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Milé kolegyněa kolegové, př
íznivci ergoterapie,
tě
š
í nás, že jste si naš
li čas pro př
eč
tení Výroč
ní zprávy České asociace ergoterapeutůza rok
2007. Jsme velmi rádi, že vás můžeme touto cestou seznámit s aktivitami, které ČAE pro své
členy i ostatní ergoterapeuty a studenty ergoterapie v roce 2007 realizovala.
Česká asociace ergoterapeutůje dobrovolnou profesní organizací ergoterapeutů, která
usiluje o zviditelnění a odpovídající uplatně
ní oboru ergoterapie jak ve zdravotnických, tak
sociálních služ
bách. Naš
ím zájmem je informovat laickou i odbornou veř
ejnost o náplni
naš
eho oboru a možnostech pomoci, které ergoterapie nabízí osobám jakéhokoli vě
ku, u
kterých doš
lo díky nemocnění, zdravotnímu postižení č
i sociálnímu znevýhodně
ní k naruš
ení
provádě
ní každodenních č
inností.
Snaž
íme se být profesní organizací, která naslouchá potř
ebám svých členůa podílí se
na prosazování jejich zájmů. Podporujeme veš
keré iniciativy naš
ich č
lenů, které př
ispívají
k lepš
í informovanosti o oboru ergoterapie ve společnosti a napomáhají k budování dobré
praxe založené na vě
deckých poznatcích a důkazech. Považujeme za svou povinnost snaž
it se
o neustálé zvyš
ování odborné úrovně ergoterapeutických služ
eb a proto nabízíme
ergoterapeutům

