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Úvodní slovo
Je mou milou povinností napsat v této výroční zprávě za rok 2009 pár řádků úvodem.
Koncem roku 2009 došlo v organizaci DebRA ČR k personálním změnám. Zakladatelka
organizace Magda Hrudková po téměř 5 letech ukončila své velmi aktivní působení
v DebRA ČR. Převzala jsem koncem roku vedení této malé, leč velmi činorodé organizace,
která se stále rozrůstá ve svých aktivitách.
Jak jsem již zmínila DebRA ČR má za sebou pět let fungování. Tato výroční zpráva,
kterou nyní otvíráte je již šestou v pořadí. V jejím obsahu se můžete dočíst informace
související s velmi závažnou nemocí epidemolysis bullosa congenita (EB), neboli
tzv. nemocí motýlích křídel. Dále o nabízených službách o. s. DebRA ČR, realizovaných
projektech a aktivitách v roce 2009.
Realizovaným aktivitám věnujte bedlivou pozornost, jsou důkazem toho, že
jsme sice malá organizace, avšak velmi aktivní a uznávaná v mezinárodní síti DEBRA

INTERNATIONAL, ve které jsme členem.
Nemoc motýlích křídel je velmi závažnou, bohužel doposud nevyléčitelnou nemocí,
které věnuje pozornost široké spektrum odborníků Klinického EB Centra při FN Brno. Je
nám ctí, že naše aktivity a snaha jsou určeny právě lidem s nemocí motýlích křídel. Tato
nemoc je velmi bolestivá a lidé s EB se snaží žít plnohodnotný život. Jejich síla a odvaha je
nám velkou motivací v naší snaze pomoci jim prožít co nejvíce a trpět při tom co nejméně.
Děkujeme Vám všem, kteří jste si našli čas věnovat svoji pozornost lidem s nemocí
motýlích křídel. Velké poděkování patří zejména všem, kteří pomáháte a podporujete
naši organizaci a tím právě děti i dospělé s EB.

Alice Salamonová, ředitelka organizace
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Kdo jsme?
Občanské sdružení DebRA ČR je organizace, která byla založena v roce 2004
prim. Kožního oddělení MUDr. Hanou Bučkovou a Bc. Magdou Hrudkovou. Vznikla
v roce 2004 jako 32. organizace DebRA ve světě a hned po svém vzniku se zařadila
do mezinárodního uskupení DebRA International. Slovo DebRA znamená Dystrophic

epidemolysis bullosa Research Association. A jak již z názvu vyplývá DebRA
organizace na celém světě podporují lidi, kteří trpí vzácným puchýřnatým onemocněním

epidermolysis bullosa congenita – aneb nemocí „motýlích křídel“.
DebRA ČR sídlí ve FN Brno Pediatrické kliniky. Úzce spolupracuje také s Klinickým
EB Centrem, které sídlí při Kožním oddělení Pediatrické kliniky FN Brno. Propojení
Klinického EB Centra s o. s. DebRA ČR je velmi efektivní pro pacienty s EB. DebRA ČR
podporuje Klinické centrum nákupem speciálních ošetřovacích materiálů a jiných
zdravotnických prostředků pro EB pacienty. Sociální pracovnice a výživová poradkyně
o. s. DebRA ČR patří do mezioborového týmu specialistů Klinického EB Centra
a do posuzování celkového stavu pacienta vnáší hodnotné informace.
DebRA ČR spolupracuje s řadou partnerů z řad komerčních firem, odborných
společností, jejími sympatizanty je také řada osobností z oblasti zdravotnické i mimo ni.
Patronkou organizace a velikou podporu pro ni je herečka Jitka Čvančarová.

Historie o. s. DebRA ČR
2004
•

Založení o. s. DebRA ČR

•

DebRA ČR se stala členem DebRA Europe

•

I. Výroční konference DebRA ČR (pořádána každý rok)
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2005
•

DebRA ČR získává zázemí v podnájmu Dobrovolnického sdružení Motýlek
v Dětské fakultní nemocnici Brno

•

První zaměstnanec DebRA ČR

•

I. Klinický den (pořádán každý rok)

•

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 (pořádán každý rok)

•

I. ročník benefičního golfového turnaje „Jamka pro motýlí křídla“ (pořádán každý
rok)

•

Účast na kongresu DebRA Europe v Rakousku

2007
•

Zaregistrováno 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
•
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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
Tématem byl Význam komplexní péče o pacienty s EB v EB Centru v ČR

