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úvodní slovo

Vážení přátelé, spolupracovníci, partneři charitativní organizace DEBRA ČR,

ohlédnutí se za rokem 2014 je pro nás radostné. DEBRA ČR oslavila desáté narozeniny. Každý rok činnosti charitativní organizace přinesl 
lidem s nemocí motýlích křídel a jejich rodinám několik zásadních změn, které zvýšili kvalitu jejich životů. Od prvních krůčků, které doprová-
zely rodiny, kde žije nemocný s EB v jejich každodenním boji s nemocí motýlích křídel, přes odborné poradenství v sociální a výživové oblasti, 
pořádání ozdravných pobytů, jak doma, tak v zahraničí, odborných konferencí, mezinárodní spolupráce s DEBRA INTERNATIONAL, přímou 

finanční podporu pacientů s EB až po systémové změny v boji s revizními lékaři a sociálními úřady, 
zdravotními pojišťovnami. Veškeré aktivity DEBRA ČR mají společní cíl - aby lidé s nemocí motýlích křídel 
mohli prožít co nejvíce a trpět přitom co nejméně! Naplnění našich představ a očekávání v pomoci lidem 
s nemocí motýlích křídel je důsledkem společné práce pracovnic DEBRA ČR a patronky organizace Jitky 
Čvančarové, lékařů Klinického EB Centra a dalších odborníků, kteří pracují s našimi motýlky. Nemůžeme 
opomenout pomoc a spolupráci partnerů organizace z řad nadací, ministerstev ČR, společností, firem a 
individuálních dárců, významných osobností a přátel.  Obrovskou podporou a inspirací v naší práci jsou 
nám lidé s nemocí motýlích křídel a jejich rodiny, kteří společně s námi šíří osvětu nemoci motýlích 
křídel! 

Před deseti lety jsme si přáli založit stabilní a prosperující organizaci, která tu bude pro všechny nemocné 
s EB a jejich rodiny. Jsme potěšeni, že se nám podařilo naplnit mnohé z našich cílů a snů, které ovšem 
nekončí, každým dnem se naopak rozrůstají.

Děkujeme všem, kteří jdou ruku v ruce, den za dnem společně s námi a pomáhají tak k naplnění našeho 
společného úsilí!

            Alice Brychtová 
         ředitelka DEBRA ČR
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Charitativní organizace DEBRA ČR byla založena v roce 2004.  Zařadila se tak jako 32. organizace DEBRA do mezinárodního uskupení DEBRA 
INTERNATIONAL. Slovo DEBRA znamená Dystrophic epidermolysis bullosa Research Association. Z názvu vyplývá, že organizace DEBRA na 
celém světě podporuje lidi trpící vzácným puchýřnatým onemocněním epidermolysis bullosa congenita  (EB) – v Česku překládaným jako 
nemoc motýlích křídel. 

DEBRA ČR sídlí ve FN Brno, kde  úzce spolupracuje s Klinickým EB Centrem, které sídlí při Kožním oddělení Pediatrické kliniky FN Brno. 
Propojení Klinického EB Centra a DEBRA ČR je velmi efektivním řešením pro pacienty s EB. Sociální pracovnice, psycholožka a nutriční tera-
peutka DEBRA ČR patří do mezioborového týmu specialistů Klinického EB Centra a do posuzování celkového stavu pacienta vnáší hodnotné 
informace. DEBRA ČR podporuje Klinické EB Centrum nákupem speciálních ošetřovacích materiálů pro EB pacienty a dalších zdravotnických 
pomůcek.  

DEBRA ČR spolupracuje s řadou partnerů z řad státních institucí, nadací, komerčních firem a odborných společností. Sympatizanty je také 
řada osobností z oblasti zdravotnické i mimo ni. Patronkou organizace a velikou podporou je herečka Jitka Čvančarová.

Motto: Již jedenáctým rokem pomáháme lidem s nemocí motýlích křídel prožít co nejvíce a trpět přitom co nejméně.

Posláním DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí trpících vzácným vrozeným puchýřnatým onemocněním EB a jejich rodinám. Snažíme se 
zapojovat lidi s EB do plnohodnotného života.

Našimi aktivitami se snažíme zamezovat případnému sociálnímu vyloučení takto nemocných a jejich rodin. Usilujeme o to, aby dokázali čelit 
tíživé ekonomické situaci, psychickým a sociálním problémům, jež vyplývají ze záludnosti tohoto onemocnění.

Cílem činnosti DEBRA ČR je pomoci prosazovat a hájit zájmy lidí s nemocí EB, popřípadě jejich rodin. Zabezpečovat jejich informovanost a 
spolupracovat s vládními, krajskými a dalšími institucemi.

Mezi další významné cíle sdružení patří šíření osvěty nemoci motýlích křídel mezi laickou i odbornou veřejnost.

SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace 
DEBRA ČR se stala držitelem ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI NEZISKOVÉ ORGANIZACE.

Od konce roku 2014 si dárci mohou ověřit, že nezisková organizace, které chtějí věnovat peníze, funguje spolehlivě. Označení SPOLEHLIVÁ 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE je zárukou, že se pod slupkou podíval někdo za vás.

Hodnocení  proběhlo od listopadu 2014 do března 2015 v rámci projektu Asociace veřejně prospěšných organizací ČR „Cesta ke zvýšení věro-
hodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR“, který finančně podpořil Operační 
program Lidské zdroje a zaměstnanost.

představení, poslání a vize
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organizační struktura a lidé v organizaci

o.s. DEBRA ČR 

 Transformace o.s. DebRA ČR na DEBRA ČR z.ú. 
Po změnách občanského zákona - 1. 1. 2014 jsme na doporučení právníků učinili rozhodnutí a změně právní formy z občanského sdružení na zapsaný 
ústav. Na 2. zasedání Valné hromady o.s. DebRA ČR konané 27. 7. 2014 na Vojtěchově, toto rozhodnutí Valná hromada schválila. Dne 15. 12. 2014 nabyla 
změna právní formy na DEBRA ČR, z.ú. právní moci. 

