Vážení přátelé,
přiblížila se doba letních prázdnin a s ní snad i odpočinek mnohých z nás. Věříme, že načerpáte nové síly a dětem přejeme
hodně zážitků a málo odřenin. Ve druhém čísle DebRA ČR Novin se dozvíte jak o uplynulých akcích, tak o akcích, které jsme
pro Vás připravili v létě a v září. Dále se dozvíte i o personálních změnách z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou a
mnoho dalšího. V případě, že byste se rádi podělili s ostatními o své zážitky, básničky, kresby aj. stačí zaslat na adresu
DebRA ČR a my Vaše dílko vytiskneme v některém z následujících čísel.
Váš DebRA ČR tým
__________________________________________________
červenec č.2/2011______
VIII. VÝROČNÍ KONFERENCE DebRA ČR

Ve dnech 17. – 19. června 2011 se konala VIII. výroční konference DebRA ČR. Více se o této akci dozvíte uvnitř novin.
NA PRÁZDNINY S DebRA ČR
Prázdniny jsou tady a s nimi i naše srdečné pozvání do pohostinného penzionu Sluníčko v obci Řásná u Telče. Tato malebná
část Českomoravské vysočiny nás již v předchozích letech přesvědčila, že je jedním z ideálních míst pro konání ozdravných
pobytů.
Penzion má k dispozici 10 pokojů, každý s vlastním sociálním zařízením. Ke společnému vybavení patří 2 kuchyně, hala
s posezením, stylová společenská místnost s kamenným krbem a ochutnávka moravských vín ve vinném sklípku.
Samozřejmostí je uzavřený dvůr s možností klidného venkovního posezení, grilování a aktivního sportovního vyžití – stolní
tenis, badminton, míčové hry apod. Okolí je lákadlem pro túry i projížďky na kolech. Koupání je možné v nedalekém rybníku,
menší osvěžení pak v námi dovezeném bazénu. Na pobyt jsou srdečně zváni pacienti s EB, jejich rodiny, kamarádi a čtyřnozí
věrní společníci. O volnočasový program se i tentokrát postará tým DebRA ČR, naši milí dobrovolníci, přátelé a hosté.
Nebudou chybět hry, soutěže, výlety, výtvarné, pohybové a jiné aktivity. Nezapomeneme ani na rehabilitační a relaxační
cvičení, přednášky z oblasti zdraví a duševní hygieny, sociální rehabilitaci, poradenství apod.
Termín konání 13. – 20. srpna 2011.
Stravování bude zajištěno pod léty prověřenou a spokojenou „vařečkou“ Rudolfa Salamona.
Těšíme se na Vaše přihlášky, dotazy a inspirace , které prosím zasílejte nejpozději do 22.7.2011.
Za celý tým DebRA ČR
Lada Dlapková, sociální pracovnice, email: lada.dlapkova@debra-cz.org, tel.: 532 234 318

_____________________________________________________________________________________________
DebRA ČR Noviny byly vydány díky podpoře Novartis.

