Vážení čtenáři a příznivci o.s. DebRA ČR,
s blížícími se vánoci a koncem roku 2007 se Vám do rukou dostává další a v tomto roce poslední číslo DebRA ČR Novin. S čím se v
něm můžete setkat? Nejvíce prostoru je věnováno IV. Výroční konferenci DebRA ČR, která se uskutečnila v říjnu. Ke konferenci se
vracíme v úvodním článku a dále v příspěvcích na straně třetí, kde stručně rekapitulujeme obsah přednášek, které na konferenci
zazněly. V Novinách stručně referujeme o ozdravném pobytu DebRA ČR. Více informací můžete získat v „Zážitkových listech“,
jakémsi deníčku, zachycujícím průběh pobytu den po dni. V krátkých příspěvcích se ohlédneme za veletrhem Hospi-medica,
golfovém turnaji a mezinárodní konferenci ve francouzském Avignonu. Sociální pracovnice DebRA ČR Mgr. Eva Klvačová
informuje čtenáře o registraci sociálních služeb, které o.s. DebRA ČR poskytuje svým uživatelům a seznamuje se změnami ve
státní sociální podpoře, které nás čekají od 1. 1. 2008. Poslední příspěvek Novin je věnován veřejné sbírce, kterou DebRA ČR
provozuje, dozvíte se v něm, jakým způsobem bude v budoucnosti možné finančních prostředků sbírky využívat k osobním účelům
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IV. VÝROČNÍ KONFERENCE DEBRA ČR
Ve dnech 19.10.-21.10. 2007 uspořádalo o.s. DebRA ČR IV. výroční konferenci. Konference probíhala
v prostorách blanenské restaurace Aquapark a v přilehlé konferenční místnosti. Zájemci měli
možnost přenocovat. Konference byla určená rodinám, ve kterých žije dítě, dospívající nebo dospělý
člen s EB. Uspořádání konference umožnila dotace Ministerstva zdravotnictví ČR.
Na programu konference bylo shrnutí činnosti o.s. DebRA ČR v předchozím období a představení
plánů do budoucna. Široce byl otevřen prostor pro vyjádření očekávání a představ, které mají
uživatelé služeb DebRA ČR a které by bylo možné postupně naplňovat.
Na konferenci zazněly odborné přednášky. Prim. MUDr. Hana Bučková hovořila o klinickém EB
Centru a jeho úloze jako poradenského a konzultačního pracoviště. Příspěvek MUDr. Dagmar
Procházkové byl věnován specifikům výživy lidí s EB. Do programu konference byla zařazena
prezentace Mgr. Renaty Neveselé z firmy NUTRICIA, výrobcem speciálních výživových preparátů
a doplňků stravy. Účastníci konference obdrželi od firmy NUTRICIA drobné dárky. V neděli se
účastníci konference zúčastnili workshopu vedeného MUDr. Taťjánou Horkou, v rámci něhož byla
diskutována otázka přítomnosti člena se zdravotním postižením v rodině.
Odborný program konference zpestřilo v sobotu večer vystoupení blanenské skupiny Pohoda, které
nám v prostorách restaurace Aquaparku hrála k tanci i poslechu. V neděli nás svoji návštěvou poctila
česká herečky Jitka Čvančarová, patronka o..s. DebRA ČR, která nám prozradila spoustu zajímavostí
z jejího osobního i profesního života a děti potěšila milými dárečky.
Na třetí straně DebRA ČR Novin najdete shrnutí přednášek, které na konferenci zazněly.

