 000 1 3 0 0

Klinická studie pro 
nemocné s EB

500 000 1 Realizace v roce 2013 0

Hospodářská činnost 507 000 2
má pozitivní dopad 
pro nemocné s EB

0

NÁKLADY CELKEM 6 033 000  2,07 405 154 47 000
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Využití veřejné sbírky POMOZTE – číslo účtu: 2166032028/5500

Počet pacientů, kteří využili Veřejnou sbírku 25

Počet žádostí, které byly podpořeny 67

Výnosy veřejné sbírky POMOZTE

Individuální dárci 500 000

LÉKÁRNA CZ 300 000

Společnosti, základní školy 360 000

Fórum dárců – dárcovské DMS 78 000

Vratka moře – neúčast pacienta 12 000

Výnosy celkem 1 250 000

Hospodářský výsledek za rok 2012 -314 000

Do roku 212 – převod z roku 2011 +1 022 000

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK NA KONCI ROKU 2012 +708 000

Finanční zpráva za rok 2012
Veřejná sbírka Pomozte – přímá podpora nemocných s EB

Náklady veřejné sbírky POMOZTE

Přímá finanční podpora  1 129 000

Spotřeba materiálu – zdravotnický 30 000

14denní ozdravný pobyt u moře DEBRA ČR u moře:

9 pacientů + 10 pečovatelů 363 000

DEBRA ČR – Dataprojektor  15 000

Správa VS – poplatky bance, kurzové ztráty, zelená linka 27 000

Náklady celkem 1 564 000



35

Náklady činnost sdružení 2012 Číslo účtu: 2039957319/0800 

Mzdové prostředky (mzdy, DPP, DPČ) 1 171 000

Zákonné sociální pojištění 332 000

Zákonné sociální náklady 4 000

Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby 27 000

Spotřeba materiálu – ošetřovací materiál nemocným s EB 7 000

Spotřeba materiálu

– drobný hmotný majetek – vybavení kanceláře 46 000

Spotřeba materiálu – pohonné hmoty – terénní služba 44 000

Spotřeba materiálu – potraviny (ozdravný pobyt) 23 000

Spotřeba materiálu

– darované diáře projektu 12plus12, reklamní předměty 69 000

Spotřeba energie 21 000

Opravy a udržování 2 000

Cestovné – tuzemské 31 000

Cestovné zahraniční (DEBRA INTERNATIONAL kongres) 79 000

Náklady na reprezentaci – zasedání valná hromada 33 000

Ostatní služby – telefony 55 000

Ostatní služby – poštovné 43 000

Ostatní služby – přeprava 12plus12 49 000

Ostatní služby – nájemné 54 000

Ostatní služby – semináře, školení 42 000

Činnost sdružení, realizace projektů pro nemocné s EB:



36

Ostatní služby – tisk, kopírování (Informační kampaň) 319 000

Ostatní služby – účetní služby 125 000

Ostatní služby – pobyty mimo veřejnou sbírku 193 000

Ostatní služby:

web, osvětlovací technika projektu 12plus12 – dar,

zvukařské práce projektu 12plus12, hudební doprovod 343 000

Ostatní daně a poplatky – výstava 12plus12 5 000

Odpisy hmotného a nehmotného majetku 68 000

Ostatní pokuty a penále  2 000

Jiné ostatní náklady – poplatky bance 11 000

Jiné ostatní náklady – pojištění 30 000

Členské příspěvky 23 000

Daň z příjmů 73 000

Dary – LF MU přístroj Quantum 500 000

Dary pacientům s EB 138 000

Náklady celkem 3 962 000

Výnosy činnost sdružení

Provozní dotace 837 000

Přijaté příspěvky (finanční a věcné dary) 2 992 000

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 32 300

Úroky 1 300

Výnosy celkem 3 863 000

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -64 000 
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Výnosy hospodářské činnosti sdružení