____________________________________________________červenec č.2/2011________
JAMKA PRO MOTÝLÍ KŘÍDLA
Dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste podpořili další ročník benefičního golfového turnaje Jamka pro motýlí křídla, co
nejupřímněji poděkovala za podporu a spolupráci při realizaci této krásné benefiční akce, která má již svoji dlouholetou
tradici.
Hluboká poklona patří Vám všem milovníkům golfu, kteří jste přes veškerou nepřízeň počasí nevzdali své nadšení, sílu
a výdrž.
Dne 28.května 2011 se uskutečnil již šestý ročník benefičního turnaje, jehož výtěžek podpoří děti i dospělé s nemocí
motýlích křídel, kterým sdružení DebRA ČR jako jediná organizace v Česku poskytuje širokou škálu sociálních a
zdravotních služeb.
Benefiční turnaj již tradičně zahájila patronka organizace Jitka Čvančarová a pan primátor Statutárního města Brno Bc.
Roman Onderka, MBA.
Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout na této adrese:
http://www.cgf.cz/TournResults.aspx?IDTournament=322876365
Vítězem turnaje brutto se stal pan Tomášek Michal.
Ve společných kategoriích obsadili první místa tito hráči:
0 - 28,0 Fuchs Vladimír
28,1 - 36 Kamarád Aleš
37 – 54 Hlaváč František
Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za milou účast!!!
Velké poděkování patří všem partnerům, kteří podpořili letošní ročník benefičního golfového turnaje! Výtěžek
letošního VI. ročníku činí 246 000,-, které budou použity na financování odborného sociálního poradenství lidem
s nemocí motýlích křídel.
Za pomoc s přípravou turnaje a za obětavou práci během turnaje děkujeme:
Václavu Čapkovi
Barunce Čapkové
Vojtovi Čapkovi
Karlu Klodnerovi
Všichni jsou pracovníci společnosti Pears Health Cyber, s.r.o.
Ireně Malé a kolegyni Lence
Obě jsou pracovnice společnosti Hartmann a.s.
Speciální poděkování patří:
Vlastovi Šteflovi a Kořenec Golf & Ski Resortem
panu Romanu Onderkovi primátorovi Statutárního města Brna
Jitce Čvančarové patronce DebRA ČR
prim. MUDr. Haně Bučkové, PhD. odborné garantce DebRA ČR
Davidovi Marcikánovi – nemocnému s EB, který vyrobil krásné keramické výrobky na turnaj
Daně Svátkové
Marušce Fialové Kolářové – grafičce
Výtěžek letošního golfového turnaje po odečtení nákladů činí 246

000,-, Kč!

Mnohokrát Vám děkujeme za to, že jste se podíleli na tomto krásném čísle!
DebRA ČR tyto finanční prostředky využívá k udržení chodu organizace, jeho růstu a zejména zkvalitňování služeb
námi nabízených.
Vážíme si Vaší podpory a přízně a těšíme se na další shledání, nejpozději za rok na dalším benefičním golfovém
turnaji! (a)

________________________________________________________________
Bezplatná linka DebRA ČR – volejte 800 11 55 73 každé pondělí a středu

__________________________________________________červenec č.2/2011______
VIII. VÝROČNÍ KONFERENCE DebRA ČR
Jiţ VIII. výroční konference DebRA ČR se uskutečnila 17. - 19. června 2011 ve ***OREA
WELLNESS Hotelu Santon u brněnské přehrady. Záštitu nad touto akcí převzal ředitel FN
Brno pan MUDr. Roman Kraus, MBA a odborným garantem byla primářka Kožního
oddělení Pediatrické kliniky FN Brno paní MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Celkový počet zúčastněných hostů byl 72 z toho 23 s epidermolysis bullosa congenita (13
dětí a 10 dospělých).
Pátek 17. června byl dnem příjezdu a prvního konferenčního dne. Byly probírány aktivity a
činnost o. s. DebRA ČR: jednotlivé projekty, financování, veřejná sbírka, ozdravný týdenní
pobyt, sociální poradenství, pobyt u moře. Prvním konferenční den přednášely pracovnice
DebRA ČR: Alice Salamonová, DiS., Mgr. Lada Dlapková a Mgr. Michaela Halbrštátová.
Společný podvečerní program byl věnován přátelskému posezení s výměnou zkušeností
mezi rodiči dětí s EB i dospělými pacienty s EB.
Sobotní dopoledne 19. června bylo věnováno klinickým tématům. Celý blok zahájila paní
MUDr. Hana Bučková, Ph.D. primářka Koţního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno
s přednáškou „Jak na kůţi s EB? – EB Centrum ČR v roce 2011“. Další příspěvkem byl
vstup od paní MUDr. Jany Valíčkové, která hodnotila první výsledky z dotazníkového
šetření o kvalitě ţivota u pacientů s EBC. Před přestávkou pozval pan Ing. Hlaváč ke stánku
s matracemi Magniflex. Po přestávce si mikrofon převzala paní primářka genetického
oddělení MUDr. Renata Gaillyová se svojí přednáškou „Genetické poradenství, genetické
vyšetření, prenatální diagnostika a EB“. Dále pokračovala svým vstupem paní Mgr.
Michaela Halbrštátová, která měla přednášku na téma „Bílkoviny u pacientů s EB“.
Dopolední klinický blok uzavřela PhDr. Hana Peterková, která posluchačům přiblíţila práci
psychologa, při chronickém onemocnění člena rodiny. Na závěr klinického bloku bylo
moţno diskutovat se všemi odborníky, kteří přijali pozvání.
První odpolední přednáška byla věnována asistenčním psům a přijeli ho představit
pracovnice o.p.s. Pomocné tlapky. Dále na programu bylo představení produktů
z komerční sféry, které mohou zlepšit ţivot pacientům s EB. Představily se firmy Hartmann
a Mölnlycke Health Care. Vše uzavřela svou prezentací Bc. Magda Hrudková, která
posluchačům blíţe představila projekt 12plus12.
Dětský program byl od programu pro dospělé oddělen. Děti měli moţnost jiţ v pátek si
přijít malovat a hrat společenské hry. Sobotní dopoledne dětem zpestřili Zdravotní klauni
se svým představením. Díky DPMB se odpoledne děti mohli svézt parníkem po brněnské
přehradě, při kterém proběhl workshop na téma ošetřování. O dětský program se postaraly
Anita Gaillyová, Hana Bořilová, Sylva Štajnochrová a dobrovolníci s firem Hartmann a
PHC.

