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Milý čtenáři,
jsme rádi, že jste si našli chvilku a posadili se ke čtení DEBRA ČR Novin. Také v roce 2014 vám v nich budeme přinášet informace o činnosti charitativní organizace DEBRA ČR, o uplynulých i nadcházejících akcích na podporu lidí s nemocí motýlích
křídel. Jsme rádi, že i vy jste součástí organizace DEBRA ČR a těšíme se na nová setkání s vámi!
Příjemné čtení přeje
Váš tým DEBRA ČR

Výstava o životě s nemocí motýlích křídel zahájila svou pouť v Českém rozhlase
Ve spolupráci s Českým rozhlasem pořádá charitativní organizace DEBRA ČR výstavu fotografií svého osvětového projektu 12 plus 12.
Při příležitosti Dne vzácných onemocnění byla 28.
února zahájena výstava velkoformátových fotografií, a to
v historické budově Českého rozhlasu, Vinohradská 12,
Praha 2.
Vám již velmi dobře známé fotografie zachycují
neobvyklá setkání, z nichž vyzařuje vzájemnost, blízkost.
Výstavou chceme všem říci, že i když mají pacienti s EB
kůži křehkou jako motýlí křídla, dotyk jim neublíží. Naopak. Vlídný kontakt je pro ně důležitou podporou a pomocí.
Spolupráci s Českým rozhlasem dala vzniknout
participace DEBRA ČR na 48. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V rámci podpory mediálních
partnerů jsme navázali mimo jiné spolupráci i s Českým
rozhlasem, která dostala neočekávaný rozměr. Získali jsme
významnou redakční podporu, spot ve vysílání všech stanic ČRo (více než 20 rozhlasových stanic) a možnost umístit výstavu právě v historické budově Rozhlasu, která je
známá tím, že se o ní vedly několikrát velké boje – za II. světové války i za sovětské okupace.
Je nám velkou ctí, že mohla DEBRA ČR v Českém rozhlase najít tak silného a nadšeného partnera. Vernisáže, kterou
nám ČRo pomohl zorganizovat v pátek 28. února, se zúčastnilo kolem 50 hostů. Vedle autorky projektu 12 plus 12 a patronky DEBRA ČR Jitky Čvančarové nás svou přítomností poctil i Dan Bárta, který se již podruhé stal jednou z tváří kampaně. Koordinátorka klinického EB Centra prim. MUDr. Hana Bučková PhD. dokázala být od 10 hodin Hostem Radiožurnálu a následně pak ještě spolu s ostatními hosty se zúčastnit slavnostní vernisáže. Svůj drahocenný čas věnoval této akci také prof.
MUDr. Milan Macek, DrSc., který je naším významným odborníkem na poli vzácných onemocnění, vysoce respektovaným i
v zahraničí. Svou milou přítomností podpořila vernisáž i prim. MUDr. Renata Gaillyová, PhD., která patří mezi hlavní opory
činnosti Klinického EB Centra.
Olga Joklová, která vážila cestu z Jihlavy už v ranních hodinách, aby stihla přímý
vstup do ranního vysílání Studia 6 v ČT, zastoupila svou přítomností pacienty s EB. Olgy
přítomnost byla obohacující pro všechny hosty i novináře. Olga s humorem sobě vlastním a notnou dávkou líbezné sebeironie vylíčila přítomným některé své životní peripetie,
ale i naději, kterou jí dávají aktivity organizace DEBRA a Klinické EB Centrum. Její slova
vehnala slzy do očí. Pohnutí nepokrytě projevili i ti, od nichž to nikdo nečekal – na oko
tvrdí a nelítostiví bulvární novináři…
Akce se účastnili novináři z téměř 10 redakcí (rozhlas, online, TV) a již v pátek se
čile psalo o vernisáži výstavy pro podporu lidí s nemocí motýlích křídel.
Děkujeme uctivě všem, kdo si udělali ve svých nabitých programech čas a přišli
podpořit vernisáž putovní výstavy. A se všemi, komu se nepodařilo na akci dorazit, se
těšíme na viděnou při dalších příležitostech, o kterých v DEBRA ČR není nouze ;-)
(MH)
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Výstavu 12 plus 12 bude možné vidět v roce 2014 na těchto místech*:
Březen – Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2
Duben – Brno
24. 4. – Praha, NGO Market, Forum 2000
Květen – Ústí nad Labem, Masarykova krajská nemocnice
Červen – Praha, Park Kampa
Červenec – Praha, Hlavní nádraží
Srpen – Mělník
*změna termínů i míst vyhrazena
Od září připravujeme novou výstavu s novým zaměřením, a to ve spolupráci s fotografem Jiřím Langpaulem. Novinky o dalším směřování projektu
12 plus 12 Vám přineseme na Gala večeru Motýlích křídel 4. dubna v hotelu
Santon v Brně. Těšíme se na viděnou!
(MH)