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 1 189 000

Výnosy celkem 1 189 000

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK +682 000 

Náklady hospodářská činnost 2012 – číslo účtu: 2039957319/0800

Mzdové prostředky (mzdy, DPP, DPČ) 86 000

Zákonné sociální pojištění 20 000

Náklady vynaložené na prodané zboží 27 000

Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby 10 000

Spotřeba materiálu – ostatní 2 000

Jiné ostatní náklady – pojištění 7 000

Ostatní služby – poštovné 38 000

Ostatní služby – tisk, kopírování (Informační kampaň) 248 000

Ostatní služby – účetní služby 9 000

Ostatní služby – ostatní 60 000

Náklady celkem +507 000

Vedlejší činnost sdružení – prodej produktů projektu 12plus12, prodej reklamy

NÁKLADY CELKEM ZA ROK 2012 6 033 000

VÝNOSY CELKEM ZA ROK 2012 6 302 000

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK +269 000
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Organizační struktura o. s. DEBRA ČR

Valná hromada:

Předseda: Roman Strýček

Místopředsedkyně:  Marténková Jana – do června 2012 

Olga Joklová st. – od června 2012

Správní rada:

Předsedkyně: Jitka Čvančarová

Místopředsedkyně: prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

Revizní komise:

Předsedkyně: Mgr. Helena Kotová

Marcela Skalická 

Lenka Václavíková

Počet členů organizace DEBRA ČR – 10
Počet uživatelů organizace DEBRA ČR – 130

Výkonné řízení bez nároku na honorář
Placení zaměstnanci o. s. DEBRA ČR

Nutriční
terapeut

Speciální 
pedagog

Pracovník
v soc. službách

Psycholog

Patronka 
organizace

Správní rada

Kontrolní revizní 
komise

Valná hromada

Sociální 
pracovník

Koordinátor
projektu 12plus12

Statutární 
zástupce 

– ředitelka
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Ředitelka organizace: Alice Salamonová, DiS.

Pracovnice DEBRA ČR

Nutriční terapeut: Ing.	Gabriela	Janíčková,	Bc.

Sociální pracovnice organizace: Mgr. Lada Dlapková

Patronka sdružení DEBRA ČR: Jitka Čvančarová

Odborný garant sdružen

Koordinátorka Klinického EB Centra:

Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

Koordinátorka projektu 12plus12 – externí spolupracovnice:

Bc. Magda Hrudková
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Psycholog: Mgr.	Lenka	Tříletá – externí spolupracovnice

Speciální pedagog: Anita	Gaillyová Občanské sdružení DEBRA ČR děkuje všem,
kteří v roce 2012 podpořili činnost sdružení a navázali s námi aktivní spolupráci!

Děkujeme celému mezioborovému týmu lékařů Klinického EB Centra v Brně,

zdravotním sestrám těchto oddělení.

Pracovník v sociálních službách – ošetřovatelka: Hana Zikmundová 
(od října 2011 do června 2012)
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Občanské sdružení DEBRA ČR děkuje všem,
kteří v roce 2012 podpořili činnost sdružení a navázali s námi aktivní spolupráci!

Děkujeme celému mezioborovému týmu lékařů Klinického EB Centra v Brně,

zdravotním sestrám těchto oddělení.

Poděkování za podporu a spolupráci:

Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

Jitka Čvančarová 

Správní rada sdružení

Valná hromada sdružení

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

– ministr zdravotnictví ČR

poslanec za TOP 09 pan Jan Husák

MUDr. Roman Kraus – ředitel FN Brno

Roman Onderka – primátor Statutárního 

města Brna

Dana Svátková

Pracovníkům společnosti Pears Healt Cyber

Pracovníků HARTMANN RICO a. s.

Petr Gazdík – MD Brno

Open gate gymnázium

Jozef Zuba

Dagmar Štěpánková

Ondřej Zloský

Eva Živná

Ing. Jaroslav Šuda

MUDr. Tomáš Brychta

Mgr. Marcela Konečná

Martin Řeháček

Jaromír Hudec

Alena Haplová

Marek Capák

Marie Fialová Kolářová

Zdeněk Fiala

Radka Pantoflíčková

Martin Kolman

Petr Gajdůšek

Petr Strouhal

Iveta Rebarnaková

Vladimír Šíma

Tomáš Zeman

Paní Pfeferová

Jaroslav Vlasák

Tomáš Zelenka

Radek Jambor

Michaela Kovaříková
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Všem individuálním dárcům, kteří podpořili nemocné s EB

zasláním prostředků na veřejnou sbírku organizace!