_____________________________________________________________________________________________
DebRA ČR Noviny byly vydány díky podpoře Novartis.

______________________________________________________červenec č.2/2011__
Sobotní dopoledne bylo také realizováno umělecké focení dětí a
dospělých s nemocí motýlích křídel a jejich rodin. Tímto velice děkujeme
Doteku světla a fotografce Kateřině Dupalové.

Po celý sobotní den byly předsálí konferenčního salónku stánky s reprezentanty
firem Hartmann, For Life (s výrobky 2Derm), Mölnlycke Health Care a
Magniflex.

VIII. výroční konference DebRA ČR se mohla uskutečnit díky dotaci Úřadu vlády České republiky pro zdravotně postiţené
občany a Nadaci pro obnovu a rozvoj, které pokryly náklady na ubytování a stravu účastníků konference.
Děkujeme všem, kteří pomohli tomu, aby se konference uskutečnila. Kaţdoročně se konference účastní vysoké procento lidí s
EB ţijících v ČR, coţ je velice důleţité pro zlepšování jejich zdravotní kondice (odborný program), pro pocit sounáleţitosti s
ostatními (besedy, neformální posezení) a i pro budoucí plnění konkrétních potřeb všech účastníků (činnost DebRA ČR).

ZE ŽIVOTA EB
V rámci slavnostního Gala večera dne 18.června v hotelu Santon proběhlo i vyhlášení soutěţe „ZE ŢIVOTA EB“. Soutěţ byla
inspirována samotným ţivotem lidí s EB. Soutěţ měla poukázat na to, ţe i běţné uţitné věci kolem nás se mohou pro člověka
s EB stát zranitelnými. Hlasování proběhlo v rámci sobotního dne VIII. Výroční konference dne 18.června a to samotnými
účastníky konference, kteří rozhodli o vítězi. Děkujeme všem, kteří své příspěvky do soutěţe zaslali. Hodnotné ceny do
soutěţe věnovala firma FotoŠkoda, Hartmann a Birki.
Kategorie pacient/ka s EB – děti:
1. místo: Poršová Kateřina
2. místo: Tarcala Jan
3. místo: Vlastová Kateřina
Kategorie pacient/ka s EB – dospělí:
1.

místo: Diviš Michal

Kategorie ostatní:
1.

místo rodina Jaškova

Předávání cen se zhostila patronka DebRA ČR Jitka čvančarováVšem výhercům gratulujeme (mi)

________________________________________________________________
Bezplatná telefonní linka 800 11 55 73 je k dispozici každé pondělí a středu!

__________________________________________________červenec č.2/2011______
OZDRAVNÝ POBYT U MOŘE – SARDINIE COSTA REI
V termínu od 11.9. do 23.9. 2011 pojedeme na ozdravný pobyt k moři na jednu z nejnavštěvovanějších pláží Itálie. Zářijový
termín byl vybrán z důvodů vhodných teplot pro nemocné s EB. Předpokládáme kolem 25°C. Moře a mořské klima má pro
mnohé pacienty s EB blahodárné účinky. Pobytu se účastní celkem 35 osob. Z toho 18 pacientů s EB, 12 rodinných příslušníků
pacientů – doprovod, pečovatelé, 2 zdravotní sestry, 2 kuchaři, 3 pracovnice DebRA ČR.
Díky podpoře a spolupráci se společností REPOWER je ozdravný pobyt pro nemocné s EB a jejich doprovod zdarma. (a)