•

První víkendový pobyt pro dospělé s EB a rodiče dětí s EB

Co je nemoc motýlích křídel?
Jedná se o velice vzácné vrozené puchýřnaté onemocnění, které se projevuje nejvíce
na kůži pacientů, ale nejen na ní. EB se dělí do třech základních forem podle místa vzniku
puchýře – simplex, junkční, dystrofická. U každé formy je známo ještě několik
podtypů (celkem více než 25).
EB se projevuje hlavně velmi snadnou tvorbou puchýřů a ran na kůži. Dalším
problémem je tvorba puchýřů na sliznicích – v dutině ústní, jícnu, očích apod.
U dystrofické formy pacientům mohou srůstat prsty na rukou i na ploskách nohou,
což při absenci chirurgického zákroku způsobuje ztrátu funkce ruky a plnou invaliditu
již ve velmi mladém věku. Pacienti s EB obecně trpí podvýživou, otázka výživy je
obecný problém, se kterým bojují specialisté na celém světě. Zákeřným se může stát

spinocelulární karcinom, který se u pacientů s EB vyskytuje až 70× častěji, než
u běžné populace. Dalším problémem vážícím se k EB může být osteoporóza, porucha
růstu, porucha hormonálního vývoje, atd. Lidé s EB nejsou žádným způsobem mentálně
postiženi. Jejich rozum a inteligence jsou naprosto normální.
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Mimo viditelné a klinické projevy trpí pacienti také po psychické stránce – osamocení,
nepochopení a častá bezradnost způsobují sociální vyloučení a mohou vést až k velmi
vážných psychických potížím.
Šíře projevů EB a problémů, které s ním souvisejí, jsou jasnou odpovědí na otázku,
proč po celém světě vznikají klinická EB Centra, kde se tým jednotlivých specialistů
pacientům věnuje. Provázanost EB Centra s pomáhající organizací DebRA je tedy logickým
východiskem společného úsilí pomoci lidem s EB zvyšovat kvalitu jejich života.

Poslání a cíle o. s. DebRA ČR
Posláním o. s. DebRA ČR je zvyšovat kvalitu života pacientům, kteří trpí vzácnou
vrozenou vadou kůže epidermolysis bullosa congenita (dále jen EB), jejich rodinám
kde žije takto nemocný člen. Snažíme se zapojovat lidi s touto vrozenou nemocí
do plnohodnotného života.
Naše aktivity směřují k tomu, aby lidé a rodiny žijící s EB nebyli ve své obtížné sociální
situaci na základě svého znevýhodnění izolováni a dokázali čelit tíživé ekonomické situaci,
velkým psychickým a sociálním problémům.
Cílem činnosti o. s. DebRA ČR je pomoci prosazovat a hájit zájmy pacientů s EB,
zabezpečovat jejich informovanost a spolupracovat s vládními a krajskými úřady.
Cílem sociálních služeb o. s. DebRA ČR je poskytnout, popř. zprostředkovat pomoc
lidem s EB a jejich rodinám, kteří se díky svému specifickému onemocnění, ocitli
v nepříznivé sociální situaci. Mezi konkrétní cíle sociálních služeb o. s. DebRA ČR patří:

• zjišťovat, mapovat a prosazovat potřeby, práva a zájmy lidí žijících s EB a jejich rodin;
• pomoci zlepšovat zdravotní stav lidí s EB (zprostředkovávat kontakty na odborníky EB
Centra);
• posilovat psychosociální fungování lidí s EB a jejich rodin;
• předcházet a zamezovat vzniku či zhoršení sociálních problémů rodin žijících s EB;
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• snižovat riziko sociální exkluze, tzn.
- posilovat vnitřní i vnější zdroje pomoci lidí s EB (sebevědomí, asertivita, rodina,
přátelé);
- vést rodiny žijící s EB k aktivnímu řešení svých problémů, k samostatnosti a co možná
největší soběstačnosti;
- usilovat o integraci lidí s EB do běžné společnosti (tzn. studium na běžných základních,
středních odborných a vysokých školách, zaměstnání na otevřeném trhu práce, apod.)
• organizovat formální i neformální setkání rodin s EB za účelem společného sdílení
problémů;
• informovat rodiny žijící s EB, laickou i odbornou veřejnost o problematice EB;
• úzce spolupracovat s EB Centrem;
• získávat finanční prostředky na realizaci projektů a pomoc lidem s EB;
• navazovat nové kontakty a aktivně spolupracovat s dalšími organizacemi DebRA
ve světě;
• zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, tzn.
- zavádění standardů kvality a metodiky práce
- vzdělávání pracovníků, rozvoj lidských zdrojů v organizaci

Cílová skupina uživatelů služeb
o. s. DebRA ČR
Poskytujeme komplex sociálních služeb určený těmto cílovým skupinám:

Primární
věk

počet uživatelů

5 let

10 let

15 let

18 let

19 a více
let

celkem všech
uživatelů

15

21

14

11

56

117
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• Pacienti s EB bez omezení věku.