OZDRAVNÝ POBYT
Ozdravný pobyt v letošním roce bezprostředně navázal na IV. výroční
konferenci DebRA ČR. Trval od 21. do 27.10 2007. Místem jeho konání byla
ubytovna Vyhlídka nedaleko města Blansko. Pobytu se zúčastnilo 8 dětí, 14
dospělých, z nich 2 zdravotní sestry Kožního oddělení I. interní kliniky FN Brno,
které zajišťovaly odborné ošetření účastníků a 3 pracovnice DebRA ČR. Program
pobytu byl stejně jako v minulém roce připraven zvlášť pro děti a zvlášť pro
dospělé. Po příjezdu na Vyhlídku nás svým veselým představením přivítali
Zdravotní klauni. Pro děti byly v průběhu pobytu připravené nejrůznější hry a
soutěže (Bobří olympiáda, venkovní stopovačka, Riskuj, stolní deskové hry). Děti
společně s rodiči a dospělými měli možnost seznámit se základy relaxace. Pro
rodiče byl připraven trénink paměti. Z výletů, které jsme podnikli (návštěva
blanenského muzea, výprava na Macochu) měl největší úspěch vyškovský Zoo a
Dinopark Uspořádání pobytu umožnila dotace Ministerstva zdravotnictví ČR.
Více informací o ozdravném pobytu najdete v „Zážitkových listech“.

VELETRH HOSPI MEDICA
DebRA ČR využila možnost prezentovat svou
činnost na velice hojně navštěvovaném veletrhu o
zdraví a zdravotnické technice HospiMedica v
Brně.
Veletrh se konal 16. - 19.10. 2007 v areálu BVV v
Brně. V rámci Rehaprotexu svou činnost
prezentovaly
různé
neziskové
pomáhající
organizace z celé České republiky, bylo zde možné
vidět zajímavé novinky z oblasti zdravotnické
techniky, účastnit se workshopů a seminářů.

II. ROČNÍK GOLFOVÉHO TURNAJE „JAMKA PRO MOTÝLÍ KŘÍDLA“
Dne 13.10. 2007 se na golfovém hřišti v
Kořenci u Boskovic uskutečnil II. ročník
benefičního golfového turnaje „Jamka
pro motýlí křídla“. Turnaje se
zúčastnilo hráčů. I přes nepřízeň počasí
v podobě velké zimy, byl turnaj
příjemným zážitkem pro všechny hráče
i jejich nehrající doprovod. Absolutním
vítězem turnaje se stal. Pan Jiří Pavlík.
Gratulujeme.

_____________________________________________________________________________________________
DebRA ČR Noviny byly vydány díky dotaci Ministerstva zdravotnictví České republiky.
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MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DEBRA V AVIGNONU
Ve dnech 1.11.-4.11. 2007 proběhla ve francouzském Avignonu mezinárodní konference DebRA
International. Novinkou, která byla na konferenci diskutována, je založení celosvětové organizace
DebRA International. Doposavad hrála roli střešní organizace pro sdružení DebRA v jednotlivých
státech DebRA ve Velké Británii. V současné době jedná výkonný výbor DebRA International o
tom, ve které zemi bude mezinárodní organizace jako právnická osoba zaregistrována. V úvahu
přichází Belgie, Francie, prozatimním "favoritem" je, vzhledem ke vstřícnosti administrativního
aparátu, Rakousko.
Posláním DebRA International je především podpora vzniku nových DebRA organizací, v těch
místech světa, kde problém EB prozatím není komplexně a systematicky řešen. Dále podpora
organizací, které se potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Za významnou je považována
možnost sdílení zkušeností, efektivní předávání a sdílení informací v jednotlivých regionech světa.
DebRA International by měla přispívat k rozvoji výzkumu problematiky EB, k čemuž bude sloužit
mezinárodní
vědecký
panel abylo
webové
stránky organizace.
Další zajímavostí
konference
představení
reklamní a informační kampaně organizace DebRA v Rakousku a nabídka sdílení nápadů (plakátů,
televizního spotu). Prezentována byla úspěšná reklamní a informační kampaň, která v současné době probíhá v Chille. Debatovalo se o možných
formách fundraisingu v jednotlivých zemích světa i na úrovni mezinárodní.
Italský profesor Michele De Luca a profesor Alain Hovnanian z Francie referovali o výzkumu genové terapie v případě dystrofické a junkční formy
EB. Byly představeny dosavadní pokroky na poli genové terapie, úskalí a problémy, se kterými se vědecký výzkum v současnosti potýká.
Profesorka Christine Bodemer z Neckerovy nemocnice v Paříži představila systém péče o děti na tamním pediatrickém oddělní a MUDr. Robinson
Gonzales z Chille pohovořil o chirurgii ruky.

REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DEBRA ČR
Dle zákona 108/2006 Sb. mohou sociální služby poskytovat pouze ty organizace, které získaly oprávnění k poskytování sociálních služeb.
Oprávnění vydávají krajské úřady příslušné dle sídla organizace, popř. ministerstvo, je-li zřizovatelem poskytovatele a to na základě rozhodnutí o
registraci. K získání oprávnění je každý poskytovatel sociálních služeb povinen splňovat podmínky uvedené ve zmíněném zákoně, podat žádost
k registrujícímu orgánu a naplňování podmínek tomuto orgánu písemně doložit.
O.s. DebRA ČR doložila příslušné náležitosti a o registraci, resp. o oprávnění požádala Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně na jaře roku 2007.
Od 23. srpna 2007 o. s. DebRA ČR oprávněno poskytovat sociální poradenství a od téhož dne je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb.
Registr je veřejně přístupný. Informace o sociálním poradenství poskytovaném v DebRA ČR můžete nalézt na: http://iregistr.mpsv.cz/, pod
odkazem odborné sociální poradenství v Brně, stránka 2.

ZMĚNY VE STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE OD 1.1. 2008
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo informace o změnách týkajících se sociálních dávek. Jednou z podstatných změn je, že k 31. 12. 2007
ze zákona zaniká nárok na rodičovský příspěvek v podobě jako tomu bylo dosud. Od 1. 1. 2008 bude změněna výše i způsob čerpání tohoto
příspěvku. Změny se vztahují na všechny děti, tj. také na děti narozené před účinností tohoto zákona. Rodič, který v současné době pobírá
rodičovský příspěvek a bude jej chtít pobírat i nadále, musí si o něj do konce ledna následujícího roku znovu požádat příslušný úřad státní sociální
podpory a to z důvodu doložení nových skutečností. Tento rodič obdrží do konce listopadu 2007 dopis s informacemi a příslušnými formuláři.
Rodičovský příspěvek bude možno čerpat na dítě, které je nejmladší v rodině a to ve třech výměrách: zvýšená výměra 11 400,- Kč, základní výměra
7 600,- Kč, snížená výměra 3 800,- Kč. Rodiče si budou moci zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří anebo čtyř let. K době čerpání
se váže příslušná výše příspěvku:
Rychlejší čerpání – ve zvýšené výměře do 2 let věku dítěte;
Klasické čerpání – v základní výměře do 3 let věku dítěte;
Pomalejší čerpání – v základní výměře do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře do 4 let věku dítěte.
Rodič pečující o dítě:
starší 3 let věku

3 800,- Kč až do 4 let věku

starší 21 měsíců a mladší 3 let

základní výměra 7 600,- Kč do 3 let, následně
snížená výměra 3 800,- Kč do 4 let věku dítěte

starší 22 týdnů a mladší 21 měsíců

možnost rozhodnout se mezi klasickým
možnost rozhodnout se mezi klasickým

O rychlejší čerpání musí rodiče požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života,
o klasické čerpání musí rodiče požádat nejpozději v kalendářním měsíci ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku. V případě, že rodiče o
rychlejší nebo klasické čerpání rodičovského příspěvku nepožádají, bude rodičovský příspěvek po 21. měsíci věku dítěte vyplácen ve snížené
výměře.
U zdravotně postižených dětí má rodič nárok na rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600,- Kč do 7 let věku dítěte bez ohledu na dříve
zvolenou možnost čerpání příspěvku před posouzením zdravotního stavu a to i v případě, že takové dítě není nejmladším dítětem v rodině. Tento
nárok vzniká dnem posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého.
Pro pobírání rodičovského příspěvku nejsou testovány příjmy rodičů. Rodič může být výdělečně činný, avšak po dobu své výdělečné činnosti je
povinen zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Další informace o změnách příspěvků státní sociální podpory od 1. ledna 2008 najdete na www.mpsv.cz.