Antonín Kratochvíl a škola Michael pomáhají léčbě nemoci motýlích křídel
142. 000,- Kč! Takto překvapivě vysoký obnos přinesla ve čtvrtek 23. 1. 2014 dražba signovaných
fotografií proslulého českého umělce, které byly publikovány v novém kalendáři školy Michael. Antonín Kratochvíl - světově známý a uznávaný fotograf jej věnoval škole, kterou má rád a ve které se cítí mezi svými
studenty příjemně.
Letošní kalendář pokřtila Halina Pawlowská, vedoucí zaměření filmová tvorba na VOŠ Michael, která
nešetřila výstižnými bonmoty. Spolu s moderátorem Václavem Žmolíkem vytvořili příznivou atmosféru pro
další bod večera. Tím byla dražba 7 fotografií Antonína Kratochvíla, které představují průřez jeho tvorbou a
zahrnují snímky reportážní, krajinářské i proslulé reportážní portréty hereckých es Hollywoodu (Liv Tyler či
Willem Dafoe).
Charitativní dražbu uspořádala škola Michael ve
spolupráci s organizací DEBRA a její patronkou, herečkou Jitkou Čvančarovou, která svým osobním kouzlem
významně napomohla úspěchu celé akce.
Získaná částka 142.000,- Kč putuje nejen přímo konkrétní potřebné osobě – nadané fotografce Petře Koudelkové, ale i ostatním pacientům, jež od narození
bojují s nemocí motýlích křídel. Pod poetickým názvem
se skrývá handicap pro většinu zdravých lidí těžko
představitelný. Život nemocných je limitován především extrémní citlivostí kůže. Výtěžek dražby bude
krýt náklady na ozdravné pobyty u moře, které významně napomáhá v hojení ran, a další následnou léčbu.
Vzhledem k talentu byla Petře nabídnuta majitelem školy panem Michalem Štěpánkem
a ředitelkou školy Ing. Monikou Hrubešovou možnost zdarma studovat fotografii na Vyšší odborné škole Michael, kterou s nadšením přijala.
Poděkování patří i těm, kteří na charitativní akci přispěli finančním obnosem zaslaným přímo na účet
sdružení DEBRA ČR: Macháčkovi, Bertovi, Uliarczykovi, Izičovi, Kapinosovi, Nikolaevovi, Lupínkovi, Borští,
Makarenkovi, Zahnovi, Gottschalkovi.