 DEBRA ČR, z.ú. 
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lidé v organizaci 2014

 Alice Brychtová, DiS. – statutární zástupce, ředitelka 
 Mgr. Lada Dlapková – sociální pracovnice 
 Anita Gaillyová – pracovník v sociálních službách 
 Linda Rumplíková – účetní a administrativní pracovnice 
 Ing. Gabriela Janíčková – nutriční terapeut (do dubna 2014) 
 Mgr. Hana Holišová – nutriční terapeut (od dubna 2014) 
 Mgr. Lenka Tříletá – psycholog 
 Bc. Magda Hrudková – koordinátorka projektu 12plus12 
 MgA. Jitka Čvančarová – patronka organizace, autorka projektu 12plus12 
 Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D. – odborný garant DEBRA ČR, koordinátorka EB Centra

o.s. DEBRA ČR

VALNÁ HROMADA  SPRÁVNÍ RADA  REVIZNÍ KOMISE
Předseda: Strýček Roman Předseda: Petr Tarcala Předseda: Aleš Poulík 
Místopředsedkyně: Olga Joklová st. Místopředseda: Jan Husák Místopředsedkyně: Mgr. Helena Kotová 
 MgA. Jitka Čvančarová Marcela Skalická 
 Bc. Magda Hrudková 
 Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D 
 PharmDr. Vladimír Finsterle 
 Bc. Vladimír Kothera, MBA 

DEBRA ČR, z.ú.

ZAKLADATELÉ SPRÁVNÍ RADA REVIZOR
Alice Brychtová, DiS. Předseda: Bc. Vladimír Kothera, MBA Ginkgo účetnictví s.r.o. 
MgA. Jitka Čvančarová MgA. Jitka Čvančarová  
 Bc. Magda Hrudková Bc. Magda Hrudková 
 Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D. Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D. 
 Jan Husák  
 Ing. Marek Šedivý 
 Ing. Vladimír Kuchař 
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dobrovolníci v roce 2014

jméno | firma počet hodin akce

Petra Zmeškalová   4 Výroční konference DEBRA ČR, Handmade market

Jana Holznerová   4 Výroční konference DEBRA ČR

Martina Havlátová   4 Výroční konference DEBRA ČR, Handmade market

Kristýna Koudelková   8 Výroční konference DEBRA ČR

Tereza Tesařová   4 Výroční konference DEBRA ČR

Andrea Rybářová   8 Handmade market

Eliška Marténková   4 Handmade market

Eliška Petulová   4 Handmade market

Zuzana Ježková   8 Handmade market

Andrea Pelzmannova   4 Handmade market

Mölnlycke – čtyři osoby 16 Výroční konference DEBRA ČR

Aspen – sedm osob 50 křest kalendáře 10 plus 12

Hartmann – osm osob 72 Jamka pro motýlí křídla

počet dobrovolníků celkem počet hodin celkem

29 190
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členství

 DEBRA INTERNATIONAL 
Asociace veřejně prospěšných organizací 
Česká asociace pro vzácná onemocnění 
Národní rada osob se zdravotním postižením 
Koalice pro zdraví 
Orphanet 
Daruj správně  

Cílová skupina DEBRA ČR:

Pomáháme lidem, jejichž kůže je křehká a jemná, jako jsou křídla motýla a jejich rodinám. Proto se této nemoci laicky říká nemoc motýlích 
křídel. Poskytujeme komplex služeb určený těmto cílovým skupinám: 

 Primární Sekundární
 Lidé s EB bez omezení věku Rodiny, ve kterých žije nemocný s EB 
  Pečovatelé pečující o nemocné s EB 
  Partneři nemocných s EB

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

Onemocnění  Epidermolysis bullosa congenita (EB)?

Jedná se o velice vzácné, dosud nevyléčitelné, vrozené puchýřnaté onemocnění, které se projevuje na kůži a sliznicích pacientů, včetně 
vnitřních orgánů. EB je geneticky podmíněné, dědičné onemocnění. V současné době se rozlišují tři základní typy EB (simplex, junkční, 
dystrofická) a syndrom Kindlerové. Rozlišujeme více než 30  podtypů EB. Vadný gen způsobí, že kůže a sliznice se v různých vrstvách štěpí. 
Puchýře vznikají po lehkém tlaku nebo i spontánně. EB se projevuje rozsáhlými defekty na kůži a sliznicích, které se mohou hojit jizvením, 
dochází k srůstům prstů a dalším potížím. Postižení nehtů, zubů, vlasů je v různém rozsahu. 

Všechny typy EB se mohou projevit při narození, nebo i později. Převážně lehčí formy EB se projeví v batolivém nebo školním věku. Lidé s 
EB neznají den bez bolesti. Součástí každého dne je i několikahodinová ošetřovací procedura. Děti s EB si nemohou hrát jako jejich zdraví 
vrstevníci. I nevhodná plyšová hračka, skluzavka, hraní si na pískovišti mohou ublížit. Odřená kolena znamenají pro děti s EB velmi dlouho-
dobou léčbu a veliké bolesti. EB nezasahuje myšlení a intelekt dětí. Přesto nedokáží čelit sociální izolaci a často i psychickým problémům, 
jež vyplývají se záludnosti této nemoci. Odvaha a vůle nemocných s EB žít „normální“ život jako jejich kamarádi, je pro nás hnacím motorem 
v pomoci takto nemocným. 
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odborná pomoc

Klinické EB Centrum ČR

Na světě žije asi půl miliónů lidí s EB, v Evropě je to 30 000 a v České republice asi 300 pacientů s EB. Aby se předcházelo komplikacím 
tohoto onemocnění, koncem 20. století v pokrokových státech vznikla EB centra, která soustředí tým specialistů různých odborností, kteří o 
pacienty pečují. 