různorodé

aktivity celož
ivotního vzdě
lávání a

spolupracujeme

se

zahranič
ními ergoterapeutickými organizacemi.
Jelikožaktivita či činnost je ústř
edním cílem i prostř
edkem ergoterapeutických
intervencí, vítáme a téžoč
ekáváme od naš
ich č
lenůjejich aktivní zapojení v rámci České
asociace ergoterapeutů. Jižopakovaněna naš
ich společ
ných setkáních zazně
lo, že jsme to
právěa jen my, ergoterapeuti, kteř
í mohou př
ispě
t k rozvoji a zrovnoprávně
ní naš
eho oboru
na poli zdravotně-sociálních služ
eb, proto velmi dě
kujeme za vš
echny podněty, př
íspě
vky č
i
výzvy naš
ich č
lenů, které byly v roce 2007 na této cestěučině
ny.
Děkujeme vám za vaš
i podporu a zájem a doufáme ve vaš
i př
ízeňnám i oboru
ergoterapie nadále i v roce 2008.
Za výbor České asociace ergoterapeutů,
Jana Jelínková, prezidentka ČAE
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1. ÚVOD
1.1 Struč
né př
edstavení České asociace ergoterapeutů
Česká asociace ergoterapeutů(dále jen „sdruž
ení“) je dobrovolnou profesní organizací
ergoterapeutůČeské republiky. Byla založ
ena v roce 1994 v Ostravěa je registrována
Ministerstvem vnitra ČR jako nezisková organizace pod č
íslem II/s- OS/1-26 011/94-R.
Sdruž
ení téžaktivněpracuje v mezinárodních ergoterapeutických organizacích. Od roku 1993
jsme byli pozorovatelem v Raděergoterapeutů evropských zemí (COTEC, Council of
Occupational Therapists for the European Countries) a v roce 2001 jsme získali plné č
lenství.
V roce 2002 bylo sdruž
ení př
ijato za č
lena Svě
tové federace ergoterapeutů(WFOT, World
Federation of Occupational Therapists).
Úkolem sdruž
ení je hájit profesní práva a zájmy kvalifikovaných ergoterapeutů, podílet se na
rozvoji oboru ergoterapie v České republice a informovat š
irokou veř
ejnost o př
ínosu a
uplatnění ergoterapie v rámci komplexní rehabilitace osob každého vě
ku s různým
zdravotním postižením v rámci zdravotnických a sociálních služ
eb. Česká asociace
ergoterapeutůsdruž
uje k 31.12. 2007 294 č
lenů.
1. 2 Poslání a cíle dle stanov sdruž
ení
Sdruž
ení má tyto základní cíle:
 propagovat a prosazovat rozš
íř
ení sítěpracoviš
ťposkytujících ergoterapeutickou
péč
i,
 vyzvednout důlež
itost a nezastupitelnost ergoterapie v rehabilitaci osob se
zdravotním postižením č
i sociálním znevýhodněním kaž
dého vě
ku, vč
etnědomácí
péč
e,
 aktivněvystupovat v oblasti prevence a zdravotní osvě
ty v rámci ergoterapie,
 prosazovat ergoterapeutické postupy v péč
i o osoby se zdravotním postiž
ením či
sociálním znevýhodně
ním tak, aby kvalita jejich ž
ivota byla v maximálněmož
né
míř
e povznesena,
 vymezit úlohu ergoterapeuta v péci o osoby se zdravotním postižením č
i sociálním
znevýhodně
ním, vč
etněstanovení odpovědnosti ergoterapeuta v systému péč
eo
tyto osoby,
 garantovat odbornou způsobilost svých č
lenů,
 v rámci mož
ností napomáhat zvyš
ování standardu ergoterapeutických pracoviš
ť
,
 spolupracovat př
i tvorběkoncepce systému vzdě
lávání budoucích ergoterapeutůa
zvyš
ování kvalifikace ergoterapeutů,
 rozvíjet a kontrolovat dodrž
ování etických pravidel ergoterapeuta č
leny sdruž
ení,
 hájit profesní práva a zájmy členůsdruž
ení,
 ve spolupráci s odbory hájit sociální a hospodář
ská práva č
lenůsdružení,
 napomáhat v zajiš
tění právní pomoci č
lenům sdruž
ení ve sporech souvisejících
s výkonem jejich povolání,
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 aktivně působit tak, aby práce ergoterapeutů byla odpovídajícím způsobem
ohodnocena a za tím úč
elem mj. spolupracovat s př
ísluš
nými orgány př
i tvorbě
sazebníku ergoterapeutických výkonů,
 snažit se o dosažení mezinárodního uznání odborné kvality svých č
lenů.
1. 3 Orgány sdruž
ení
Orgány sdruž
ení jsou výbor sdruž
ení, rozš
íř
ený výbor sdruž
ení a valná hromada
sdruž
ení.
Statutárním orgánem sdružení je výbor sdružení (dále jen „výbor“). Výbor ř
ídí a
koordinuje činnost sdruž
ení a jedná jeho jménem. Výbor se skládá z prezidenta sdruž
ení,
dvou viceprezidentů sdružení, tajemníka sdruž
ení a pokladníka sdruž
ení.
Za výbor jedná navenek jménem sdruž
ení kterýkoliv z č
lenůvýboru samostatněa v
plném rozsahu. Členové výboru podepisují jménem sdružení tak, že k názvu sdružení př
ipojí
označ
ení své funkce a svůj podpis. Členy výboru jmenuje a odvolává valná hromada sdruž
ení.
Funkč
ní období členůvýboru je zpravidla tř
íleté, nestanoví-li v konkrétním př
ípaděvalná
hromada jinak. V př
ípadě
, že z jakéhokoliv důvodu zanikne mandát ně
kterého č
lena výboru,
mohou zbývající č
lenové výboru kooptovat na jeho místo náhradního člena do doby konání
nejbliž
š
í valné hromady sdružení. K př
ijetí rozhodnutí výboru se vyž
aduje souhlas alespoňtř
í
členůvýboru.
Nejvyš
š
ím orgánem sdruž
ení je valná hromada sdružení (dále jen „valná hromada“).
Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a hlasovat na ní vš
ichni č
lenové sdruž
ení,
není-li dále stanoveno jinak. Člen sdruž
ení se muže zúč
astnit valné hromady osobně
,
nebo prostř
ednictvím jiného clena sdruž
ení, kterému udělí plnou moc pro
zastupování na valné hromadě
. Do působnosti valné hromady patř
í veš
keré otázky, které si
sama vyhradí k rozhodnutí a dále:









schvalování stanov a jejich změ
n,
rozhodování o zániku sdruž
ení,
rozhodování o jmenování a odvolání členůvýboru,
schvalování výš
eč
lenských př
íspě
vků,
rozhodování o dlouhodobé koncepci sdruž
ení,
vylouč
ení č
lenůsdružení,
schvalování rozpoč
tu a závě
reč
ného úč
tu sdružení,
rozhodování ve vě
cech svě
ř
ených valné hromaděstanovami sdruž
ení.