Sekundární
• Rodiny, ve kterých žije dítě nebo jiný člen s vrozenou vadou EB.
rodiče pacientů
s EB
počet uživatelů

ostatní

celkem všech
uživatelů
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79

počet uživatelů

71

• Pečovatelé pečující o pacienty s EB.
Celkový počet uživatelů služeb DebRA ČR: 196

Způsob poskytování sociálních služeb:
• Ambulantně (v kontaktní místnosti ve FN Brno PK)
• Terénně (v přirozeném prostředí uživatelů služeb)

EB uživatelé služeb DebRA ČR 2009

EB uživatelé služeb DebRA ČR 2009
Liberec

Děčín
Teplice
Most

Karlovy Vary

Rakovník

Trutnov
Jičín

Náchod
Hradec Králové

Nymburk

Kladno
Praha

Jeseník

Rychnov n. Kněžnou

Pardubice

Kolín

Beroun

Kutná Hora

Šumperk

Ústí n. Orlicí

Chrudim

Bruntál

Opava

Rokycany

Tachov

Benešov

Plzeň
Domažlice

Svitavy

Havlíčkův Brod

Příbram
Písek

Tábor

Pelhřimov

Brno

Třebíč
České Budějovice

Český Krumlov

Nový Jičín

Prostějov

Vsetín

Kroměříž
Vyškov

Jindřichův Hradec

Zlín
Uherské Hradiště

Hodonín
Znojmo

Karviná
Ostrava

Přerov
Blansko

Jihlava

Strakonice

Prachatice

Olomouc

Žďár n. Sázavou

Klatovy

8

Počet klientů
 žádný
1–2
3–4
 5 a více

Semily

Mladá Boleslav
Mělník

Louny

Sokolov

Jablonec n. Nisou

Česká Lípa

Litoměřice

Chomutov

Cheb

Ústí n. Labem

Forma EB
S/J
S
nediagnostikováno
J
D

Břeclav

Frýdek - Místek

Principy
V DebRA ČR pracujeme v souladu s osmi stanovenými principy:
1. Princip spolupráce
2. Princip rovnosti
3. Princip jedinečnosti
4. Princip dodržování práv všech uživatelů
5. Princip překonávání mýtů a diskriminace lidí žijících s EB a jejich rodin
6. Princip pozitivního přístupu v oblasti poskytování sociálních služeb
7. Princip komplexnosti řešení problémů
8. Princip zveřejňování a osvěty

Sociální služby
V srpnu roku 2007 získalo o. s. DebRA ČR od Krajského úřadu Jihomoravského kraje
v Brně oprávnění k poskytování odborného sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách. Od 23. 8. 2007 je sdružení DebRA ČR zapsáno v registru
poskytovatelů sociálních služeb. Registr je veřejně přístupný. Podrobné informace
o registrované službě je možno nalézt na http://iregistr.mpsv.cz/, pod odkazem odborné
sociální poradenství v Brně, stránka 2.
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Odborné sociální poradenství
Cílem sociálního poradenství v DebRA ČR je předcházet a zamezovat vzniku či
zhoršení sociálních problémů rodin žijících s EB, nacházet řešení z jejich nepříznivých
sociálních situací a snižovat riziko jejich sociální exkluze. Odborné sociální poradenství
poskytují kvalifikované pracovnice.

Nabízené služby o. s. DebRA ČR
• Odborné sociální poradenství v oblasti:
– Důchody a hmotné zabezpečení
– Příspěvky a výhody zdravotně postiženým občanům
– Rehabilitační a kompenzační pomůcky
• Půjčování elektromagnetické podložky Bemer 3000
•  Půjčování odsávačky na mateřské mléko
• Zprostředkování kontaktů mezi uživateli služeb DebRA ČR
• Zelená bezplatná telefonní linka pod číslem 800 11 55 73
• Zprostředkování zdravotní a léčebné péče
• Doprovod na vyšetření/ hospitalizovaného pacienta s EB   
• Poradenství v oblasti vzdělávání/uplatnění se na trhu práce
• Zdravotní poradenství
• Výživové poradenství*
• Zdravotní zotavovací týdenní pobyt
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• Víkendový pobyt pro uživatele služeb organizace
• Konference pro pacienty s EB a jejich rodiny
• Zřízení portfolií pacientů s EB – získání finančních prostředků
• Zasílání informačních novin DebRA ČR, newsletteru
• Informační letáky, brožury o problematice EB

*Výživové poradenství
Od září 2008 DebRA ČR poskytuje pro své klienty výživové poradenství spolu se specialisty
z Klinického EB Centra. Poradenství v dětské nemocnici je určeno pro dětské pacienty s EB.