EB Centrum ČR je specializované pracoviště, které vzniklo v roce 2001 při Dětském kožním oddělení FN Brno, na Pracovišti dětské medicíny 
v Černých Polích. Jeho zakladatelkou je prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D., která se již více než 25 let zabývá problematikou epidermoly-
sis bullosa congenita (EB).  V EB Centru v Brně působí mezioborový tým odborníků, který společně poskytuje pacientům s EB komplexní 
klinickou péči tak, jak to vyžaduje toto vzácné genetické onemocnění. EB Centrum pečuje o pacienty od novorozeneckého věku i dospělé, 
postupně se rozšiřuje i na pracoviště dospělé medicíny FN Brno do Bohunic.  Ministerstvo zdravotnictví udělilo v roce 2012 EB Centru statut 
centra vysoce specializované péče o pacienty s EB.

Proč nemocní s EB potřebují pomoci? 
■ EB je vrozené dědičné puchýřnaté onemocnění kůže. 
■ EB patří mezi tzv. vzácná onemocnění. 
■ Kůže i sliznice nemocných jsou křehké jako křídla motýlů. 
■ Onemocnění EB zasahuje celou rodinu, kde žije takto nemocný člen 
■ Nemocných s EB je na světě málo – mnoho  odborníků z řad lékařů, sociálních pracovníků, revizních 
 a posudkových lékařů, aj. odborníků tuto diagnózu nezná. 
■ Lidé s EB mají tudíž problém získat jakékoliv příspěvky a výhody, které nabízí státní systém ČR. 
■ Lidé s EB bývají často sociálně znevýhodněni a vyloučeni ze společnosti. 
■ Nemocní s EB neznají den bez bolesti.

DEBRA ČR – nabízené sociální služby: 
■ Sdružuje nemocné s EB a rodiny, kde žije takto nemocný člen. 
■ Hájí práva a zájmy nemocných s EB. 
■ Odborné sociální poradenství. 
■ Zdravotní, výživové a psychologické poradenství

Další nabízené služby: 
■ Přímá finanční podpora a pomoc nemocným s EB – Veřejná sbírka. 
■ Pořádání různých akcí v průběhu roku. 
■ Realizace projektů pro nemocné s EB. 
■ Šíření osvěty o onemocnění EB. 
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projekty a aktivity



projekty a další aktivity v roce 2014 

Odborné sociální poradenství 
Za podpory Ministerstva práce sociálních věcí, individuálních dárců, podpory z řad společností.

Cílem sociálních služeb DEBRA ČR je poskytnout, popř. zprostředkovat odbornou pomoc - poradenství lidem s EB a jejich rodinám, kteří se 
díky onemocnění EB ocitli v nepříznivé životní situaci.

DEBRA ČR nabízí svým uživatelům služby formou ambulantní (v kontaktní místnosti DEBRA ČR) a terénní (v přirozeném prostředí uživatelů 
služeb). Pracovnice navštěvují uživatele v domácnostech na základě jejich žádosti a potřeb. 

Odborné sociální poradenství v oblastech: 
■ důchody a hmotné zabezpečení 
■ příspěvky a výhody pro osoby se zdravotním postižením 
■ ostatní poradenská činnost 
■ sepsání podpory, odvolání 
■ výživového poradenství 
■ poradenství v oblasti ošetřovacích technik a ošetřovacího materiálu 
■ psychologické poradenství a podpora 
■ poskytnutí krizové intervence 
■ doprovod na vyšetření, při hospitalizaci ve FN Brno 
■ půjčování kompenzačních pomůcek 
■ zprostředkování kontaktů mezi uživateli služeb DEBRA ČR a v EB centru 
■ inkluze do MŠ, ZŠ, aj. 
■ uplatnění se na trhu práce

Terénní sociální služba 
Za podpory spol. Hartmann rico a.s. 

Do Klinického EB Centra dojíždějí nemocní s EB na pravidelné kontroly, které jsou odvislé  od jejich zdravotního stavu. Pro zkvalitnění péče 
o nemocné s EB nabízíme služby ambulantní formou (ve FN Brno PDM) a od roku 2011 realizujeme i službu terénní – v přirozeném prostředí 
nemocných s EB. Součástí výjezdového týmu je sociální pracovnice, nutriční terapeutka a od roku 2012  psycholog.  Odborné pracovnice 
zprostředkovávají sociální, zdravotní a psychologické poradenství přímo v rodinách, kde žije nemocný s EB. V průběhu roku 2014 bylo zrea-
lizováno 24 výjezdů do rodin, kde žije nemocný s EB.
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projekty a další aktivity v roce 2014 

Předávání cen Motýlích křídel 
Již tradičně zahajujeme rok slavnostním Gala večerem-  předávání cen Motýlích křídel.

Oceněné kategorie 
■ Pacient roku 
■ Pacient šířící osvětu nemoci EB  
■ Ošetřující lékař roku 
■ Partner organizace roku

Ocenění za rok 2014 získali: 
Jana Erhardová – v kategorii pacient roku. Olga Joklová ml. – v kategorii pacient šířící osvětu, MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. – v kategorii 
ošetřující lékař roku, Kořenec golf ski resort – v kategorii partner organizace roku. Ceny motýlích křídel byly předány na slavnostním Gala 
večeru 10. dubna 2015 v hotelu Avanti. 