AUTOMOBIL PRO DĚTI S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL
V pátek 24. června 2011 převzala ředitelka sdružení DebRA ČR Alice
Salamonová automobil FORD FOCUS, který bude všem dětem i
dospělým s nemocí Motýlích křídel z České republiky, zprostředkovávat
pomoc a poradenství přímo k nim domů. Díky podpoře Nadace O2 a
společnosti Auto Activity ze Žďáru na Sázavou, získalo sdružení DebRA
ČR nový automobil FORD FOCUS, který zkvalitní terénní služby sdružení
DebRA ČR.

Zástupci Nadace O2 23.9. 2010 v Ostravě slavnostně předali 21
nestátním neziskovým organizacím granty ve výši 3 750 000 Kč.
Finanční prostředky, které poputují do pěti moravských krajů,
pomohou zlepšit kvalitu života dětí a mládeže se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním.
DebRA ČR získala dotaci v programu Velkorozpočtové projekty Jihomoravského kraje neuvěřitelných 400 000,- Kč, které jsou
určeny na projekt Terénní sociální služba lidem s EB. Z této částky byl zakoupen automobil FORD FOCUS, který velmi
usnadní práci pracovnic DebRA ČR při výjezdech za nemocnými s EB po celé ČR, menší část půjde na krytí nákladů
spojených s realizací této služby. Nadace O2 již po druhé podpořila projekt sdružení DebRA ČR.
Společnost Auto Activity je autorizovaným prodejcem a opravcem automobilů značky Ford ve Žďáru nad Sázavou, Jihlavě,
Znojmě, Třebíči a Blansku. Se sdružením DebRA ČR navázala partnerskou spolupráci a nabídla výhodnou cenu pro nákup
nového automobilu značky FORD FOCUS. Z oslovených 20 společností z ČR, které nabízejí prodej aut bylo Auto Activity
jedinou společností, která zareagovala filantropicky a nabídla značnou slevu na zakoupení nového automobilu. (a)

_____________________________________________________________________________________________
DebRA ČR Noviny byly vydány díky dotaci Ministerstva zdravotnictví České republiky.

______________________________________________________červenec č.2/2011__
HARTMANN POMÁHÁ LÉČIT
Společnost HARTMANN zorganizovala se svými zaměstnanci sbírku pro
nemocné s EB. Po celý květen mohli zaměstnanci přispět do zapečetěných
pokladniček, které byly k dispozici celkem na šesti místech spol.
HARTMANN. Mezi zaměstnanci bylo celkem vybráno 34 039,- Kč, z toho
20 039,- nasbíráno v pokladničkách a 14 000,- zasláno na transparentní účet
organizace.