Valnou hromadu svolává dle potř
eby, nejméně vš
ak jednou roč
ně, výbor.
Valná hromada je schopna usnáš
ení, jestliže je př
ítomno nejménějedenáct č
lenůsdruž
ení s
plným č
lenstvím. Valná hromada př
ijímá rozhodnutí nadpoloviční vě
tš
inou př
ítomných. O
konání valné hromady vyhotoví výbor zápis, který podepisují nejménědva č
lenové výboru.
Složení výboru sdruž
ení v roce 2007
Prezident sdružení
1. viceprezident sdruž
ení
2. viceprezident sdruž
ení

Mgr. Jana Jelínková
Mgr. Helena Hlochová
Bc. Kristýna Kölblová
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Pokladník sdruž
ení
Jednatel sdružení
Rozš
íř
ený výbor sdruž
ení:

Bc.Tereza Cvrková, DiS.
Mgr. Marcela Kryski
Bc. Jana Červená
Bc. Olga Kolembusová
Bc. Zuzana Krausová
Bc. Veronika Schönová
Mgr. Ludmila Šajtarová

2. ČINNOSTI SDRUŽENÍ V ROCE 2007
2.1 Aktivity celoživotního vzdě
lávání realizované sdružením v roce 2007
Česká asociace ergoterapeutůpř
ipravila pro rok 2007 pro své členy, ostatní ergoterapeuty,
studenty ergoterapie a př
ípadné dalš
í zájemce 7 odborných kurzůa odbornou celostátní
konferenci. Ve spolupráci s Klinikou rehabilitač
ního lékař
ství 1. lékař
ské fakulty Univerzity
Karlovy a Vš
eobecné fakultní nemocnice v Praze se sdruž
ení podílelo na organizaci dalš
ích 3
vzdě
lávacích aktivit pro ergoterapeuty.
K naš
emu zklamání vš
ak pro malý zájem byly zruš
eny kurzy, které plánovalo sdruž
ení
realizovat ve spolupráci se zahraničními lektory, ač
koli bylo zajiš
tě
no tlumočení. Konkrétně
š
lo o kurz „Využití kreativity v ergoterapii: použ
ití dramaterapie a pohybové terapie“ a
„Pohybová teorie dle Veronica Sherborne.“
Z důvodu onemocně
ní jedné z lektorek byl př
elož
en velmi oč
ekávaný kurz „Dlahovánínavazující“ pod vedením paní Helene Fitinghoff a paní Brigitta Lingvist na jaro 2008. Jednalo
se o kurz, který navazoval na „Základní kurz dlahování,“ který uskuteč
nila Česká asociace
ergoterapeutůve spolupráci s vysokou š
kolou Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko, a 1.
lékař
skou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005 a opakovaněi v roce 2006.
2.1.1 Kurz Asistivní technologie- nástroje, materiál a techniky, pomůcky a úpravy na
míru
Kurz „Asistivní technologie- nástroje, materiál a techniky, pomůcky a úpravy na míru“ pod
vedením paní Kristiny Holubkové probě
hl pro velký zájem ze strany ergoterapeutů
v termínech 3.3., 31.3. a 28.4. 2007 v Klubu Jelení v Praze 1. Kurzůse zúč
astnilo celkem 34
ergoterapeutů. Každý z kurzůtrval 5 vyuč
ovacích hodin a byl ohodnocení 1 kreditním bodem
dle vyhláš
ky č. 423/2004 Sb.
Kurz byl prakticky zaměř
en a jeho cílem bylo nabídnout účastníkům návody a praktické rady,
jak využ
ít bě
žnědostupné a finančněnenákladní materiály, nástroje a techniky pro výrobu
časověnenároč
ných, ale o to úč
inně
jš
ích pomůcek a úprav prostř
edí pro klienty s různým
zdravotním postiž
ením. Úč
astníky na kurzu ocenili, ž
e získané poznatky mohou okamž
itě
uplatnit ve své ergoterapeutické praxi, záleží jen na jejich kreativitěa zruč
nosti.
Př
íklady pomůcek asistivní technologie, které byly demonstrovány:
- rychlé úpravy pracovních ploch a stolů
- podlož
ka pod nohy a opora pro loket
- rychlé pomůcky pro ulehč
ení komunikace
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-

tipy a triky př
izpůsobování psacích potř
eb, nář
adí, př
íborůatd.
vytvář
ení spínač
ů, jejich uzpůsobení a upevně
ní
úprava poč
ítačové klávesnice a myš
i