XI. výroční konference DEBRA ČR  
Za podpory Úřadu vlády ČR a spol. Mölnlycke, Repower, Foto Škoda

Cílem pořádání výroční konference pro nemocné s EB je edukace takto nemocných a jejich pečovatelů v oblasti EB problematiky. Odborný 
program konference zajišťují především specialisté působící při Klinickém EB Centru FN Brno. Na konferenci jsou dále představovány nové 
techniky péče a ošetřování, novinky z oblasti hojení ran.

XI. výroční konference DEBRA ČR se uskutečnila 4.—6. dubna 2014 v hotelu Santon na Brněnské přehradě. Odborným garantem se stala 
primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno, MUDr. Hana Bučková, Ph.D. Akce se konala pod záštitou ředitele FN Brno 
MUDr. Romana Krause, MBA.

Týdenní ozdravný pobyt pro pacienty s EB a jejich rodiny 
 Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, spol. Bosped, spol. Arthurinvest.

DEBRA ČR každoročně pořádá týdenní pobyt pro děti i dospělé s EB a jejich rodiny a přátelé. Cílem projektu je aktivní účast dětí s EB na 
ozdravném pobytu, kde mohou během tohoto týdne prožít zážitky, o které bývají díky svému zdravotnímu stavu v běžném životě ochuzeni. 
Jedná se o tábory, výlety a různá dobrodružství s vrstevníky. Společná témata pro všechny účastníky, jak velké tak malé, bývá odpočinek, 
aktivní zábava formou různorodých her, setkávání se a sdílení radosti mezi sebou. Cílem organizace DEBRA ČR je pomoci zlepšit zdravotní 
a psychický stav jak pacientů s EB, tak jejich rodičů prostřednictvím takto specificky zaměřeného ozdravného pobytu. Program pobytu je 
realizován převážně v rámci společných aktivit dětí a dospělých.

Devátý ročník týdenního ozdravného pobytu pro děti i dospělé pacienty s EB se konal na Vysočině, v penzionu Lesní Zátiší od 26. července do 
1. srpna se zúčastnilo celkem 21 pacientů s nemocí motýlích křídel a dalších 33 účastníků z řad jejich rodin a blízkých.

22 | 23



projekty a další aktivity v roce 2014 

Význam komplexní péče o pacienty s EB 
Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a individuálních dárců

Dne 24. 10. 2014 ve společenském sále Pivovaru Staropramen proběhla celostátní konference Dětské dermatologie, které se zúčastnilo 235 
dermatologů z České republiky, byli zde i hosté ze Slovenska.  Datum záměrně bylo vybráno symbolicky k otevření  celosvětového týdne pro 
EB pacienty.

DEBRA ČR získala prostor v rámci této konference zrealizovat vlastní seminář s názvem Význam komplexní péče o pacienty s EB. Seminář vzác-
ných onemocněnín právě byl věnován   péči o pacienty s vzácným , vrozeným genetickým onemocněním- Epidermolysis bullosa congenita.  
Přednášku měli  specialisté, jejichž úloha v komplexní péči o pacienty je zásadní.   Představení  problémů u pacientů s EB vyvolalo bohatou 
diskusi. Akce se také  zúčastnila DEBRA ČR, která  na stánku informovala lékaře o aktivitách DEBRA ČR, vydávala  lékařům nové brožurky. 
Velká účast dermatologů na konferenci, odborné přednášky o EB, bohatá diskuse, byla příkladem kvalitně odvedené osvěty lékařům o vzác-
ném onemocnění  EB. 

Ediční činnost 
Za podpory  individuálních dárců

Ediční činnost je zaměřena především na vydávání letáků, brožur a Novin DEBRA ČR. Tyto materiály poskytují aktuální informace a novinky 
v problematice EB ať už samotným uživatelům služeb o.s. DEBRA ČR nebo široké veřejnosti. Jsou tvořeny především zaměstnanci organizace 
ve spolupráci s lékaři Klinického EB Centra a dalšími odborníky. Brožury a letáky se věnují činnosti organizace DEBRA ČR i Klinického EB 
Centra a také různým aspektům onemocnění EB. V rámci projektu byla v roce 2014 vydána odborná brožura Výživa při dysfagických potížích.

Edukace – nutriční poradenství 
Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a CLARUS PROFI, Hartmann RICO a individuálních dárců

Cílem projektu je nácvik samoošetřování a poradenství v oblasti výživy. Je důležité, aby děti a dospívající s EB měli co největší množství in-
formací a mohli je využívat při své léčbě. Je potřebné, aby pochopili, proč je důležité sledovat jídelníčky a proč je ošetřování alfou a omegou 
stavu jejich kůže. V edukačních kurzech se pacientům s EB a jejich rodinám snaží nutriční terapeutka nenásilnou formou vštípit poznatky 
z oborů výživy a ošetřovatelství. Nutriční terapeutka působí společně s gastroenterologem v rámci ambulantní služby, kde vytváří komplexní 
nutriční péči pro nemocné s EB.
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Informační materiály o nemoci EB 
Za podpory Ministerstva zdravotnictví, spol. Repower, spol. LaRoche Posey

Informovanost a šíření osvěty o nemoci motýlích křídel je důležitým cílem aktivit DEBRA ČR. Lidé s EB se každodenně potýkají nejen s ne-
ustálou bolestí, kterou jim toto onemocnění přináší, ale i bolestí psychickou, kterou jim způsobuje neinformovanost okolí. Narážejí jak na 
nepřijetí jejich okolí (učitelé, spolužáci, kamarádi, aj.), tak na nepochopení problematiky EB ze strany úřadů, školství i lékařů. Díky Informační 
kampani, která je již několik let podporována Ministerstvem zdravotnictví ČR se nám daří informovat laickou i odbornou veřejnost o existenci 
tohoto závažného nevyléčitelného onemocnění.