Společnost

HARTMANN

výtěžek

zdvojnásobila

na

úctyhodnou částku 102 117,- Kč. Finance budou uloženy na veřejnou sbírku
DebRA ČR a použity na hrazení nákladů spojených s léčbou nemocných
s EB. (a)
VZPOMÍNÁME
S bolestí v srdci oznamujeme všem, že nás navždy opustila naše milovaná Hanka Marková
z Kroměříže, dne 1.června 2011, ve věku 55 let. S Haničkou jsme se rozloučili 6.června ve smuteční
síni v Kroměříži. Hanka byla nejen členkou sdružení DebRA ČR, ale i přítelkyní a velmi
inspirativním člověkem v boji s nemocí EB.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
NEMOC MOTÝLÍCH KŘÍDEL V ULICÍCH HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Symbolika motýlích křídel je mottem závažného onemocnění epidermolysis bullosa congenita, neboli zkráceně EB. Kůže
nemocných EB je křehká jako křídla motýla. Sdružení DebRA ČR již sedmým rokem pomáhá takto nemocným prožít co
nejvíce a trpět přitom co nejméně. Cílem kampaně, která nyní zamířila do hlavního města Prahy je informovat laickou
veřejnost o existenci takto závažného a velmi bolestivého onemocnění.
Sdružení DebRA ČR navázala na loňskou kampaň o tzv. nemoci motýlích křídel, která byla odstartována v Brně na podzim
2010, kde sdružení DebRA ČR sídlí. Druhým z měst, kam kampaň míří je Praha. „Důvodem proč míří letošní informační kampaň
do Prahy je provázání s projektem patronky sdružení Jitky Čvančarové 12plus12, uvedla Alice Salamonová, ředitelka sdružení
DebRA ČR. Informační kampaň i projekt 12plus12 mají společný cíl a tím je šíření osvěty velmi vzácnému, leč
nevyléčitelnému onemocnění epidemolysis bullosa congenita, laicky nazývaném v Česku nemoc motýlích křídel. Oba
projekty poukazují na existenci této závažné a pro nemocné velmi bolestivé nemoci.
Informační kampaň bude k vidění v centru Prahy po celé léto na tzv.Citylightech – autobusových zastávkách. Součástí této
kampaně jsou dárcovské SMS. Každý může takto přispět 27,- Kč na nemocné EB. DMSky jsou součástí veřejné sbírky o.s. DebRA ČR,
jejímž smyslem je přímá podpora nemocným EB. Měsíční náklady lidí s EB jsou několikanásobně vyšší než pro nás zdravé lidi. Za
ošetřovací materiál, který hradí pojišťovny jen v malé výši, utratí až 20 000,-Kč měsíčně, za speciální stravu k tomu 3000,- Kč. Proto je
jedním z cílů o.s. DebRA ČR finanční podpora lidem s nemocí motýlích křídel a osvěta“, vysvětluje Alice Salamonová.
Informační kampaň se koná pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc.MUDr.Leoše Hegera, CSc. a poslance za TOP 09
Jana Husáka.
Odbornou garantkou se stala prim. Kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno MUDr. Hana Bučková, Ph.D. –
zakladatelka a koordinátorka Klinického EB Centra při FN Brno.
Generálním partnerem kampaně je společnost HATRMANN.
Dalšími významnými partnery kampaně jsou: Lékarna.cz, JCDecaux Group, Tiskárna Keloc, a Fórum dárců.

________________________________________________________________
Bezplatná telefonní linka 800 11 55 73 je k dispozici každé pondělí a středu!

______________________________________________________červenec č.2/2011__
VEŘEJNÁ SBÍRKA – PODPORA KLINICKÉHO EB CENTRA
Na transparentní účet veřejné sbírky DebRA ČR díky finanční podpoře jednotlivců
neustále chodí finance, které je moţné dle povolení veřejné sbírky vyuţít i na nákup
potřebného ošetřovacího materiálu, labochemikálií a dalšího pro Klinické EB
Centrum, které na speciální preparáty špatně shání finance a často na ně ani
nedosáhne. Rozhodli jsme se proto podpořit oddělení lékařské genetiky pod vedení
prim. MUDr. Renaty Gaillyové, Ph.D. nákupem labochemikálií a spotřebního
materiálu v hodnotě 104.012 Kč, který je výhradně určen k izolaci DNA pacientů s
EB a jejich rodinných příslušníků. Dále byl zakoupen ošetřovací materiál pro
převazy při hospitalizacích (59.645 Kč) a nutný materiál k histopatologickému
vyšetření pacientů s EB (51.396 Kč).
Děkujeme všem, kteří jste přispěli a zkvalitňujete, tak ţivot pacientům s EB. (mi)

VEŘEJNÁ SBÍRKA – PODPORA KLINICKÉHO EB CENTRA
Dne 16. června společnost Eaton Elektrotechnika pořádala Eaton Golf & Tenis Open
2011 ve Slavkově u Brna. Finanční výtěţek z doprovodných soutěţí putoval o.s.
DebRA ČR a to na činnost organizace.
Občanské sdruţení DebRA ČR představila posluchačům a šek na částku 37.800 Kč
převzala Michaela Halbrštátová.

NOVARTIS PODPOŘIL VYDÁVÁNÍ NOVIN
Pro rok 2011 Ministerstvo zdravotnictví nepodpořilo ediční činost o.s. DebRA
ČR a tím pádem ani vydávání DebRA ČR Novin. Ovšem podařilo se navázat
spolupráci s firmou Novartis, která finančně podpořila vydávání DebRA ČR
Novin pro tento rok, za coţ velice děkujeme.

_____________________________________________________________________________________________
DebRA ČR Noviny byly vydány díky podpoře Novartis.