Aktivity pro pacienty s EB
a jejich rodiny o. s. DebRA ČR 2009
V. Klinický den – FN Brno – PK
Ve spolupráci s klinickým EB Centrem a DebRA ČR se konal 19. 6. 2009 již v pořadí
pátý Klinický den, kam bylo letos pozváno pět pacientů. Již v loňském roce se osvědčil

tzv. systém Carroussel, kdy pacienti mají určenou místnost a specialisté chodí
do místností v určený čas. Daný tým specialistů má na každého pacienta půl hodiny.
Minitýmy specialistů tvořili: dermatolog + EB sestra + molekulární biolog; rehabilitační
lékař + plastický chirurg + anesteziolog; pediatr + nutriční specialista; sociální pracovnice
DebRA ČR. Tento systém komplexně postihne jak zdravotní tak sociální stav pacienta.
Po náročném dopoledni si pacienti mohli odpočinout ve výtvarné dílně, kde pro ně bylo
připraveno malé občerstvení.
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VI. Výroční konference DebRA ČR:
19. – 21. června 2009 – Brno; Hotel Myslivna
Konference se od let minulých rozrostla i o nedělní program, jelikož páteční
setkání bylo věnováno zasedání Valné hromady. Sobotní program přivítal specialisty
na problematiku EB tentokrát z oboru dermatologie, anesteziologie, stomatologie,
gastroenterologie pro dospělé pacienty s EB, gastroenterologie pro dětské pacienty s EB
a výživa pro pacienty s EB. Nechybělo také představení komerčních produktů, které by
mohly napomoci v životě pacientů s EB. Dále se konference věnovala otázkám sociálním,
péče o pacienty s EB v zahraničí a činnosti DebRA ČR. Děti měly připravený samostatný
program. Záštitu nad touto akcí, tak jako minulý rok, převzal primátor statutárního města
Brna pan Roman Onderka. Celkem se konference zúčastnilo 64 lidí
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Účast na konferenci:

rodinný příslušník
dospělý s EB
dítě s EB

Soutěž „Dokážu to!“
Každý rok vyhlašuje o. s. DebRA ČR kreativní soutěž. Vždy s jinou tématikou. Tento
rok byl pod názvem „ Dokážu to“. Předmětem soutěže bylo vytvořit jakékoliv dílo
(fotografii, video, malbu, báseň, příběh, aj.), které by vystihlo, jaké je to žít s EB. Do soutěže
se v letošním roce přihlásilo celkem 6 soutěžících. Díla, která velmi výstižně zobrazovala
jaké je to žít s EB, organizace dál použila do Informační kampaně – v Městském divadle
Brno, kde byly široké veřejnosti představeny tyto poutavé a velmi inspirativní příběhy lidí
s EB. Na VI.výroční konferenci v Brně na hotelu Myslivna bylo slavnostní vyhlášení vítězů
a předání cen.
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Předávání cen Motýlích křídel
V neděli 21. června 2009, proběhla oslava 5. výročí založení o. s.DebRA ČR. Programem
oslavy bylo udílení Cen motýlích křídel, které byly premiérově rozdány. Originální
Ceny s námětem motýlích křídel vyrobili studenti Tereza Oršulíková, Kateřina Štojdlová,
Martina Houzarová, Veronika Fialová a Marcela Vavrušková z Ateliéru produktového
designu Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pod vedením
doc. akad. soch. Alexia Appla a M. A. Henriety Nezpěvákové.
Ceny se udělovaly ve třech kategoriích:

• Kategorie ošetřující lékař:
prim. MUDr. Hana Bučková, PhD.

• Kategorie rodina/člověk žijící s EB:
rodina Svobodových

• Kategorie partner/sponzor DebRA ČR:
Pears Health Cyber, s. r. o.

