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Aktualizováno: 1. 10. 2022 

 

VYDÁVÁNÍ POSUDKŮ TÝKAJÍCÍCH SE DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ 

 CENA 

ČLEN ČAE 500,- Kč vč. DPH 

NEČLEN  3000 Kč vč. DPH 

●   Posouzení je možné na základě písemné žádosti a přiložené, úředně ověřené kopie dokladu o absolvování 
vzdělání na adresu: zadosti@ergoterapie.cz 

●   Doručené žádosti na naši adresu budou posouzeny na nejbližším setkání skupiny pro legislativu a vzdělávání.   

● Pokud žadatel není členem ČAE, bude po doručení žádosti na oficiálním formuláři ČAE vyzván k úhradě služby 
na účet profesní organizace – ČAE 

 
 
ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ AKCE DO SYSTÉMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 CENA 

ČLEN ČAE 250,- Kč vč. DPH (v ceně rozeslání e-mailem členům a zařazení žádosti 
CŽV pod ČAE) 

NEČLEN  500,-  Kč vč. DPH V ceně rozeslání e-mailem členům a zařazení žádosti do 
CŽV pod ČAE)  

Expresní posouzení do 24h 1 2000,- Kč  včetně DPH  
 

 

 
1 (mimo termíny zasedání výkonného výboru):  

 



 Akce zařazené do systému celoživotního vzdělávání pod garancí ČAE mohou být propagovány na sociálních 
sítích a dalších médiích dle platného ceníku ČAE  http://ergoterapie.cz/sponzori/ (pokud organizátor umožní 
členům ČAE 10% slevu, bude propagace balík 2 zdarma – zde je povinnost připojit k žádosti čestné prohlášení 
o poskytnutí slevy) 

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 CENA 

ČLEN ČAE 500,- Kč vč. DPH 

NEČLEN  3000 Kč vč. DPH 

  

PROPAGACE ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 

Nabízíme možnost propagace kurzů a odborných vzdělávacích akcí (po udělení souhlasného stanoviska 
výboru) ve třech základních formách:  

INZERCE KURZU 

NÁZEV BALÍKU NABÍZÍME CENA 

BALÍK č.1 - sdílení na web 
- zaslání na mail členům 250,- 

BALÍK č.2 
- sdílení na web 
- zaslání na mail členům 
- sdílení na sociální sítě (FB, IG) 1 x 

750,- 

BALÍK č.3 
- sdílení na web 
- zaslání na mail členům 
- sdílení na sociální sítě (FB, IG) 3 x 

2000,- 

 

Bezplatně budou zveřejněny neziskové akce a akce charitativního charakteru, které mají souvislost s 
oborem ergoterapie.  

Inzerce vzdělávací akce, kterou bude pořádat člen ČAE, bude inzerována zdarma v základním balíčku 
(balík č. 1), pokud organizátor umožní členům ČAE 10% slevu na kurzovné či účastnický poplatek, 
případně nabídne členům ČAE jinou alternativu, kterou odsouhlasí výkonný výbor ČAE. 

Pro osoby, které nejsou členy ČAE platí výše zmíněné v tabulce.  

  



SPONZORSTVÍ 
Pokud se chcete stát sponzorem ČAE, nabízíme několik možností spolupráce. 

ČAE je možné podpořit několika základními formáty. 

1) Jednorázovým finančním příspěvkem/darem 
2) Zvýhodněním členství pro naše členy u jiných organizací 
3) Darováním reklamních produktů 
4) Výhodami pro naše členy 
5) Partnerstvím na webinář 
6) Partnerstvím na konferenci 

1. Jednorázový finanční příspěvek/dar 

 Pokud se rozhodnete jednorázově finančně přispět asociaci, bude zveřejněno na sociálních 
sítích, webu, mailu 

 Bude-li se vztahovat k nějaké vzdělávací akci, bude uveřejněno v rámci vzdělávací akce 
 Podporujeme a nabízíme možnost darovací smlouvy 

 

2. Zvýhodněné členství u jiných asociací/organizací 

- Poptáváme výhodu 20 % a více, nabízíme celoroční uveřejnění na webu, 4x ročně na sociálních 
sítích 

3. Darování produktů členům – jednorázově/opakovaně 

- Poptáváme jednorázovou nabídku vašich produktů naším členům, nabízíme jednorázové 
sdílení na sociálních sítích, webu a mailu (pokud 1x produkt všem členům) 

4. Výhody pro naše členy (slevy do podniku, 1 produkt zdarma, katalog...),  

Sleva na produkty pro 
členy NABÍZÍME 

10 % 2x sdílení na sociálních sítích (FB, IG) 