______________________________________________________červenec č.2/2011__
TŘETÍ ROČNÍK PŘEDÁVÁNÍ CEN MOTÝLÍCH KŘÍDEL
Jiţ třetí ročník slavnostního předávání cen Motýlích křídel je za námi. Při příleţitosti pořádání VIII.výroční konference pro
lidi s nemocí motýlích křídel byly předány ceny Motýlích křídel v hotelu Santon na přehradě dne: 18. června 2011.
Ceny Motýlích křídel byly předány v těchto kategoriích:
Pacient roku – ocenění pro lidi s EB a jejich rodiny za veliký boj, který svádí s nemocí epidermolysis bullosa congenita – tzv.
nemoc motýlích křídel nás velmi těší. Není jednoduché vybrat mezi tolika bojovníky pouze jednoho, který si odnese cenu
Motýlích křídel.
Vítězem ročníku 2011 se stala rodina Fibichrova z Horního Němčí, kde žije nemocný David. Cenu získali za obrovské
úsilí v šíření osvěty EB onemocnění.
Mezi dalšími nominovanými v této kategorii byli tito nemocní s EB/jejich rodiny:
Olga Joklová s maminkou
Rodina Erhardova
Jiří Borýsek
David Marcikán

Lékař roku – v této kategorii navrhují samotní nemocní svého ošetřujícího lékaře, který jim napomáhá svádět boj s touto
nemocí.
Vítězem ročníku 2011 se stal MUDr. Milan Dastych – Gastroenterolog pro dospělé pacienty s EB - Klinické EB Centrum
FN Brno.
Mezi dalšími nominovanými v této kategorii byli tito odborníci na EB problematiku:
Prim.MUDr. Hana Bučková, Ph.D – prim. Koţního odd. FN Brno PDM,
Prim.MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D – prim.Oddělení lékařské genetiky FN Brno PDM
Prim.MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. – prim. Oddělení rekonstrukční chirurgie FN Brno Bohunice.
Prim.MUDr. Radek Brauner – prim. Dětské ho rehabilitačního oddělení FN Brno PDM.
MUDr. Hana Všetečková - Praktická lékařka pro děti a dorost - Bludov
prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA – stomatolog, Praha
MUDr. Eva Dědková - Praktická lékařka pro děti a dorost– Bakov nad Jizerou
Speciální poděkování získala patronka organizace Jitka Čvančarová za své úsilí a pomoc lidem s nemocí motýlích křídel
a prim. MUDr.Hana Bučková – jako zakladatelka Klinického EB Centra, které slaví v těchto dnech 10 výročí svého
založení.

_____________________________________________________________________________________________
DebRA ČR Noviny byly vydány díky podpoře Novartis.

___________________________________________________červenec

č.2/ 2011_________

KLINICKÝ DEN
Klinický den se konal 20.6.2011 v Dětské nemocnici FN Brno. Paní prim. MUDr. Hana
Bučková, Ph.D. spolu s dalšími specialisty Klinického EB Centra na něj pozvali 5
nejzávažnějších pacientů s EB. Jak již bývá zvykem, pacient a jeho nejbližší mají vyhrazenou
jednu ambulanci, kde se střídají jednotliví specialisté. Tentokrát nově do týmu k sociální
pracovnici přibyl i psycholog, což bylo velice vítané, jelikož psychologická péče ať už pro
pacienty nebo jejich rodiny patří též do komplexní péče, kterou Klinické EB Centrum při FN
Brno nabízí již 10 let. (mi)
NEZISKOVKY V

FN BRNO

Neziskovky v srdci FN Brno - tak se jmenovala první společné akce, na které se
sešlo šest neziskových organizací, které fungují ve FN Brno – Modrý Hroch,
Krtek, Motýlek, Šťastný úsměv, Mnohočetný Myelom klub pacientů a DebRA
ČR. Cílem bylo zviditelnit organizace ve FN Brno a poukázat na to, že pacientům
s různými chorobami se nedostává v této nemocnici pouze pomoci lékařské ale i
podpůrné. Šest neziskových organizací se prezentovalo na Náměstí Svobody v
Brně ve dnech 10. – 12.6.2011 v rámci festivalu Brno – město uprostřed Evropy.
Mělo zde jeden stánek, kde si děti mohly vyzvednout balónek a jejich rodiče
dostali společný letáček s informaci o jednotlivých organizacích.