Programem provázel herec Robert Jícha, k poslechu hrála cimbálová kapela pod
vedením Michala Zpěváka. Oslava se odehrála na letní terase hotelu Myslivna v Brně.
Ve velmi příjemné atmosféře byly předány první Ceny motýlích křídel za účasti asi 60 lidí.
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Týdenní ozdravný pobyt pro pacienty s EB a jejich
rodiny
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.
Čtvrtý ročník pořádání týdenního ozdravného pobytu pro děti i dospělé pacienty
s EB byl v letošním roce poprvé zrealizován v letním období. Změna termínu nebyla
změnou poslední. Tentokrát nám poskytl zázemí krásný rodinný penzion Sluníčko
v Řásné u Telče. Pobyt se uskutečnil v termínu od 18. července–25. července.
Pobytové akce se zúčastnilo celkem 21 uživatelů služeb o. s. DebRA ČR. Pobyt byl stejně
jako v letech minulých tématicky 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 hrátky
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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RADONICE aneb s DebRA ČR do JÍZDÁRNY
Slovy Petry K.
Díky naší patronce, Jitce Čvančarové, jsme měli tu možnost prožít s ní a ostatními
členy DebRY jeden krásný den s koňmi a v příjemné společnosti nejen báječných lidí, ale
i zvířat – koní. Hned po příjezdu nás Jitka přivítala a protože zrovna probíhalo natáčení
rozhovoru s Magdou do pořadu České televize Klíč, šli jsme se podívat na koně, kteří byli
buď ve stájích, nebo běhali po ohradě. Potom jsme si všichni společně sedli a povídali si.
Dan, kamarád Jitky, který nám umožnil sem přijet, nám pouštěl videa o koních a povídal
o dostizích a o tom jak se o koně starat, jak je trénovat...
Když jsme pak viděli Jitku začít grilovat kuřecí maso, všem se nám začaly sbíhat sliny.
Po vydatném obědě jsme se šli s Danem podívat na osedlání koně, a pak konečně nastalo
všemi očekávané ježdění.
Celý den tam s námi byla Česká televize a natáčela o EB dokument do pořadu Klíč.

Víkendový pobyt pro dospělé s EB a rodiče dětí s EB
Víkendový pobyt v penzionu Bóďa byl tentokrát určen pro dospělé pacienty s EB
a jejich rodiče, partnery, pečovatele. Cílem tohoto pobytu byl společně strávený čas, který
byl věnovaný výhradně relaxaci, komunikaci a individuálním pohovorům s pracovnicemi
DebRA ČR, které odpovídaly na zdravotní a sociální témata. Během dvou dnů jsme
navštívili dva dospělé s EB, kteří žijí v Horním Němčí, kde jsme trávili tento víkend
v krásném rodinném penzionu pana Bodiše. Někteří uvítali saunu, masáže, rehabilitační
cvičení, návštěvu jízdárny s koňmi. O bohatý kulturní program se postaral pan Jirka B.,
který nám společně s majitelem penzionu předvedl své muzikantské umění.
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Kontaktní místnost pro lidi s EB a jejich rodiny
V roce 2009 podpořila Nadace O2 v programu regionálních grantů 55 neziskových
organizací. Mezi vítězné projekty bylo rozděleno 10 milionů korun. Do letošního ročníku
přihlásilo své projekty 359 organizací.
DebRA ČR zvítězila v regionálním grantovém řízení malorozpočtové projekty pro
Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Získala tak finanční příspěvek ve výši 100 000,-Kč.
Cílem projektu DebRA ČR je vytvoření kontaktní místnosti pro lidi s EB a jejich rodiny
přímo v areálu FN Brno Dětské nemocnice. Snahou organizace je zvýšit kvalitu nabízených
služeb cílové skupině. Realizace projektu byla zahájena koncem roku 2009. Záměrem
projektu je vytvořit zázemí lidem s EB a jejich rodinám při návštěvách Klinického EB
Centra ve FN Brno PK.

Veřejná sbírka Pomozte
V roce 2009 pokračovala „Veřejná sbírka Pomozte“, která napomáhá pacientům
s EB zlepšit život díky finanční podpoře na služby a věci, o které si pacient s EB či jeho
zákonný zástupce zažádá na DebRA ČR. V roce 2009 se podařilo naplnit celkem osm
portfolií v celkové hodnotě 272 063 Kč. Mezi sponzory jsou jak drobní dárci, tak
nadace a firmy. Více na www.debra-cz.org v sekci Děkujeme.
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Ediční činnost
DebRA ČR Noviny
DebRA ČR Noviny byly v průběhu roku 2009 vydány čtyřikrát jako i v předešlých
letech, avšak v roce 2009 se změnila jejich vizáž. Od čísla 2/2009 jsou DebRA ČR Noviny
osmistránkové a také barevné.
Noviny přinášely informace o uskutečněných a plánovaných akcích a aktivitách DebRA
ČR, informace od sociální pracovnice a nutričního specialisty, zprávy o mezinárodních
konferencích se zaměřením na EB. Další novinkou bylo zavedení nového seriálu s názvem