V  roce 2014 jsme připravili v  rámci projektu informační kampaně speciální kolekci fotografií pacientů s  tzv. nemocí motýlích kří-
del. Výstava fotografií byla slavnostně zahájena 26. 2.2015 v  Brně při příležitosti Mezinárodního dne vzácných onemocnění. 
Je to výstava o pacientech s nemocí motýlích křídel a „jejich lidech“. Láska, úcta, bezpodmínečné přijetí, blízkost milovaného člověka a bez-
mezná vzájemná důvěra. Veřejnost se tak může seznámit se s 13 pacienty s nemocí motýlích křídel a těmi, kteří je nikdy nezradí, tak jak je 
zachytil fotograf Jiří Langpaul. Výstava poputuje po celé ČR, do měst, kde bydlí nemocní s EB

Veřejná sbírka 
Za podpory donátorů a individuálních dárců a Fórem dárců

Cílem Veřejné sbírky je přímá finanční pomoc nemocným s  EB – zkvalitnění jejich života. Od roku 2011 se stala součástí Informačních 
kampaní dárcovská SMS. Finanční prostředky byly využity ve prospěch nemocných s  EB, jsou součástí Veřejné sbírky. Díky šíření osvě-
ty nemoci EB jsme navázali spolupráci s  řadou individuálních dárců a  společností, kteří podpořili Veřejnou sbírku – nemocné s  EB. 
Během roku 2014 využilo přímou finanční podporu celkem 47 nemocných s EB.

V průběhu roku podpořili firmy a individuální dárci nemocné s EB příspěvkem na veřejnou sbírku v celkové výši 1 322 530,- Kč! Velmi si 
vážíme úžasné podpory a všech dárců! Díky této pomoci jsme v roce 2014 pomohli pacientům s EB uhradit potřebný ošetřovací materiál, 
ozdravné pobyty a ostatní potřeby a pomůcky v celkové výši 985 529,- Kč. 

2014 985 529 Kč

2010 279 315 Kč

2012 1 564 000 Kč

2008 126 587 Kč

v celkové výši 6 321 294 Kč

2013 1 593 800 Kč

2009 272 063 Kč

2011 1 500 000 Kč

Poskytnuté příspěvky pacientům s EB – veřejná sbírka
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Mezinárodní aktivity 
Za podpory Úřadu vlády ČR a individuálních dárců

Od počátku své činnosti je DEBRA ČR členskou organizací DEBRA International se sídlem v Londýně. Díky mezinárodní spolupráci čerpáme 
zkušenosti, inspiraci a získáváme cenné informace o práci s lidmi s EB po celém světě.

V rámci našich mezinárodních aktivit se účastníme odborných konferencí, kongresů DEBRA Europe a DEBRA International a udržujeme kon-
takt s okolními DEBRA organizacemi např. z Rakouska, Polska, Německa nebo Chorvatska. Lékaři našeho Klinického EB Centra spolupracují 
při vyšetřování pacientů s kolegy v zahraničí, účastní se mezinárodních konferencí a jsou součástí mezinárodní sítě EB Clinet.

DEBRA INTERANTIONAL Congress

Cílem projektu byla účast odborníků Klinického EB Centra na Mezinárodním Kongresu DEBRA INTERNATIONAL v Paříži. Hlavním tématem 
v letošním roce byla problematika týkající se genetického poradenství, genetické diagnostiky a výzkumu v oblasti lokální či celkové léčby 
pacientů s EB, především cestou genové nebo buněčné terapie. Dalším významným tématem kongresu byl výzkum v léčbě onemocnění EB, 
šíření osvěty tomuto vzácnému onemocnění a fundrisingové aktivity DEBRA organizací. 

Seminář Význam komplexní péče o pacienty s EB ve specializovaném EB Centru 
Za podpory Ministerstva zdravotnictví a individuálních dárců

Dne 24. 10. 2014 v Praze proběhla celostátní konference Dětské dermatologie, které se zúčastnilo 235 dermatologů z České republiky, byli 
zde i hosté ze Slovenska.

DEBRA ČR získala prostor v rámci této konference zrealizovat vlastní seminář s názvem Význam komplexní péče o pacienty s EB. Seminář vzác-
ných onemocnění právě byl věnován   péči o pacienty s vzácným , vrozeným genetickým onemocněním- Epidermolysis bullosa congenita.  
Přednášku měli  specialisté, jejichž úloha v komplexní péči o pacienty je zásadní.   Představení  problémů u pacientů s EB vyvolalo bohatou 
diskusi. Velká účast dermatologů na konferenci, kvalitní přednášky o EB, bohatá diskuse, byla příkladem kvalitně odvedené osvěty lékařům 
o vzácném onemocnění  EB. 
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Osvětový projekt 12 plus 12 
Za podpory Nadace ČEZ, společností Repower, Hartmann Rico, Mölnlycke Health Care, La Roche-Posay, 
Babor Cosmetics, Bosped, Douglas a spol. Monetica.

Autorka projektu patronka organizace Jitka Čvančarová ve spolupráci s DEBRA ČR a fotografkou Lucií Robinson. 

Cílem osvětového projektu 12 plus 12 je uvědomit laickou i odbornou veřejnost na existenci onemocnění EB - nemoci motýlích křídel. Pro-
střednictvím fotografií se v rámci projektu 12plus12 dotýkáme konkrétních problémů, které tíží lidi s EB.  Každý rok přibližujeme veřejnosti 
problematiku života s nemocí motýlích křídel skrze symbolické fotografie významných osobností českého veřejného života.

V pátém ročníku kampaně 12plus12 byl zpracován Motýl jako symbol nemoci EB očima 12 výjimečných umělců a 12 výjimečných osobností, 
které v jejich umělecké tvorbě motivovaly osobní příběhy pacientů s EB. Vzniklé fotografie byly poctou odvaze pacientů a jejich nejbližších, 
kteří nás inspirují vnímat svět trochu jinak. Fotografie byly představeny veřejnosti 12. listopadu v prostorách Pražské křižovatky, odsvěceného 
kostela sv. Anny, který spravuje Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Úžasný duchovní prostor Pražské křižovatky jsme od první chvíle 
toužili naplnit atmosférou prodchnutou empatií, porozuměním a vzájemností. To, že se nám to podařilo a že křest měl úžasné ohlasy u všech 
hostů i novinářů, je zásluha všech, kdo se na akci podíleli.