2.1.2 Základní kurz dlahování
Základní kurz dlahování pro ergoterapeuty pod vedením lektorek paní Helene Fitinghoff a
pani Brigitta Lingvist probě
hl na Klinice rehabilitačního lékař
ství 1. LF UK a VFN v Praze
dnech 21. a 22.4. 2007. Jednalo se jižo tř
etí kurz, který realizovala Česká asociace
ergoterapeutůve spolupráci s vysokou š
kolou Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko, a 1.
lékař
skou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Cílem kurzu bylo seznámit ergoterapeuty z teoretickými poznatky potř
ebnými pro správnou
výrobu termoplastických dlah pro horní konč
etiny, které by odpovídaly potř
ebám pacientů/
klientů s různým poš
kozením ruky. Souč
ástí kurzu byl i praktický nácvik výroby
termoplastické dlahy pod vedením lektorek. Úč
astníci kurzu obdrželi četné tiš
tě
né materiály,
které mohou poslouž
it jako užiteč
ná pomůcka v jejich vlastní praxi.
Kurzu se účastnilo 12 úč
astníků. Kurz, v rozsahu 16 vyuč
ovacích hodin, byl veden
v anglickém jazyce, tlumoč
ení bylo zajiš
tě
no.
2.1.3 Kurz Asistivní technologie- Assistive technology
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Dalš
ím kurzem byl odborný kurz Assistive technology, který navazoval na kurz př
edchozí
kurzy Asistivní technologie. Bylo nám velkou ctí, že se nám podař
ilo navázat spolupráci
s lektorkou, paní Dr. Herese Willkomm, autorkou knihy „Assistive Technology Solutions in
minutes“. Kurz se uskuteč
nil 22.8. 2007 díky spolupráci s Národním institutem pro dalš
í
vzdě
lávání v prostorách Ministerstva š
kolství, mládež
e a tě
lovýchovy v Praze 1 v rozsahu 8
vyuč
ovacích hodin. Tlumoč
ení z anglického jazyka bylo zajiš
tě
no. Akce obdržela souhlasné
stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů České republiky též pro odbornost
fyzioterapeut a UNIFY ČR př
idě
lila akci č
íslo 1298. Kurzu se zúč
astnilo 60 osob a to nejen
ergoterapeutůa fyzioterapeutů, ale téžspeciálních pedagogů. Kurzu byly př
idě
leny dle
vyhláš
ky č
. 423/2004 Sb. 2 kreditní body.
Úč
astníci kurzu se dozvědě
li a téžsi vyzkouš
eli, jak je možné využ
ít nejrůzně
jš
í typy
nástrojů, materiálůa technik př
i výroběč
asověnenároč
ných pomůcek a úprav, které mohou
ergoterapeuti plněvyužít ve své praxi. Od lektorky obdrž
eli účastníci č
etné materiály a
fotodokumentaci, která jim může poslouž
it jako vodítko př
i zhotovení jednotlivých úprav.
Asistivní technologie př
ímo pomáhá osobám s disabilitou ve výbě
ru, př
izpůsobení nebo
používání pomůcek. Termín asistivní technologie zahrnuje hodnocení potř
eb osoby
s disabilitou, zamě
ř
ené na funkč
ní hodnocení v prostř
edí, v kterém se osoba pohybuje.
Jelikožlektorka je svě
tověproslulou odbornicí ve svém oboru, dovolujeme si vám krátce
př
edstavit její aktivity na poli asistivní technologie a pro př
ípadné zájemce o tuto
problematiku i nabídnout odkaz na dostupné informace.
Př
edstavení lektorky kurzu Asistivní technologie
Dr. Therese Willkomm, Ph.D., je v souč
asné době ř
editelkou Hampshire Assistive
Technology Program a profesorkou oddě
lení ergoterapie na Univerzitěv New Hampshire,
USA. Titul Ph.D: obdrž
ela v oboru Rehabilitační technologie na Univezitěv Pittsburgh a má
bohaté zkuš
enosti s poskytováním a ř
ízením služeb zabývajících se asistivní technologií. Dr.
Willkomm obdržela mnoho ocenění, vedla př
es 400 worshopův 38 státech a publikovala 22
knih. Poslední z jejích knih nese název „Make a Difference Today- Assitive Technology
Solutions in Minutes.“ Kniha popisuje stovky ř
eš
ení, které navrhla pro usnadně
ní dosaž
ení
zvolených cílůosobám s disabilitou. Dr. Willkomm je také specialistkou v oblasti assitivní
technologie v projektu National AgrAbility Project na UniverzitěWisconsin- Madison.
Odkaz na prezentaci Dr. Willkomm, př
edstavení assistive technology v praxihttp://www.nashp.org/Files/Terrese_Willkomm.PDF
2.1.4 Celostátní konference České asociace ergoterapeutů
Ve spolupráci s Klinikou rehabilitač
ního lékař
ství 1. LF UK a VFN v Praze ČAE uspoř
ádala
v poř
adí již19. celostátní odbornou konferenci České asociace ergoterapeutůs názvem
„Ergoterapie 2007.“ Díky velkému zájmu ergoterapeutůo aktivní úč
ast na konferenci, za což
jsme velmi rádi, probě
hla konference ve dvou dnech, 7. a 8. 12. 2007.
Jedním z významných hostů, kteř
í př
ijali pozvání vystoupit na naš
í konferenci, byla paní
Alexandria Graber, ergoterapeutka a manž
elka velvyslance USA v České republice. Paní
Graber nás seznámila s akutní péč
í u neurologických pacientův USA a její př
ednáš
ka
vzbudila živou diskusi. V odborném programu bylo celkem př
edneseno 27 odborných