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI!

František Bostl

Radko Radmilovič

Tomáš Zelenka

Alexander Moureček

Dagmar Pinterová

Tomáš Konečný

Jana Havířová

Olga Kokešová

Pavel Jankuj

Luděk Klazar

Branislav Holíček

Mgr. Tomáš Mosler

Iveta Hádlerová

Zdeněk Němec

Marcela Doleželová

a další individuální dárci
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Protokoly o proběhlých kontrolách:

Zpráva nezávislého auditora 
určená členům sdružení a statutárnímu orgánu účetní jednotky (neziskové organizace)
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•		Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 504/2002 Sb. a České účetní standardy 
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Právní rámec činnosti auditora

DEBRA ČR 
o ověření řádné účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2012 za ověřované období 
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

•		Zákon o auditorech a Komoře auditorů ČR, Mezinárodní auditorské standardy 
a  související aplikační doložky Komory auditorů ČR.



45

Na osvětovém projektu 12plus12 se podíleli:

Foto: Lucie Robinson

Oděvní tvorba: Liběna Rochová

Make–up: Filip Novák

Fotografované osobnosti: Karel Schwarzenberg, Tomáš Klus, Aneta Langerová,

Petr Zuska, Aňa Geislerová, David Švehlík, Dan Bárta, Radek Jaroš, Jiří Bartoška,

Libuše Šmuclerová, Ladislav Špaček, Pavlína Němcová

Tanečníci: Balet Národního divadla 

Choreografie: Zuzana Šimáková, sólistka BND

Za spolupráci děkujeme:

Generální partner: REPOWER Trading CZ

Hlavní partner: SPP CZ

Speciální partner: Balet Národního divadla

Partneři: Refresh.cz, Konektor, Pears Health Cyber, Lékárna.cz, Bauhaus, Teoconsulting, 

C4P, Douglas, Babor, Hartmann Rico, Michael Samuelson Lighting Prague s. r. o., Mirage, 

Dawson Production, Panavision, Yumi Boutique, Knihkupectví Luxor, Durabo, Thalia Picta, 

Nadace ČEZ, Nadace České pojišťovny

Mediální partner: iLuxuryLife.cz
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Za podporu a spolupráci v tomto roce DĚKUJEME:

Dále těmto společnostem, které nám pomáhají zkvalitnit námi nabízené služby:

Eudai s. r. o.    |    Zdravotní klaun    |    Eudai s. r. o.    |    Vamex s. r. o.    |    Ecotexti s. r. o.

MOD Play    |    Sdružení SPONTE SUA    |    Spolek pro Spousti    |    Všeobecná úvěrová banka

Atletický klub    |    Město Desná    |    ZŠ Bakalovo nábřeží    |    LIFIRE a. s.

Stavební firma Hádlí    |    Trivalent    |    Finezza design    |    Leporelo+

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI!



Za podporu a spolupráci v tomto roce DĚKUJEME:

Dále těmto společnostem, které nám pomáhají zkvalitnit námi nabízené služby:

Eudai s. r. o.    |    Zdravotní klaun    |    Eudai s. r. o.    |    Vamex s. r. o.    |    Ecotexti s. r. o.

MOD Play    |    Sdružení SPONTE SUA    |    Spolek pro Spousti    |    Všeobecná úvěrová banka

Atletický klub    |    Město Desná    |    ZŠ Bakalovo nábřeží    |    LIFIRE a. s.

Stavební firma Hádlí    |    Trivalent    |    Finezza design    |    Leporelo+

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI!



Kontakty:

o. s. DEBRA ČR

sídlo: Pediatrická klinika FN Brno

 Černopolní 9, 613 00 Brno

tel.: 532 234 318

email: 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

banka: Česká spořitelna

číslo účtu: 2039957319/0800

Výroční zpráva
za rok 2012

www.debra.cz