15–20 % 4x sdílení na sociálních sítích (FB, IG), zaslání informací členům 

25 % a více 
Individuální domluva (možnost opakovaného sdílení slevy i 
informací o firmě, možnost pořádání webináře či představení 
produktů/ přednesení příspěvku na konferenci) 

Podmínky: prosíme o vytvoření vlastního textu a grafického banneru, nutnost udělení souhlasného 
stanoviska výboru ČAE s propagováním 

5. Partnerství na webinář 

FORMA PARTNERSTVÍ NABÍZÍME CENA 

Generální partnerství 

- prezentace v rámci programu webináře, vlastní 
příspěvek v rozsahu max. 45 minut 

- distribuce propagačních materiálů 
prostřednictvím sociálních sítí  

- měsíční reklama na webovém banneru  
- propagace na FB a Instagramu  
- darovací smlouva  

4000,- 



Hlavní partnerství 

- distribuce propagačních materiálů 
prostřednictvím sociálních sítí 

- poděkování partnerovi v rámci webináře 
- darovací smlouva  

2000,- 

Vedlejší partnerství - výše příspěvku a následná intenzita reklamy záleží 
na dohodě 

Na 
dohodě 

 
Proč být partnerem webináře?  
 

 možnost prezentovat vaši firmu na odborném webináři a cíleně oslovit až velký počet 
rehabilitačních odborníků  

 propagace na FB přes 1000 sledujících v oboru, Instagramu a webu  

 podpoříte rozvoj oboru ergoterapie a vzdělávání odborníků z praxe  
 

Poznámka: občasník dle přístupnosti (aktuálně pouze členi) 

  



 

5. Partnerství na konferenci 

FORMA PARTNERSTVÍ NABÍZÍME CENA 

Generální partnerství 

- prezentace v rámci programu konference  
- místo v prezentační zóně  
- distribuce propagačních materiálů do 

konferenčních balíčků účastníků  
- měsíční reklama na webovém banneru  
- propagace na FB a Instagramu  
- darovací smlouva  

15 000,- 

Hlavní partnerství 

- místo v prezentační zóně  
- distribuce propagačních materiálů do 

konferenčních balíčků účastníků  
- propagace na FB a Instagramu  
- darovací smlouva 

10 000,- 

Vedlejší partnerství - výše příspěvku a následná intenzita reklamy 
záleží na dohodě 

Na 
dohodě 

 
Pokud byste s námi rádi spolupracovali jinak, kontaktujte nás. Jsme otevřeni Vaším návrhům. 
  
Proč být partnerem konference?  

  možnost prezentovat Vaši firmu na odborné konferenci a cíleně oslovit až 120 rehabilitačních 
odborníků  

  distribuce prezentačních materiálů přímo do konferenčních balíčků účastníků, propagace na 
FB, Instagramu a webu  

  podpoříte rozvoj oboru ergoterapie a vzdělávání odborníků z praxe  
 

CENÍK SLUŽEB ČAE 
 

ZODPOVÍDÁNÍ DOTAZŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝKONEM POVOLÁNÍ 

Vzdělávání, legislativa, sazebník zdravotnických výkonů apod. 

Členové ČAE zdarma 
nečlenové neposkytujeme 

 

POTVRZENÍ ČLENSTVÍ V ČAE 

Žádost o vydání potvrzení o řádném členství v ČAE zasílejte elektronicky na 
sekretariat@ergoterapie.cz. 

Členové ČAE zdarma 
Nečlenové  / 

Členům se potvrzení vydává v českém jazyce. 
Pokud člen žádá o vydání potvrzení v anglickém jazyce, musí si o ně cíleně zažádat. 

 



POSOUZENÍ/ZNOVUPOSOUZENÍ STUDIJNÍHO OBORU ERGOTERAPIE 

Myšleno posouzení studijního oboru ve vztahu k naplňování Minimálních standardů pro vzdělávání 
ergoterapeutů Světové federace ergoterapeutů (tzv. WFOT approval). 

Celý hodnotící proces je zpoplatněn částkou 15 000 Kč.  

 

ODMĚNA PRO ČLENA, KTERÝ ZPROSTŘEDKUJE PŘIHLÁŠENÍ DALŠÍHO ČLENA 

V případě, že člen ČAE zprostředkuje přihlášení dalšího člena, kterému je přiznáno řádné, přidružené 
nebo studentské členství v ČAE, má nárok na věcnou odměnu ve formě propagačních materiálů nebo 
odborné publikace.  

 

PODPORA KLINICKÉ ZÁJMOVÉ SKUPINY ČAE (KZS) 

Výbor ČAE může na základě žádosti koordinátora KZS podpořit aktivity skupiny maximálně částkou 
5000 Kč za rok. O výši poskytnuté částky KZS rozhoduje na základě hlasování výkonný výbor ČAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktualizováno: říjen 2022 