př
íspěvků. Podař
ilo se nám téžvytvoř
it sborník př
íspě
vkůz konference na CD-romu, který
obdržel kaž
dý úč
astník konference. Celkem se konference zúč
astnilo 150 zájemců.
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Jsme velmi rádi, že ergoterapeuti mají zájem podě
lit se o své zkuš
enosti a diskutovat o
aktuálních otázkách praxe. Doufáme, ž
e i v roce 2008 se nám podař
í uskutečnit vícedenní
konferenci a získat zajímavé př
ednáš
ející.
Během konference proběhlo téžzasedání valné hromady České asociace ergoterapeutů, na
kterém byli č
lenové seznámeni s aktivitami výboru v roce 2007, stavem hospodař
ení za rok
2007 a byl téžodsouhlasen strategický plán pro rok 2008 a plánovaný rozpoč
et pro rok 2008.
Členové ČAE téžschválili zř
ízení sekretariátu ČAE. Hlavním bodem programu valné
hromady vš
ak byly volby do výboru České asociace ergoterapeutů, jelikožně
kterým č
lenům
stávajícího výboru vyprš
elo funkční období. Vš
ichni č
lenové byli s př
edstihem vyzvání ke
kandidování do výboru ČAE. Z vlastního rozhodnutí, př
edevš
ím díky svým rodičovským
nebo pracovním povinnostem, opě
t nekandidovaly do výboru Mgr. Helena Hlochová,
viceprezidentka ČAE, Bc. Jana Holeč
ková (Červená) a Bc. Veronika Schonová, č
lenky
rozš
íř
eného výboru. Dovolte mi alespoňna tomto místěza vás vš
echny jim poděkovat za
jejich obě
tavou a odpovědnou práci ve výboru ČAE.
Úč
astníci valné hromady se usnesli na novém slož
ení výboru ČAE. Novězvolena byla
PaedDr. Eva Matě
jič
ková a Jitka Týcová, DiS. Znovuzvolené byly Bc. Kristýna Kölblová a
Mgr. Jana Jelínková. Jelikožpokladníkovi, Bc. Tereze Šť
astné, nevyprš
elo funkční období,
nebylo její znovuzvolení dle stanov ČAE nutné a zůstává nadále ve své funkci.
Př
i prvním jednání nového výboru ČAE, dne 17.1. 2008, byly př
idě
leny následující
kompetence jednotlivým členům výkonného a rozš
íř
eného výboru ČAE:
Výkonný výbor ČAE:
 Pokladník - Tereza Šť
astná
 Jednatel - Jitka Týcová
 Prezident - Jana Jelínková
 1.viceprezident - Kristýna Kölblová
 2.viceprezident - Eva Matě
jíč
ková
Rozš
íř
ený výbor ČAE:
 Správce webových stránek - Zuzana Rodová
 Osoba zodpovědná za mezinárodní vztahy - Olga Nováková
 Pracovní skupina vydávající souhlasná stanoviska: Marcela Kryski, Lída Šajtarová,
odsouhlasena Jana Jelínková jako nový č
len
 Sekretariát ČAE - Anička Jerskáková
2.2 Žádosti o dotace pro realizaci projektůsdruž
ení v roce 2008
Česká asociace ergoterapeutůse v loňském roce rozhodla podat dvěžádosti o poskytnutí
dotace ze státního rozpoč
tu na realizaci projektu Zdravotnické vzdě
lávací programy pro rok
2008 na Ministerstvo zdravotnictví.
Jedním z projektů, který by ČAE s podporou Ministerstva zdravotnictví ráda realizovala, je
Odborný kurz pro ergoterapeuty v metodách hodnocení Gudrún Arnadottír: Ergoterapeutické
neurobehaviorální hodnocení bě
ž
ných denních č
inností (A-ONE).
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Hlavním cílem tohoto odborného kurzu je proš
kolit ergoterapeuty v teoretických poznatcích,
administraci, bodování a vyhodnocování získaných údajůtak, aby bylo zajiš
tě
no spolehlivé
používání standardizovaného Ergoterapeutického neurobehaviorálního hodnocení bě
žných
denních č
inností (A-ONE) v praxi. Kurz v rozsahu 40 vyuč
ovacích hodin (5 výukových dní)
by probě
hl pod vedením autorky hodnocení, paní Guðrún Árnadóttir MA. a certifikované
lektorky Valerie Harris MSc. (Department of Health Sciences: Occupational Therapy,
University of Akureyri, Iceland), lektorky s mezinárodní certifikací pro š
kolení ergoterapeutů.
Cílem druhého projektu je př
elož
it do č
eského jazyka „Kanadské hodnocení výkonu
zaměstnávání,“standardizované ergoterapeutické hodnocení, které bylo navrženo pro zjiš
tění
změ
n, které pacient sám vnímá př
i provádě
ní č
inností v průbě
hu č
asu. Prvněbylo hodnocení
publikování v roce 1991 a poslední 4. vydání je z kvě
tna 2005. Hodnocení je používáno ve
více než35 zemích a bylo jižpř
elož
eno do více než20 jazyků. Česká asociace ergoterapeutů
jižzískala oficiální souhlas od autorůhodnocení k jeho př
ekladu do č
eského jazyka.
Záměrem projektu je př
iblížit ergoterapeutům v České republice standardizované
ergoterapeutické hodnocení „Kanadské hodnocení výkonu zamě
stnávání“, které vychází z
jednotné ergoterapeutické terminologie používané celosvě
tověa které se opírá o základní
ergoterapeutické koncepty. Jedná se o hodnocení, které př
ímo vychází z ergoterapeutického
modelu výkonu zamě
stnávání a posuzuje činnosti v oblasti péč
e o sebe sama (sebeobsluha),
produktivity (práce) a volného č
asu.