Velice nás

potěšilo, že lidé neslyšeli názvy organizací poprvé. Celá akce byla podpořena
vedením FN Brno. Tisková mluvčí Anna Mrázová představila akci v rámci
Dobrého rána s Českou televizí a Sama doma.
DebRA ČR, v čele s ředitelkou organizace Alicí Salamonovou, na podzim roku
2010 zorganizovala první setkání neziskovek, které sídlí pod střechou FN Brno,
jejímž cílem je poznat práci druhých, podpořit se navzájem a vnímat se jako
kolegové, proto také informujeme širokou veřejnost o tom, že existujeme. (mi)

V DIVADLE ROKOKO SE ZPÍVALO PRO O.S. DebRA ČR
Dne 9. června proběhl Benefiční koncert Dáši Zázvůrkové a jejích hostů. Výtěžek z koncertu byl
věnovaný o.s. DebRA ČR.
Dáša Zázvůrková představila písně ze svého debutového alba „ Ať trvají ty nymfy“, nechyběly
ani semaforské hity a Dobře placená procházka. Dášu doprovázelo její trio – Pavel Větrovec,
František Raba a Ladislav Malina. Koncert svými vystoupeními obohatili Jitka Molavcová, Jitka
Čvančarová, která je patronkou o.s. DebRA ČR, Nina Hlava, Daniel Barták, Boris Hybner, Daniel
Bič.
DebRA ČR získala tímto koncertem nejen výtěžek, jehož konečná výše je 13 000 Kč, ale podařilo
se také oslovit další skupinu veřejnosti, která dosud o problematice, jíž se DebRA zabývá,
nevěděla. Díky této informovanosti získala DebRA ČR zajímavé kontakty a nabídky ke spolupráci.
(m)

________________________________________________________________
Bezplatná linka DebRA ČR každé pondělí a středu!

____________________________________________________červenec č. 2/ 2011_____
Partner roku – vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace, tak se bez podpory státu, nadací a zejména soukromých firem
neobejdeme. V této kategorii oceňujeme partnera, který d podporuje o.s. DebRA ČR – a tím pádem napomáhá lidem s EB a
jejich rodinám.
Vítězem ročníku 2011 se stala společnost REPOWER Systems.
Mezi dalšími nominovanými v této kategorii byli tito další
významní partneři organizace:
Pears Health Cyber - divize LÉKÁRNA.CZ
Hartmann a.s.
Biosynchron
Nadace O2
Nadace pro obnovu a rozvoj
SOKRATES GOLF&SKI RESORT
GRATULUJEME VÍTĚZŮM A VŠEM NOMINOVANÝM V TOMTO ROCE!
Pozvání na tento Gala večer přijali opět malý Jánošíčci, kteří nám předvedli své tance a zpívání.
Průběhem celého večera nás provázel CIMBAL CLASSIC Dalibora a Kateřiny Štruncových, kteří se zřekli svého honoráře ve
prospěch nemocných s EB.
Poděkování patří:
Panu poslanci za TOP O9 Janu Husákovi, který nás poctil svojí přítomností. 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. Hotelu Santon v Brně, kde se Galavečer konal. (a)
PORSONÁLNÍ ZMĚNA V DebRA ČR
Začátkem

června

2011

proběhlo

výběrové

řízení

na

zastoupení

Michaely

Halbrštátové, která se chystá od října na další povinnosti a radosti - tentokrát
mateřské. Novou pracovnicí se stala Mgr. Sylva Štajnochrová, která se již zúčastní
týdenního ozdravného pobytu v Řásné u Telče a na plný úvazek nastoupí v září 2011.
Michaela Halbrštátová by i nadále zůstala v kontaktu s DebRA ČR a věří, že se z
mnohými z Vás uvidí na akcích, které DebRA ČR pořádá. (mi)
O.S. DEBRA ČR DĚKUJE FIRMÁM, ORGANIZACÍM I JEDNOTLIVCŮM, KTEŘÍ JEJ PODPORUJÍ:

Kontakt na o.s. DebRA ČR:
Kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
Webové stránky: www.debra-cz.org.
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Bezplatná linka: 800 11 55 73
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