Kalendář pokřtili dlouhodobí podporovatelé a přátelé organizace Barbara Nesvadbová, Tomáš Sedláček a Radek Jaroš. 

Křtu se zúčastnilo na 300 hostů, pro které byl připravený hodinový program následovaný společenským setkáním s občerstvením. Hudební 
doprovod zajistila violoncellistka Terezie Kovalová a skladatel Varhan Orchestrovič Bauer se symfonickým orchestrem Hudebního gymnázia 
v Praze na Žižkově. 

IX. ročník „Jamka pro motýlí křídla“ Kořenec u Boskovic 
Za podpory Sokrates Golf & Country club, o.s., spol. Hartmann rico, Synlab, Bauhaus, Repower, Nadace Divoké husy

Dne 26. října 2014 proběhl další ročník benefičního golfového turnaje Jamka pro motýlí křídla v resortu Sokrates Golf & Country club, o.s., 
Potěšilo nás, že i přes nepříznivou předpověď počasí se sjelo na Kořenci opět tolik milovníků golfu a podporovatelů DEBRA ČR. Benefiční 
turnaj již tradičně zahájila ředitelka organizace DEBRA ČR Alice Brychtová společně s ředitelem FN Brno, kde sídlí DEBRA ČR a Klinické EB 
Centrum, MUDr. Romanem Krausem, MBA. IX. ročník benefičního turnaje Jamka pro motýlí křídla přinesl  výtěžek ve prospěch činnosti 
DEBRA ČR rekordních 356 000 Kč !
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Podpora ruským pacientům s nemocí motýlích křídel 
Za podpory britské společnosti Mayzus Financial Services 

Specializované EB Centrum, které koncentruje pacienty s nemocí motýlích křídel z celé ČR, pomáhá i nemocným s EB z Ruska, Ukrajiny 
a dalších států střední a východní Evropy. Osmadvacetiletá Viky z Ruska  v brněnském EB Centru podstoupila operaci. Domů si navíc odvez-
la pro ni běžně nedostupný obvazový materiál za 50 tisíc korun, který ji věnovala česko-britská společnost Mayzus Financial Services.

Využití mesenchymálních kmenových buněk v rámci klinické studie – projekt, do jehož realizace 
byla zapojena i DEBRA ČR (2012 – 2014). 
Za podpory Nadace Jistota Komerční banky, Nadace Rafael dětem, Nadace O2 a individuálních dárců

Klinickou studii realizuje Farmakologický ústav LF MU – Advanced Cell Immunotherapy Unit, pod vedením Doc. MUDr. Regina Demlové, 
Ph.D. a Doc. MUDr. Dalibor Valíka, Ph.D.

Jde o zcela nový unikátní koncept v léčbě epidermolysis bullosa (EB). Výzkumná spolupráce Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii 
a imunoterapii (ICCTI) v rámci Farmakologického ústavu LF MU – ACIU s Národním centrem pro EB pro děti, dorost a dospělé ve  Fakultní 
nemocnici Brno. Koncept spočívá v izolaci kmenových buněk z tukové tkáně zdravého dárce, namnožení kmenových buněk ve speciálním 
přístroji (QUANTUM) a v jejich podání nitrožilně a lokálně do míst s nejtěžším poškozením kožního krytu.

DEBRA ČR poskytla v roce 2014 nadační příspěvek ve výši 400 tisíc. Nadační příspěvek DEBRA ČR činil  v letech 2012 – 2014 1,3 mil. korun, 
který byl v celkové výši využit  na financování přístroje QUANTUM. Dle směrnic SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) proběhly studie a kontro-
ly, které jsou potřebné k předložení žádosti realizace klinické studie LF MU. Předkládaná dokumentace je v přípravné fázi. Čisté prostory, kde 
je umístěn přístroj QUANTUM prošli rekonstrukcí, dle nových směrnic EU. V období měsíců březen – duben 2015 proběhne inspekce SÚKL, 
po jejíž realizaci bude možné začít s dokončením dokumentace -  předložení klinické studie na SÚKL a Etickou komici.

DEBRA ČR na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě představila nemoc motýlích křídel 

Dny lidí dobré vůle letos podpořily mj. i pacienty s nemocí motýlích křídel. Těm a dalším dvěma organizacím byl věnován páteční charitativní 
koncert na Velehradě. Návštěvníci však mohli podat lidem trpícím tímto bolestivým onemocněním pomocnou ruku i jinak. Návštěvou výsta-
vy fotografií či koupí kávy v originální Ostnaté kolokavárně.

DEBRA ČR, jako jeden ze tří vybraných prospěšných projektů, prezentovala návštěvníkům Dnů lidí dobré vůle onemocnění EB. Aby, přiblížila 
veřejnosti svět svých pacientů, připravila tak DEBRA na Velehradě výstavu velkoformátových fotografií dvanácti českých osobností, které jsou 
součástí osvětové kampaně 12 plus 12. A také netradiční pojízdnou Ostnatou kavárnu.