Antonín Kratochvíl - hvězda mezinárodního fotografického nebe se školou Michael spolupracuje
dlouhodobě i v pozici pedagoga,
www.antoninkratochvíl.com, www.viiphoto.com.
Škola Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola
reklamní a umělecké tvorby je školou
s dlouholetou tradicí a jedinou školou poskytující
komplexní vzdělání v oblasti reklamy u nás.
www.skolamichael.cz
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DEBRA ČR v tabulkách, číslech a datech
Shrnutí roku 2013
Počet pacie- Počet rodin- Podíl rodin
tů, kteří ných přísl.,
kde žije
Realizační
Přijaté davyužili pro- kteří využili nemocný s ry/dotace
tým
jekt
projekt
EB Celkem

Název projektu

Náklad na
projekt

Odborné sociální poradenství

1 330 000

4,5

100

60

0

1 200 00

Terénní sociální služba

300 000

2,5

40

40

0

300 000

X. výroční konference

131 990

3

20

36

7 000

100 000

Týdenní ozdravný pobyt

180 000

4

18

23

3 500

160 000

Mezinárodní spolupráce

332 252

1

Ediční činnost - Noviny

59 000

1

137

137

0

40 000

Edukace pacientů - ošetřování,
výživa

102 500

2

40

20

0

60 000

Informační materiály o EB

350 000

3

má pozitivní dopad pro
nemocné s EB

0

350 000

Projekt 12 plus 12

950 000

3

má pozitivní dopad pro
nemocné s EB

0

1 052 560

Podpora EB Centra

52 000

Vedlejší činnost

350 000

Klinická studie

400 000

0

0

0

0

Celkem

4 537 742

ø 2,5

355

316

10500

Přímá podpora pacientů
- veřejná sbírka

1 509 579

1

43

13

0

1 011 825

Transparentní účet

7 565

1

4

0

0

49 541

Správa VS a transparentního
účtu

8 797

Zelená linka

14 437

podpora pacientů ze
zahraničí, účast na
mezinárod. seminářích

210 000

nákup oš. materiálu na Kožní odd. pro hospitalizované pacienty
na ambulanci Kožního odd.
Zasedání VH, účetní audit, materiální podpora pacientům mimo VS, aj.

S podrobnější finanční zprávou budete seznámeni na zasedání VH a ve výroční zprávě za rok 2014.

Rok 2014 s DEBRA ČR

4. - 6. dubna

XI. výroční konference DEBRA ČR

4. dubna

Gala večer Motýlí křídla

5. dubna

Zasedání Valné hromady

27. července
- 2. srpna

Tuzemský ozdravný pobyt, Vojtěchov

13. září

Jamka pro motýlí křídla
DEBRA ČR Noviny byly vydány za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

52 000

104 000
400 000
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Gala večer a konference DEBRA ČR
DEBRA ČR Vás srdečně zve na XI. výroční konferenci. Určena je všem rodinám, ve kterých žije pacient s EB. Letošní
konference se uskuteční 4. – 6. dubna 2014 v Brně v hotelu Santon.
V pátek 4. dubna proběhne slavnostní Gala večer, kde oslavíme a připomeneme si 10 let působení organizace. Již
tradičně budou předány Ceny motýlích křídel. Neváhejte posílat své nominace na Lékaře roku a Pacienta roku. Na vaše
příspěvky se těšíme.
Smyslem celé konference je sdružování a setkávání pacientů s EB a jejich rodin, předávání si zkušeností, nápadů a
dobré nálady. V případě vašeho zájmu o účast na XI. výroční konferenci DEBRA ČR vyplňte prosím přiloženou přihlášku a
doručte ji nejpozději do 21. 3. 2014 na poštovní adresu DEBRA ČR nebo jako přílohu mailu na lada.dlapkova@debra-cz.org.
Těšíme se na setkání s vámi.
(LD)

Zasedání Valné hromady 5. 4. 2014
V rámci konání XI. výroční konference DEBRA ČR proběhne zasedání Valné Hromady o.s. DEBRA ČR. Pozvánka byla
členům občanského sdružení již zaslána a zde pouze připomínáme místo, čas a program zasedání. Setkání členů Valné hromady proběhne v brněnském Hotelu Santon, Přístavní 38, v sobotu 5. 4. 2014 od 15:00 hod.
Program zasedání VH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

hlasování o programu Valné hromady;
změna Občanského zákoníku od 1. 1.2014
zpráva Správní rady;
zpráva Revizní komise;
účetní audit za rok 2013;
finanční zpráva za rok 2013;
informace a novinky DEBRA ČR;
volební období volených orgánů DEBRA ČR;
rozšíření pracovních povinnosti placených pracovníků
o.s. k zajišťování administrativní agendy pro potřeby

10.