„DEBRA organizace“, kde jsou čtenáři postupně seznamováni s fungováním DebRA
v jednotlivých státech světa (každé číslo obsahuje 3 organizace).
Noviny byly zasílány poštou klientům o. s. DebRA ČR a rozdávány na akcích DebRA
ČR. Noviny jsou realizovány za podpory Ministerstva zdravotnictví.
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Edukace
Edukační kurz „Výživa dětí s epidermolysis bullosa congenita“ je koncipován
tak, aby nenásilnou formou vštěpoval dětem důležité poznatky o výživě, přičemž
se dosáhne vědomostí a zájmu dětí o to, co jedí a jak strava působí na jejich defekty
na kůži, na sliznicích a na celkovou léčbu tohoto onemocnění. Bez vyvážené stravy nelze
dosahovat dobrých výsledků v dalších odvětvích léčby, mezi něž se řadí dermatologie,

chirurgie a gastroenterologie.

Benefiční a osvětové akce
IV. ročník „Jamka pro motýlí křídla“ Kořenec
IV. ročník „Jamka pro motýlí křídla“ Kořenec u Boskovic
u Boskovic
V sobotu 16. května se odehrál v pořadí již IV. Benefiční golfový turnaj Jamka

pro motýlí křídla, který již tradičně pořádá o. s. DebRA ČR. Letošního turnaje se
zúčastnilo 61 hráčů, oproti 80 přihlášeným. Na golfovou akademii se přijelo s golfem
seznámit 28 lidí. I když jsme pečlivě vybírali termín, byl letošní turnaj ve znamení
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přeháněk i vydatnějšího deště. Nicméně golfisty to neodradilo a zvláště některým se
na turnaji velmi dařilo. Turnaj byl letos zahájen primátorem Statutárního města Brna
panem Romanem Onderkou, patronkou DebRA ČR herečkou Jitkou Čvančarovou
a horolezcem Radkem Jarošem, který s DebRA ČR začal spolupracovat na podzim
loňského roku.
Vítězem turnaje brutto se stal pan Milan Hradil, nejúspěšnější co do počtu
získaných medailí byla letos paní MUDr. Petra Šrámková, která získala hned 4 ceny!!

Výtěžek letošního golfového turnaje po odečtení nákladů činí 263 000 Kč!!!!!

Dolní Vilémovice
Lenka Marténková , která sama trpí vzácným onemocněním epidermolysis bullosa
congenita (EB), domluvila získání finančních prostředků pro organizaci DebRA ČR.
O Velikonoční neděli se v Dolních Vilémovicích, odkud Lenka pochází, pořádá každoroční
kulturní akce s doprovodným programem dechové kapely Šohajka. Při této příležitosti
se Lence podařilo přesvědčit paní starostku obce Jitku Boučkovou, aby byl výtěžek z této
akce věnován organizaci DebRA ČR. Vybralo se krásných 18 130 Kč. Tyto peníze budou
využity na hrazení nákladů zelené linky a dalších věcí pro pacienty s EB.
Tímto Lence moc děkujeme za její snahu a zájem podpořit organizaci ve finanční tísni,
ve které se v letošním roce ocitla. Dovolte nám touto cestou poděkovat i paní starostce
Jitce Boučkové za možnost zorganizování veřejné sbírky a občanům Dolních Vilémovic,
kteří finančně přispěli. Děkujeme
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Malý strom
Organizace Malý strom pořádala ve dne 12. 12. 2009 benefiční akci na podporu
o. s. DebRA ČR. Mateřská škola Malý strom pořádá každý měsíc prodej pečiva, jako
prostředek pořádáná veřejné sbírky ve prospěch neziskových organizací. Výtěžek byl
tentokráte věnován nám. Vybralo se krásných: 15 209 Kč které byly využity na naplnění
portfolia Petry K. a Vaška J. V rámci této akce proběhla informační kampaň onemocnění
EB a o. s. DebRA ČR. Informování lidí o existence této nemoci je dalším z cílů o. s. DebRA
ČR. Více se můžete dozvědět na http://www.malystrom.cz/peceni-pro-deti/
Zde budou ke stažení I fotografie z prodeje pečiva a celé akce.
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Cesta nahoru když tě život tlačí dolů
o. s. DebRA ČR ve spolupráci s Radkem Jarošem zahájila výstavu fotografií

horolezce Radka Jaroše. Součástí výstavy byly příběhy deseti lidí s EB, kteří ve krátkém
příběhu popsali, jaké je to žít s EB. Cílem výstavy byla osvěta tomuto onemocnění a o. s.
DebRA ČR.
Akce byla zahájena slavnostní vernisáží, kterou provázela patronka organizace Jitka