Výtěžek určený na podporu prospěšných projektů byl rozdělen mezi tři organizace a byl složen z příspěvků dárců a z dárcovských DMS, které 
mohli lidé zasílat i během přímého televizního přenosu Koncertu lidí dobré vůle. Pro podporu pacientů s nemocí motýlích křídel získala 
DEBRA ČR na Velehradě 250 tis. Kč.
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V průběhu roku se na nás obracejí dárci se svými nápady, jak získat finanční prostředky určené k přímé pomoci a podpoře pacientů s EB 

Společnost HARTMANN – RICO a.s. – POMÁHÁ LÉČIT

Společnost HARTMANN – RICO a.s. navázala s  DEBRA ČR velmi  úzkou spolupráci. Již šestým rokem podporují projekt terénní sociální služba, 
na jehož realizaci poskytují nejen finanční prostředky, ale i ošetřovací materiál, který pomáhá léčit nemocné s EB. Zaměstnanci společnosti 
realizují v průběhu roku sbírky, jejich výtěžek ukládají na transparentní sbírkový  účet DEBRA ČR, který je určen pro přímou podporu nemoc-
ných s EB. V roce 2014 takto podpořili nemocné s EB v celkové výši: 30 000,- Kč.

DOBRÝ ANDĚL vzal „motýlky“ pod svá křídla

Nadační fond DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných 
i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky. Peníze od Dobrých andělů, přijaté v  jednom měsíci, systém DOBRÝ ANDĚL rozdělí 
rovným dílem stovkám rodin vždy první pracovní den následujícího měsíce. Veškeré provozní náklady nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL jsou 
hrazené ze soukromých peněz jeho zakladatelů.

„Křídla motýlí“ na návsi v Dolních Dunajovicích 
Ve spolupráci s Martinem Francem

V sobotu 20. září 2014 se v obci Dolní Dunajovice konal pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje historicky první ročník dolnodunajo-
vického rejdění a benefičního koncertu „Křídla motýlí“, jehož výtěžek podpořil charitativní organizaci DEBRA ČR.

Diváky svým talentem překvapily dvě pacientky s nemocí motýlích křídel Kateřina Vlastová a Olga Joklová. Olga zazpívala za doprovodu 
Katčina saxofonu a jejich procítěný zpěv a bezchybné tóny sklidily obrovský úspěch.

Pak už vystupoval interpret za interpretem - Sámer Issa, Markéta Zehrerová, Jiří Zonyga, Petr Bende, Leona Šenková, Thomas Puskailer nebo 
trio Holki… Na jevišti se postupně vystřídalo všech jedenáct účinkujících, včetně Marcely Březinové, Ilony Csákové, Martina France a dua 
Kamélie.

Mezitím i lidé, kteří jeli okolo jen na kole nebo procházeli, přispívali na pomoc nemocným s EB a pokračovali dále. Konečná částka darovaná 
organizaci DEBRA ČR se nakonec vyšplhala na 42 000 Kč.
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Brněnský HANDMADE nabídl prostor originálním tvůrcům i osvětě nemoci motýlích křídel

Výstava prodejní i výrobní, nekomerční a vytříbené ruční práce, uprostřed Brna a v místě k tomu více než určeném – to vše nabídl Brněnský 
HANDMADE v RAG GALLERY v areálu Vaňkovka od 21. do 23. 11. 2014.

Součástí této krásné akce byla také osvětová výstava fotografií 12 plus 12 o  životě s  nemocí motýlích křídel. Návštěvníci měli možnost 
podpořit pacienty s EB např. zakoupením charitativního kalendáře nebo diáře 12 plus 12 na rok 2015, nebo přispět libovolnou částkou do 
dobrovolného vstupného. V kasičce se tak podařilo nashromáždit úžasných 28 450 Kč pro lidi s kůži křehkou jako křídla motýlů. Tyto peníze 
byly vloženy na transparentním účtu veřejné sbírky.

Galavečer Magnus Regio

Při příležitosti konání III. ročníku slavnostního Galavečera Magnus Regio, který proběhl dne 14. listopadu, jsme byli osloveni jeho jedna-
telkou paní Magdou Slaninovou k velmi příjemné a přínosné spolupráci. Společnost Magnus Regio se rozhodla věnovat krásnou částku 
100 000 Kč ve prospěch pacientů s nemocí motýlích křídel. Z výtěžku bude realizován týdenní ozdravný pobyt pro naše pacienty a jejich 
rodiny v roce 2015. Šek byl slavnostně předán v úvodu večera, při němž byli vyhlášeni i vítězové soutěže o Nejkrásnější úřad či radnici, jež 
pořádal dvouměsíčník Moravské hospodářství. Hlavním programem Galavečera bylo činoherní představení Králova řeč. Nejen samotná hra, 
ale i okouzlující prostředí Mahenova divadla v Brně navodilo pohodovou atmosféru a neopakovatelný zážitek. 

Starožitníci pomohli lidem s nemocí motýlích křídel

23. listopadu 2014. Více než dvacet tisíc korun mezi sebou vybrali starožitníci během podzimního veletrhu Antique. Výtěžek sbírky byl určen 
na pomoc lidem, kteří trpí vzácnou a nevyléčitelnou nemocí motýlích křídel. Dobročinné sbírky jsou tradiční součástí prodejních veletrhů 
starožitností, které pořádá Asociace starožitníků ČR jednou za půl roku v Praze na Novoměstské radnici.

MOOS: „Bylo nám pomoženo, chceme nyní pomoci.“

Díky Mělnickému osvětovému a okrašlovacímu spolku (MOOS) přibylo na účet veřejné sbírky 26 026 Kč z dobrovolného vstupného na slav-
nostní benedikci nových varhan v chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku. Všem štědrým dárcům velmi děkujeme!