________________________________________________________________
Bezplatná linka DebRA ČR – volejte 800 11 55 73
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Od 1.ledna 2008 se bude předsedkyně DebRA ČR Magda Hrudková podílet na aktivitách DebRA ČR pouze
omezeně a bude s námi spolupracovat externě. Důvodem jejího odchodu je očekávané narození miminka. S
Magdou se uvidíme na konferenci a její prací zůstane organizování benefičních akcí a získávání finančních
prostředků pro činnost DebRA ČR.

IV. VÝROČNÍ KONFERENCE DEBRA ČR - PŘÍSPĚVKY
Shrnutí činnosti a představení plánů na období 2007/2008
Uplynulý rok byl pro DebRA ČR opět velmi významný a důležitý. Podařilo se opět získat dotace, které umožnily provoz organizace,
získalo se množství sponzorských darů, podařilo se prezentovat sdružení na řadě významných odborných i veřejných akcích, upevnilo
se postavení v rámci DebRA International a EBCentrum se zapojilo do mezinárodního vědeckého programu o EB a o genové terapii.
Čím více se otevírají různé možnosti, tím více potřebujeme navazovat spolupráci s Vámi – potřebujeme znát Vaše potřeby, představy a
očekávání, aby DebRA ČR mohla sloužit skutečně ve Váš prospěch!
Informační a edukační činnost postupuje podle zásad – od nejjednoduššího ke složitějšímu. Prezentace organizace navenek je po třech
letech již funkční. Nyní se musíme přímo zaměřit na plnění Vašich očekávání a potřeb =) potřebujeme je znát...
Pro další období je pro nás stěžejním cílem rozvíjet svou činnost a to v následujících směrech:
sociální péče – nabízet profesionální služby sociální pracovnice
klinická péče – podporovat klinické EB Centrum v rozvoji a to hlavně nákupem ošetřovacího materiálu a umožněním členům EB
Centra účastnit se mezinárodních kongresů na téma EB
ozdravný pobyt – zorganizovat rekondiční a edukační pobyt v Čechách, shánět zdroje pro uspořádání ozdravného pobytu u moře =)
zajistit počet účastníků!!!
informační a edukační činnost – zaměření na rodiny s EB, na odbornou i širokou veřejnost
získávání prostředků – pro dobré fungování a realizaci vytyčených projektů je nezbytné neustále shánět dostatek finančních
prostředků
veřejná sbírka – rozdělování finančních prostředků jednotlivým konkrétním lidem na základě žádosti a domluvy
Své potřeby a náměty můžete konzultovat s jednotlivými pracovnicemi DebRA ČR:
Magda Hrudková – návrhy akcí a projektů; návrhy na změny ve fungování DebRA
magda.hrudkova@debra-cz.org
Eva Klvačová – potřeby týkající se sociální oblasti, sociálně-právního poradenství, vzdělávání, výchovy, příslušných zákonných úprav
eva.klvacova@debra-cz.org
Jana Sunková – náměty na informační materiály, brožury, letáky – co Vám chybí, co byste potřebovali
jana.sunkova@debra-cz.org
EB Centrum – jediné specializované pracoviště pro EB v ČR
Co přináší lidem s EB péče v klinickém EB Centru při Kožním oddělení I. DIK FN Brno – PDM
jaké služby jsou poskytovány – poradenské a konzultační centrum pro všechna zdravotnická pracoviště v ČR – na základě telefonické