Čvančarová. Vernisáž přišel podpořit svojí účastí ředitel FN Brno MUDr. Roman
Kraus, MBA a horolezkyně Klára Poláčková.
V rámci vernisáže proběhla úspěšná dražba dvou panoramatických fotografií Radka
Jaroše. DebRA ČR takto získala 39 000 Kč. Do dražby putovala i medovina No. 9, která
je vyrobena speciálně k filmu Radka Jaroše No. 9. Medovina byla vydražena za krásné

3 000 Kč. Během vernisáže byla zapečetěna pokladnička, do které hosté vernisáže
přispěli 7 000 Kč
Tyto finanční prostředky byly využity v překlenovacím období (leden–březen), kdy je
organizace bez dotací.
Výstava fotografií a příběhů lidí s EB měla své pokračování i v roce 2010. Putovala
na festival GO kamera a do Obchodního a zábavního centra Olympia Brno, ale
o tom až v příští výroční zprávě.
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Bobr cup
V sobotu 3. 10. 2009 od 12 hodin se na litovelském koupališti a v jeho okolí uskutečnil
patnáctý ročník extrémního závodu tříčlenných štafet s názvem FREE LITOVEL BOBR

CUP 2009. Účastníci se utkali ve třech disciplínách – běhu, jízdě na divoké vodě
a MTB cross–country. Protože odhodlání, nasazení a odvaha lidí s EB zápolících
s úskalími svého onemocnění a odhodlání, nasazení a odvaha účastníků závodu se sobě
na symbolické rovině podobají, rozhodli se organizátoři závodu podpořit o. s. DebRA
a přispěli tak částkou 5 000 Kč.

Oslava narozenin partnerské společnosti PHC
DebRA ČR byla pozvána na oslavu k desátému výročí působení společnosti Pears
Health Cyber (11. 6. 2009). Společnost PHC je našim partnerem již řadu let. V prostorách
Velkopřevorského paláce v Praze, kde oslava proběhla, byl předán panem jednatelem
V. Finstrelem šek v hodnotě 100 000,-. Tuto částku pro nás společnost PHC vybrala
na portále www.lekarna.cz. 58 000,- posloužilo k naplnění portfolií pacientů s EB.
Dalším hostem této oslavy byla patronka organiazce Jitka Čvančarová, která věnovala
jedinečnou fotografii k dražbě, jejíž výtěžek 37 000,- byl věnován DebRA ČR.

23

EB a o. s. DebRA ČR v pořadu Klíč
Pořad České televize Klíč uvedl v úterý 6. 10. 2009 v 18.00 na ČT 2 problematiku
genetického onemocněním kůže.
Na příbězích tří rodin bylo ukázáno, jak tato nemoc ovlivnila jejich životy, bylo
představeno o. s. DebRA ČR. Pořad se točil v Radonicích u Prahy, kde se konalo setkání
rodin dětí s EB. Nechybělo grilování, jízda na koni a byla zde i patronka DebRA ČR,
herečka Jitka Čvančarová. Pořad ke stáhnutí na:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209562221700013-klic/

NON HANDICAP 2009 veletr Praha
DebRA ČR se představila široké i odborné veřejnosti na veletrhu NON HANDICAP,
který byl pořádán na Výstavišti v Praze. V našem stánku, se lidé dozvídali o existenci
závažného onemocnění EB, o aktivitách o. s. DebRA ČR i o Klinickém EB Centru, se kterým
úzce spolupracujeme. Dále bylo možno zakoupit pohlednice, korálky, náušnice, pexesa,
kravaty, obrázky a přispět tak na činnost organizace.
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Mezinárodní aktivity
DEBRA International Meeting v Praze
Ve dnech 10.–13. září 2009 se v Praze konal světový kongres DEBRA International
Congress 2009 v OREA Hotelu Pyramida, Praha 6. DebRA ČR byla poctěna důvěrou
a tento významný mezinárodní kongres pořádala. Ve třech dnech měli pracovníci DEBRA
organizací z celého světa možnost sdílet zkušenosti, vyměňovat si zkušenosti a diskutovat
o společných tématech.
Kongresu se zúčastnilo 75 delegátů ze 31 zemí z celého světa. Mezi účastníky bylo 15
lidí žijích s EB a zároveň pracujících v DEBRA organizaci.
Ústředním tématem kongresu bylo směřování a zaměření DEBRA International.
Delegáti usilují o to, aby DEBRA International byla skutečně funkční mezinárodní
sítí. Rozdíly mezi jednotlivými DEBRA organizacemi ve světě jsou velice zásadní, jak se
projevilo při prezentaci všech DEBRA organizací, které se kongresu účastnily.
Kongres byl delegáty vysoce hodnocen. Oceňovali především neformálnost setkání,
přičemž se podařilo získat konkrétní výstupy pro další práci DEBRA International. Velmi
kladně bylo hodnoceno organizační zajištění kongresu, vysoce ceněno bylo jídlo
podávané tak, aby bylo vhodné také pro lidi žijící s EB.
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Letošní kongres DEBRA International byl od základů odlišný od předchozích ročníků.
Přínosem bylo, že neformálnost a otevřené diskuse se projevily jako velice plodná a pro
další práci nezbytná forma. Přes obavy řady delegátů se podařilo dospět ke konkrétním
praktickým závěrům, což může posunout další práci DEBRA International o několik kroků
kupředu.