2.3 Činnost pracovní skupiny posuzující ž
ádosti o vydání souhlasného stanoviska ke
vzdě
lávacím akcím pro odbornost ergoterapeut
Od ledna 2007 bylo zasláno České asociaci ergoterapeutůk posouzení celkem 156 ž
ádostí o
vydání souhlasného stanoviska ke vzdě
lávací akci pro odbornost ergoterapeut. Oproti roku
2006 doš
lo k nárůstu obdrž
ených ž
ádostí o 100%. Na základětohoto údaje je možné
konstatovat, že nabídka vzdě
lávacích aktivit pro odbornost ergoterapeut se neustále zlepš
uje.
Nejč
astě
ji ČAE obdrž
ela ž
ádosti o schválení odborné konference, která není urč
ena pouze pro
ergoterapeuty, ale témata se týkala více zdravotnických odborností. V obdobněvysokém
počtu byly zasílány ž
ádosti o schválení seminář
e, které poř
ádalo neakreditované zdravotnické
zař
ízení. Pro celkový př
ehled ČAE obdrž
ela ž
ádosti o posouzení 68 odborných konferencí,
60 seminář
ů, 16 odborných kurzů, 5 š
kolících akcí, 4 kongresůa 3 sympozií. Jelikožž
ádosti
splňovaly formální pož
adavky dle vyhláš
ky č
. 423/2004 Sb. a jejich náplňbyla pro odbornost
ergoterapie relevantní, obdržely vš
echny souhlasné stanovisko ČAE.
Členové ČAE jsou pravidelněinformováni o schválených vzdě
lávacích akcích na naš
ich
internetových stránkách.
Členové pracovní skupiny v roce 2007: Mgr. Marcela Kryski, Mgr. Lída Šajtarová, Bc. Jana
Holeč
ková
2.4 Legislativní aktivity sdruž
ení
V roce 2007 probě
hla četná př
ipomínková ř
ízení k novele zákona č
. 96/2004 Sb. a vyhláš
kám
č. 423 a 424/2004 Sb. Česká asociace ergoterapeutůbyla př
izvána k tě
mto jednáním a aktivně
se do nich zapojila. O aktuálních změ
nách v legislativě
, která se týká výkonu povolání
ergoterapeuta, budou č
lenové informováni na internetových stránkách.
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Výbor ČAE se domnívá, ž
e v souč
asné doběje potř
eba téžzlepš
it uplatně
ní kvalifikovaných
ergoterapeutův oblasti sociálních služ
eb. Proto jsme se snaž
ili prosadit změny v novele
zákona č
. 108/2006 Sb., o sociálních služ
bách. Konkrétnědosáhnout začlenění ergoterapeuta
mezi sociální pracovníky a pracovníky sociálních služ
eb a zař
azení ergoterapeuta do týmu
pracovníků, kteř
í posuzují sobě
stač
nost a samostatnost osoby pro úč
ely stanovení stupně
závislosti. Pro spolupráci v této snaze jsme oslovili Národní radu pro osoby se zdravotním
postiž
ením, jejížpř
edseda pan Václav Krása považuje naš
e návrhy za nerelevantní. Stejněse
vyslovil i př
edseda České rady humanitárních organizací pan Pavel Duš
ek. Oba př
edstavitelé
tě
chto organizací nepovaž
ují za vhodné zař
azení ergoterapeutůmezi sociální pracovníky,
protož
e vnímají ergoterapii jako č
istězdravotnickou profesi. Z odboru sociálních služeb
Ministerstva práce a sociálních vě
cí jsme taktéžobdrž
eli negativní odpově
ď. Př
estože jsme
prozatím nebyli úspě
š
ní, považ
ujeme to i nadále za jednu z priorit ČAE a budeme se snaž
it
podlož
it naš
e argumenty i vyjádř
ením a doporučením kompetentních a významných osob
z oblasti ucelené rehabilitace a oslovíme konkrétní osoby kompetentních orgánů- MZ,
MPSV, Senát, Poslanecká sněmovna.
Ministerstvem zdravotnictví jsme byli osloveni o vyjádř
ení stanoviska k ž
ádosti o reakreditaci
bakalář
ského studijního oboru ergoterapie Univerzity J.E. Purkyněv Ústí nad Labem. Česká
asociace ergoterapeutů na základě př
edlož
ené dokumentace doporuč
ila prodlouž
ení
akreditace tohoto studijního programu.
2.5 Spolupráce sdruž
ení se zahranič
ními organizacemi v roce 2007
1. Úč
ast na 13. setkání ENOTHE (Europen Network of Occupational Therapy
in Higher Education):
Ve dnech 18. až20. ř
íjna 2007 probě
hlo v Corku (Irsko) 13. setkání organizace
ENOTHE poř
ádané University College Cork, v kooperaci s výkonnou ř
editelkou ENOTHE,
paní Hanneke van Bruggen, a garantované Evropskou komisí.
Hlavními tématy konference byly:
European Year of Equal Opportunities for All (Evropský rok rovných př
íležitostí pro
vš
echny)
TUNING Occupational Therapy Education (Projekt TUNING- vzdě
lávání
v ergoterapii)
European Research on Social Inclusion and Participation (Evropský výzkum Sociální inkluze
a participace)
Well Elderly Studies in USA and Europe (Well Elderly studie v USA a Evropě
)
2. Úč
ast na 8. Evropském kongresu COTEC (Council of Occupational Therapists for the
European Countries) v Hamburku ve dnech 22.5.- 25.5.2008. Kongres byl poř
ádán ve
spolupráci s Ně
meckou asociací ergoterapeutů, která zde zároveňmě
la jižsvou 53. výroční
celostátní konferenci. Hlavní téma konference bylo: Investing for Progress (Investování do
pokroku). Hlavním ř
eč
níkem byla Marilyn Pattison z WFOT.