Chrám sv. Petra a Pavla v Mělníku se po devíti letech dočkal obnovení varhaního stroje. MOOS ve spolupráci s Římskokatolickou farností 
– proboštstvím Mělník a varhaníkem Františkem Šťastným tuto událost oslavili 23. listopadu 2014 v rámci Dne města Mělníka. K obnově 
mělnických varhan mohlo dojít díky podpoře široké veřejnosti a dalších subjektů z řad společností a nadací a samotného města Mělníka. 
Organizátoři projektu oprav se rozhodli využít pozitivního naladění a poslat pomoc dál.
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spolupráce v roce 2014 

Country bazar pro motýlí křídla

61 376 Kč – to je částka, kterou se podařilo vybrat na prvním ročníku charitativní akce „Country bazar pro motýlí křídla“, kterou pro DEBRA ČR 
uspořádalo Country Radio v Trattoriu SIESTA Kunratice, v areálu Kunratické tvrze v Praze ve dnech 10. 12. a 11. 12. 2014. Spolu s dárcovskými 
sms zprávami jsme odhadem vybrali pro organizaci DEBRA ČR cca 70 000Kč.

Nejen Ježíšek je k pacientům s EB letos velmi štědrý...

Ve čtvrtek 18. 12. 2014 se atrium Gymnázia Jana Nerudy proměnilo v dobročinný trh. Šlo o trh vánoční, ale zboží bylo opravdu rozmanité - od 
klasických koláčů, štrúdlů a buchet přes sněhové pusinky, smoothies a čaje až po netypické sushi a jarní závitky. Úžasný výtěžek 20 220 Kč 
z jejich vánočních trhů, který věnovali na podporu lidí s nemocí motýlích křídel!
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finanční zprávafinanční zpráva

Kompletní účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce), výrok auditora jsou součástí této výroční zprávy  
na přiloženém CD.

Veřejná sbírka Pomozte – přímá podpora nemocných s EB | číslo účtu: 2166032028/5500

Činnost sdružení, realizace projektů pro nemocné s EB | Číslo účtu: 2039957319/0800

využití veřejné sbírky POMOZTE

počet pacientů, kteří využili veřejnou sbírku 47

počet žádostí, které byly podpořeny 121

náklady veřejné sbírky

přímá finanční podpora nemocným s EB 912 000 Kč

nepřímá finanční podpora – EB centrum 85000 Kč

náklady celkem 997 000 Kč

náklady – projekty 2014

odborné sociální poradenství 1 638 000 Kč

terénní sociální služba 100 000 Kč

výroční konference 165 000 Kč

ediční činnost 25 000 Kč

edukace 70 000 Kč

informační kampaň 77 000 Kč

týdenní ozdravný pobyt 155 000 Kč

seminář – význam komplexní péče EB 60 000 Kč

mezinárodní aktivity 140 000 Kč

osvětový projekt 12 plus 12 561 000 Kč

Jamka pro motýlí křídla 38 000 Kč

podpora ruských pacientů s EB 50 000 Kč

využití mezenchymálních kmenových buňek 400 000 Kč

ostatní hlavní činnost 468 000 Kč

náklady celkem 4 476 000 Kč

výnosy činnost DEBRA ČR

přijaté příspěvky – veřejná sbírka 1 322 000 Kč

provozní dotace 779 000 Kč

přijaté příspěvky – činnost organizace 2 807 000 Kč

jiné ostatní výnosy 22 000 Kč

tržby z prodeje služeb a výrobků 825 000 Kč

výnosy celkem 5 755 000 Kč
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poděkování za podporu a spoluprácipoděkování za podporu a spolupráci

DEBRA ČR děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili činnost sdružení a navázali s námi aktivní spolupráci!

Děkujeme celému mezioborovému týmu lékařů Klinického EB Centra v Brně, zdravotním sestrám těchto oddělení. Děkujeme všem partne-
rům, dárcům, poradcům, dobrovolníkům a přátelům, kteří se společně s námi podíleli na realizaci projektů a aktivit v roce 2014!

Díky této podpoře pomáháme lidem s EB prožít co nejvíce, trpět přitom co nejméně! 
DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI!

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, JEJICHŽ JMENNÝ SEZNAM NALEZNETE NA PŘILOŽENÉM CD! Vážíme si každé pomoci a podpory!

Děkujeme partnerům 5. Ročníku osvětového projektu 12plus12 
Produkce: Jitka Čvančarová, Robinson Khun 
Foto: Lucie Robinson 
Make–up: Filip Novák (Douglas) 
Design: Zdeněk Fiala, Ondřej Rytíř (Refresh.cz)

Děkujeme osobnostem, které spolupracovaly na vzniku kalendáře: 
Jakub Kohák, Divadlo Toy Machine, Barbora Poláková, Rony Plesl, Adéla Pollertová, Nataša Novotná, Pavla Kratochvílová, Jakub Polanka, 
Kateřina Winterová, Pavel Brejcha, Jana Plodková, Mario Wild, Eva Josefíková, Jan Činčera, Anna Linhartová, Jana Burdová, Dan Bárta, Janja 
Prokić, Tereza Voříšková, MUSA, Vica Kerekeš, Vladimír Strejček, Terezie Kovalová, Ondrash 

Projekt podpořila Nadace ČEZ

Hlavní partneři: Mölnlycke Health Care, Babor Cosmetics, Repower, Samuelson, La Roche-Posay, Hartmann Rico

Poděkování: A Care, Unimedis

Speciální poděkování: Monetica, a.s.
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poděkování za podporu a spolupráci

DEBRA ČR, z.ú

sídlo: Pediatrická klinika FN Brno 
Černopolní 9, 613 00  Brno 
tel.: 532 234 318 
e-mail: info@debra-cz.org 
web: www.debra-cz.org | www.12plus12.cz 

IČ: 26666952

Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 2039957319/0800 | číslo transparentního účtu: 2166032028/5500

vydala:  DEBRA ČR, z.ú. za podpory MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR 
vydání první, Brno 2015 
grafika: ifka 
korektura: 
tisk: Bílý Slon 
foto: Archiv DEBRA ČR; DEBRA INTERNATIONAL 
počet výtisků: 500 ks
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