Seminář pořádaný Sekcí dětské dermatologie
pod záštitou ČDS ČLS JEP v Praze
Součástí DEBRA International Congress 2009 byl odborný seminář pořádaný Sekcí
dětské dermatologie pod záštitou ČDS ČLS JEP. Tématem byl Význam komplexní
péče o pacienty s EB v EB Centru v ČR. Seminář otevřel problematiku EB z pohledů
několika specialistů EB Centra, jako spolupracující organizace byla představena DebRA
ČR.
Seminář byl vysoce hodnocen lékaři i partnery semináře. Odhalení významu
multidisciplinární péče o pacienty s EB sebou nese také ukázku komplikovanosti tohoto
postižení a nutnosti skutečně komplexní centralizované péče. Řada lékařů, kteří mají
pacienta s EB, si uvědomila, jak důležitá je jejich spolupráce se specializovaným centrem.

Semináře se zúčastnilo 83 lékařů, zdravotních sester a lékárníků.
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Zpráva o hospodaření za rok 2009
Příjmy:
Dotace
(MPSV ČR, MZ ČR, Úřad vlády)

Nadace O2

774 000 Kč
80 000 Kč

Vlastní činnost

694 000

Úroky

1 000 Kč

Dary (soukromé firmy, individuální dárci, anonymní dárci)
Celkem

1 141 000
2 690 000 Kč

27

Příjmy 2009

Porovnání příjmů a výdajů:
1 Výdaje: 2 323 000,2 Výdaj: Veřejná sbírka pro nemocné s EB: 272 063,3 Příjmy: 2 690 000,-

Porovnání nákladů a výnosů 2009

3. 51%

1. 44%

2. 5%
28

Náklady
Spotřeba materiálu
(ošetřovací materiál, kancelářské potřeby, zdravotnické pomůcky,
výtvarné potřeby, potraviny, DHIM, software)

Energie
Členské příspěvky (DEBRA International, NRZP)

306 000 Kč
13 000 Kč
4 000 Kč

Cestovné
(pořádání akcí, terénní soc. služba)

21 000 Kč

Služby
(nájem,účetnictví, tisk, poštovné, telefony, internet, bezplatná linka,
pojištění, ozdravný pobyt, konference)

1 269 000 Kč

Osobní náklady
(mzdy pracovníkům, DPP, DPČ)

527 000 Kč

Zákonné sociální pojištění

139 000 Kč

Daně a poplatky

4 000 Kč

Ostatní náklady

26 000 Kč

Odpisy

14 000 Kč

Celkem

2 323 000 Kč
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Sociální pracovník
Statutární
zástupce – předseda
o. s. DebRA ČR

Valná hromada

Koordinátor
projektu

Správní rada

Kontrolní revizní
komise
Výkonné řízení bez nároku na honorář
Placení zaměstnanci o. s. DebRA ČR

Valná hromada:
Předseda: Roman Strýček
Místopředsedkyně: Jana Marténková
Správní rada:
Předsedkyně: Jitka Čvančarová
Místopředsedkyně: Bc. Magda Hrudková
PharmDr. Vladimír Finsterle
prim. MUDr. Hana Bučková
Mgr. Eva Hrdá–Klvačová
Revizní komise:
Předsedkyně: MUDr. Jana Valíčková
Místopředa: Jiří Borýsek

Počet členů organizace DebRA ČR: 97
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Organizační struktura o. s. DebRA ČR
Předsedkyně organizace:

Bc. Magda Hrudková (do prosince 2009)
Alice Salamonová, DiS. (od prosince 2009)

Sociální pracovnice organizace: Alice Salamonová, DiS.

Koordinátorka projektů: Mgr. Michaela Halbrštátová

Patronka DebRA ČR: Jitka Čvančarová
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32