Za 4 roky, 24.-.27.5. 2012 se bude dalš
í Evropský kongres konat ve Švédském Stockholmu.
Více informací na: www.cotec2012.se
V rámci spolupráce se zahranič
ními organizacemi ČAE aktualizovala informace
týkající se profese ergoterapie v České republice pro organizace COTEC (Council of
Occupational Therapists for the European Countries):
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Každoroč
něaktualizovaný dotazník Summary of the Occupational Therapy profession in
Europe 2008 (Závě
ry o profesi ergoterapie- kaž
doroč
nězasílaný dotazník vš
em delegátům
národních asociací s cílem vypracování profilu profese v jednotlivých členských zemích).
Jde o podrobné statistické informace týkající se České asociace ergoterapeutů, curricula
ergoterapeutických š
kol, celož
ivotního vzdělávání, legislativního ustanovení profese,
registrace profesních pracovníků, etického kodexu aj.)
ČAE poskytla informace týkající se ergoterapie v České republice pro zpracování
následujících dokumentů:
1. Implementing the TUNING Metodology- Zavedení TUNING metodologie
v jednotlivých š
kolách, implementace kompetencí ergoterapeutůdo curricula a praxe,
kurzy týkající se competence based curriculum (curriculum založ
ené na
kompetencích)
2. Future of ENOTHE- stávající a budoucí aktivity členůENOTHE, nové návrhy na
spolupráci, poř
ádání speciálních kurzůpro vyuč
ující ergoterapeuty.
3. WFOT survey on Inclusive Education in Occupational Therapy- Průzkum týkající se
vzdě
lávání v ergoterapii- pouze studijní programy akreditované WFOT.
17.-18. ř
íjna 2008 se bude konat 49 výroč
ní COTEC meeting ve Švýcarském Bernu,
Spolupoř
ádající institucí bude Ergotherapeutlnnen-Verband Schweiz, Gurten Kulm. Př
ihláš
ky
pro zájemce je nutno zaslat do 16.9.2008.
25.-27. zář
í 2008 proběhne 14. setkání ENOTHE (Europen Network of Occupational Therapy
in Higher Education), Berlín, Německo.
Hlavním tématem bude: European Year of Intercultural Dialogue (Evropský rok
mezikulturního dialogu). Opět v kooperaci s výkonnou ř
editelkou ENOTHE, paní Hanneke
van Bruggen, a garantované Evropskou komisí.
Více informací na: www.enothe.hva.nl
15.-17. kvě
tna 2010 se bude konat 15. Svě
tový kongres WFOT (World Federation of
Occupational Therapists) v Santiagu, Chile.
Více informací na: www.wfot.org/wfot2010/
2.6 Propagace profese
V loňském roce se nám podař
ilo vytvoř
it pracovní verzi nové Koncepce ergoterapie, která je
aktualizací původní Koncepce oboru ergoterapie zpracované ČAE v roce 2002. Pracovní
verze Koncepce ergoterapie byla př
edstavena na 19. celostátní odborné konferenci České
asociace ergoterapeutůa uveř
ejně
na poté na internetových stránkách ČAE. Členové byli
informováni, ž
e je mož
né zasílat př
ipomínky k jejímu znění do konce ledna 2008. Po jejich
zapracování a schválení výborem ČAE bude Koncepce ergoterapie odsouhlasena jako jeden
ze strategických dokumentůČAE.
2.7 Návš
tě
vnost internetové prezentace sdruž
ení- prostředek komunikace s naš
imi č
leny
i veř
ejností
Internetové stránky sdruž
ení, www.ergoterapie.org, jsou nejčastě
ji využ
ívanou formou
komunikace mezi výborem, členy, ale i neč
leny České asociace ergoterapeutů.
Prostř
ednictvím internetové prezentace zprostř
edkovává sdruž
ení informace o náplni oboru
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ergoterapie, aktivitách výboru ČAE a novinkách v oboru. Velkou část tvoř
í informace o
vzdě
lávacích akcích a nabídkách práce pro ergoterapeuty. Průbě
žnějsou na internetových
stránkách sdruž
ení zveř
ejňovány vzdě
lávací akce, které získaly souhlasné stanovisko.
Sdruž
ení se snaží informovat své č
leny průbě
žněo vš
ech aktualitách v oboru formou
hromadných e-mailů. Takto č
lenové obdrží na svůj e-mail vš
echny potř
ebné informace vč
as a
bez jejich nutného vyhledávání na internetových stránkách. Sdružení se téžsnaž
í o získání
zpě
tné vazby od svých č
lenůa jejich aktivní zapojení do činností sdružení. K tomuto využ
ívá
sdruž
ené výzvy č
i oslovení č
lenůk př
ipomínkování pracovních materiálů.
V období od 1.1. do 1.12. 2007 jsme obdrž
eli na adresu info@ergoterapie.org 150 dotazů,
které se ve vě
tš
iněpř
ípadůtýkaly aktivit celoživotního vzdě
lávání, aktuálněplatné legislativy
či získání osvě
dčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Vš
em
tazatelům jsme se snažili co nejpř
esně
ji odpově
dět jejich dotazy. Ve stejném období, od 1.1.
do 1.12. 2007, jsme zveř
ejnili celkem 38 oznámení, která se týkala př
edevš
ím plánovaných
kurzů, seminář
ůč
i nabídek zaměstná
Tab. Návš
tě
vnost internetových stránek ČAE v roce 2007