11.
12.
13.

volených zástupců VH (tisk a distribuce dopisů
s pozvánkou předsedy VH/místopředsedy VH a s Programem zasedání VH atp.);
kompetence a povinnosti předsedy VH a místopředsedy VH a z toho vyplývající spolupráce s pracovníky o.s.
DebRA ČR;
ostatní/různé;
diskuze;
přečtení a hlasování o schválení finální verze zápisu z
VH;
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SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: Co se mění od ledna 2014?
Nový rok přinesl změny v oblasti práce a sociálních věcí. Mění se například podmínky pro získání průkazu osoby
se zdravotním postižením, zvyšují se důchody, a náhradu mzdy bude zaměstnavatel vyplácet opět jen po dobu prvních
14 dnů.
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
•

Dochází ke změně podmínek, za kterých se přiznává průkaz osoby se zdravotním postižením. Mění se tzv. zdravotní
podmínka pro přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením i řízení o něj. Od 1. ledna 2014 bude možné průkaz
přiznat pouze na základě podání žádosti, bude probíhat samostatné správní řízení, a to včetně posouzení zdravotního
stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Úprava se tak přibližuje právní úpravě, která platila
do konce roku 2011. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením nebude navázán na uznaný stupeň závislosti
nebo na neschopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.

•

Ke změnám dochází také u příspěvku na mobilitu. Ti, co příspěvek už pobírají, ho budou při splnění podmínek pobírat i
nadále. U nových žadatelů je vznik nároku na příspěvek na mobilitu podmíněn vlastněním průkazu ZTP nebo ZTP/P přiznaného po 1. lednu 2014. Výše příspěvku se nemění, i nadále činí 400 Kč měsíčně. Od 1. ledna 2014 bude možné na
základě žádosti příjemce příspěvku vyplatit příspěvek jednou splátkou za tři kalendářní měsíce, za které náležel.

•

Rozšiřuje se okruh osob, které mají při splnění ostatních podmínek nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení
motorového vozidla, a to o osoby s anatomickou ztrátou dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

DŮCHODY
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2014, se zvyšují tak, že se
• základní výměra (stejná pro všechny druhy důchodů) zvyšuje o 10 Kč na 2 340 Kč
• procentní výměra, která je individuální a odvíjí se od získaných dob důchodového pojištění a příjmů, zvyšuje o 0,4 %.

Důchody tak od lednové splátky vzrostou v průměru o 45 Kč. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ně žádat. MPSV navrhuje vládě a novému parlamentu na rok 2014 mimořádnou valorizaci, která by
měla nepříznivou situaci seniorům kompenzovat.
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet
náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.
Zdroj: www.mpsv.cz Zde také naleznete více informací.
(LD)

Co v kuchařce nenajdete: Jarní pomazánka
Jaro už klepe na dveře a proto jsme si pro vás tentokrát připravili recept na vynikající jarní pomazánku, která nejen skvěle
chutná, ale obsahuje také mnoho potřebných živin.
Potřebujeme:
•
10 ředkviček (nebo 100 g najemno nastrouhané mrkvičky)
•
2 vajíčka uvařená na tvrdo
•
kostka Lučiny 100 g
•
125 g polotučného tvarohu
•
1 střední cibulka
•
100 g bílého jogurtu
•
sůl, mletý pepř, na ozdobu např. pažitka, řeřicha či petrželka
Postup:
Vajíčka nakrájíme na malé kostičky nebo nastrouháme na struhadle, očištěné ředkvičky nastrouháme, cibuli nakrájíme na
jemno. Lučinu rozmícháme (vyšleháme vidličkou) s jogurtem a tvarohem, pokud je to husté, lze doředit např. mlékem nebo
Nutridrinkem neutral. Vmícháme do směsi ostatní připravené suroviny (Klidně zamaskujeme i 5 odměrek Protifaru ;-) ). Vše
promícháme. Dochutíme solí a pepřem. Mažeme na čerstvé pečivo a dozdobíme čerstvými bylinkami.Opravdu výborné!
Dobrou chuť!
(GJ)