domluvy nebo mailové komunikace je možné poskytnout poradenství při péči o člověka s EB
jak se péče v EB Centru vyvíjí – práce na centrálním registru pacientů s EB =) možnost zařadit se do registru mezinárodního; genetické
poradenství, DNA molekulání analýza, prenatální diagnostika, atd.; spolupráce s DebRA ČR =) možnost nákupu nadstandartních
ošetřovacích materiálů a zdravotnických pomůcek =) získávání lepších a lepších zkušeností v různých oblastech klinické péče i
vědeckého výzkumu
kde se berou zkušenosti a znalosti – účast na mezinárodních konfereních, stáže v EB Hausu v Salzburgu, absolvování kurzů
pořádaných v zahraničí, mailová komunikace s jinými klinickými EB centry na světě =) sdílení zkušeností
co je potřeba – problematika výživy – napojení se na nově budovanou síť nutričních center v celé ČR, lepší zajištění dostupnosti
doplňků stravy (nutridrinky, jiné nutriční doplňky), gastrostomie = naděje do budoucna na efektivní a potřebnou výživu; dalším
důležitým tématem je hojení ran – spolupráce s ostatními organizacemi na připomínkování novely zákona, kam může být hojení ran
zařazeno
co je už propracované – péče dermatologa, chirurgie ruky, fyzioterapie, stomatologie, DNA molekulární analýza a genetika (vyšetření
jsou zdlouhavá a náročná, což sebou přináší dlouhé čekací doby na výsledky, ale při dnešních metodách a způsobu práce to zatím
nelze jinak)
spolupráce s DebRA ČR – velmi úzká spolupráce, velmi provázaná komunikace, což má za následek přímou a efektivní reakci na různé
problémy a efektivní řešení různých situací
prim. MUDr. Hana Bučková, PhD.
Výživa – důležitý článek při péči o člověka s EB
Byla představena rizika, která s sebou nese nedostatečná výživa pacientů s EB a různá další omezení, která souvisí s výživou. Důležité
je vědět, jak se má postupovat při počínajících polykacích potížích, jak preventivě zabránit potížím s příjmem potravy. Představena
byla doporučení, jak postupovat při různých potížích s příjmem potravy a jejím zažívání.
Doplňky stravy mohou být velmi vhodným způsobem, jak předejít některým důsledkům nedostatečné výživy pacientů s EB –
podvýživa, osteoporóza, chudokrevnost, poruchy růstu apod. Navázala přednáška firmy Nutricie o vhodných doplňcích stravy, o
nových produktech a nových možnostech. Ochutnávka nutridrinků, Fortimelu a Cubitanu.
MUDr. Dagmar Procházková, PhD.
Mgr. Renata Neveselá
Rodina se členem se zdravotním postižením
Nedělní odpoledne bylo věnováno workshopu na téma člen rodiny se zdravotním postižením. Vedla jej MUDr. Táňa Horká, která se ve
své praxi věnuje psychoterapii dětí a dospělých. Prostřednictvím MUDr. Horké jsme měli možnost seznámit se s tím, jak vypadá
reakce rodičů na narození dítěte se zdravotním postižením a jaký má toto postižení vliv na ostatní členy rodiny a na fungování celé
rodiny. Kromě teoretických informací jsme měli možnost sdílet způsoby, kterými se osobně vyrovnáváme s obtížnými životními
situacemi.