Nové posily v týmu DEBRA ČR
Od března se můžete těšit na novou členku našeho týmu, nutriční terapeutku Mrg. Hanu
Holišovou. K dispozici vám bude v pondělky společně s paní doktorkou Alenou Havlíčkovou a taktéž na
e-mailu pro vyhodnocení jídelníčku. Naše milá kolegyně Gabriela Janíčková nastupuje na mateřskou
dovolenou a my jí přejeme, aby si své rodičovské chvíle užila co nejlépe. V průběhu února se k nám
přidala také nová účetní organizace Linda Rumplíková. Na společnou práci s nimi se moc těšíme.
(LD)
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SAMI VZÁCNÍ, SPOLU SILNÍ: Vzácná onemocnění v ČR i ve světě
28. února 2014 jsme si připomněli již 7. ročník Světového Dne vzácných onemocnění, který slaví různými aktivitami země po celém světě, aby zvýšili povědomí o nemocech s prevalencí méně než 1 na 2000. Letos se zapojilo více než 80 zemí z celého světa.
Hlavním mottem ročníku 2014 je "péče" a slogan zní: "Společně za lepší péči" (Join
Together for Better Care).
Den vzácných onemocnění, který připadá na poslední únorový den, je každoroční, osvětová akce mezinárodně koordinovaná organizací EURORDIS a pořádaná národními aliancemi a pacientskými organizacemi na národní úrovni.
Hlavním cílem Dne vzácných onemocnění je zvýšit povědomí široké veřejnosti a legislativních orgánů o vzácných onemocněních a jejich dopadu na životy pacientů.
Co je vzácné onemocnění?
Onemocnění je definováno jako vzácné pokud postihuje méně než 5 osob z každých 10 000, (tj. méně než 1 pacient na 2
000 jedinců). V současné době známe více než 8 000 různých vzácných onemocnění, takže souhrnný počet pacientů není
zanedbatelný. Některé ze vzácných onemocnění postihuje 1 člověk z 20.
Také nemoc motýlích křídel patří mezi tzv. vzácná onemocnění.
Proto se také organizace DEBRA ČR stala členem České asociace pro vzácná onemocnění.
Jaké je poslání České asociace pro vzácná onemocnění?
Česká asociace pro vzácná onemocnění (zkratka ČAVO) vznikla v březnu roku 2012.
Posláním ČAVO je sdružovat organizace pacientů se vzácnými onemocněními i jednotlivé pacienty, zastupovat jejich zájmy a posilovat povědomí o specifické problematice vzácných onemocnění mezi odborníky ve zdravotnictví, představiteli státních i mezinárodních institucí a veřejnosti.
Co nejvíce trápí nemocné se vzácným onemocněním?
• Pozdní či chybná diagnostika onemocnění
• Nedostupná odborná zdravotní péče
• Nedostupnost tzv. orphan drugs (tj. léků pro vzácná onemocnění)
• Propadávání sítí sociálních dávek a výhod kvůli neznalosti posudkových lékařů, sociálních pracovníků atd.
• Omezená možnost sdílet zkušenosti s podobně nemocnými (u nemocných, kteří nemají pacientskou organizaci)
„I když jsme různorodá skupina, máme společné zájmy, kterých dosáhneme pouze společně.“
Více informací najdete na: www.vzacna-onemocneni.cz, www.rarediseaseday.org
(AG)

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI LIDEM S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL.
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