________________________________________________________________

_____________________________________________________listopad č. 3/ 2007_____
!!! VEŘEJNÁ SBÍRKA A MOŽNSOTI JEJÍHO VYUŽITÍ UŽIVATELI SLUŽEB DEBRA ČR !!!
Dne 15. 10. 2007 byla zahájena veřejná sbírka o.s. DebRA ČR. Založení a provoz sbírky se řídí zákonem č. 117/2001 Sb. O veřejných sbírkách. Cílem
veřejné sbírky je shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně
prospěšný účel. Finance jsou shromažďovány prostřednictvím speciálního bankovního účtu založeného u e-banky, v blízké době bude možné
zasílat dárcovské sms (DMS). Účelem sbírky DebRA ČR je mimo jiné částečná nebo plná úhrada ošetřovacího matriálu, kompenzačních pomůcek,
výživových doplňků, rehabilitačních pomůcek, věcí osobní potřeby (např. počítač, antidekubitní matrace, obuv, apod.) pro potřebu dětí,
dospívajících nebo dospělých s EB. Dále částečná nebo plná úhrada nákladů za osobní asistenci pro lidi s EB. Hrazení vzdělávacích programů,
seminářů, školného lidem s EB. Částečná nebo plná úhrada nákladů spojených s účastí na tuzemských nebo zahraničních rekreačních,
rehabilitačních a edukačních pobytech. Jak postupovat v případě, že budete mít zájem o využití finančních prostředků sbírky? Každý zájemce o
využití financí bude mít tzv. „osobní portfolio“. Portfolio bude obsahovat stručné informace o žadateli a věci nebo službě, na které jsou finance
žádány. Půjde-li např. o osobní počítač, bude portfolio obsahovat informace o požadovaném počítači (cena) a vysvětlení toho, k čemu bude žadatel
počítač využívat. Portfolio vytvoří ve spolupráci s žadatelem pracovnice DebRA ČR. Portfolia budou prezentována sponzorům, potenciálním i
osvědčeným dárcům finančních prostředků prostřednictvím e-mailu, webových stránek DebRA ČR, případně jinými způsoby podle možností.
Příklad toho, jakou podobu by mohlo mít portfolio najdete pod tímto příspěvkem. Na účtu veřejné sbírky se postupně budou pod specifickým
variabilním symbolem shromažďovat finanční prostředky pro jednotlivce (každý žadatel bude mít svůj osobní variabilní symbol, pod nímž se na
účtu budou „střádat“ finanční prostředky. Účet sbírky je transparentní, což znamená, že stav konta můžete sami kontrolovat. Za důležité
považujeme upozornit vás, na to, že možnost financování a spolufinancování prostřednictvím sbírky bude záviset na tom, jak úspěšná bude naše
spolupráce se sponzory, jak se nám podaří „sytit“ sbírku penězi. V případě zájmu o využití finančních prostředků z veřejné sbírky se obracejte na
pracovnice DebRA ČR. Kontakty najdete ne webových stránkách DebRA ČR.

Jméno: Lenka Nováková

UKÁZKA PORTFOLIA

Věk: 17 let
Adresa trvalého bydliště: Horní Kotěhůlky u Berouna
Dystrofická forma EB
Zájmy – četba, filmy, divadlo, kamarádi

Žádost o příspěvek na osobní počítač
Lenka studuje ve druhém ročníku střední sociálně - právní školy v Berouně. Je pilnou a zapálenou studentkou. Lenka si představuje, že by po skončení studia na střední
škole pokračovala ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. Lenka má dva sourozence. Maminka nedochází do zaměstnání. Pečuje o Lenčiny mladší sourozence a
ve spolupráci s asistentem doprovází Lenku do školy. Rodinu finančně zajišťuje otec. Prostředků na zakoupení počítače se proto nedostává. Lenka i její rodiče si
uvědomují, že pro počítač je pro Lenku mimořádně užitečným pomocníkem při začlenění do běžného i školního života. Může se jeho prostřednictvím dále vzdělávat,
naučit se důležitým pracovním dovednostem. Počítač je nástrojem, jehož používání Lence v budoucnosti usnadní nalezení studijního, pracovního i společenského
uplatnění.
Počítač

Jak pomoci Lence získat počítač?

Extensa 5220-050508Mi CM530, 512MB, 80GB, DVD±RW, 15,4", XPP

Pošlete příspěvek na účet č. 216 603 2028/2400 (sbírku realizuje DebRA ČR)

Cena : 12.290,-

Variabilní symbol: O5121990

Na transparentním účtu můžete sledovat, kolik do získání cílové částky chybí peněz a ohlídat, že Vaše prostředky byly použity právě pro Lenku.

O.S. DEBRA ČR DĚJUJE FIMÁM, ORGNIZACÍM I JEDNOTLIVCŮM, KTEŘÍ JEJ PODPORUJÍ:
Hudební skupina POHODA, Blansko
Nutricia
Dům dětí a mládeže Blansko
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Blansko
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, ul. Čechyňská
David Knebel a Tomáš Slovák
Pan Honza Volf, co neumí hrát golf
Všeobecná zdravotní pojišťovna

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
Číslo účtu : 2039957319/0800
Bezplatná linka: 800 11 55 73
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