N áv štěvn os t b ěhe m ro ku 20 07
16 00
14 00

Počet návš
těv

12 00
10 00
80 0
60 0
40 0
20 0
0

I

P očet ná všt ěv 81 2

II

III

IV

V

VI

V II

V III

IX

82 8

89 3

86 9

79 7

71 4

63 7

74 9

89 2

X

XI

12 62 13 71

XII
21 7

M ěsíc

3. Finanční zpráva sdružení za rok 2007
Poč
áteční stav
(k 1.1.2007)
Náklady celkem:

116 918,13
198 874,75

Konečný stav
(k 31.12.2007)
Výnosy celkem:

164 629,09
246 585,71
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spotř
eba materiálu
cestovné
náklady na reprezentaci:
kurzy
majetek
členské př
íspě
vky
dohody o provedení práce

43 828,70
241

č
lenské př
íspě
vky
kurzy
dary

35 300,00
191 500,00

79 624,20
9 680,85
65 500,00

tržby z prodeje
akreditace

2 250,00
16 950,00

4. Strategický plán sdruž
ení pro rok 2008
Česká asociace ergoterapeutůsi stanovila následující oblasti, na které by se chtěla př
edevš
ím
v roce 2008 zamě
ř
it. Strategický plán byl př
edstaven na valné hromaděČAE, která se konala
7.12. 2007, a schválen př
ítomnými členy ČAE.
Strategický plán sdruž
ení:
 realizovat kurzy celož
ivotního vzdě
lávání pro odbornost ergoterapeut
 vydat př
eklad Kanadského hodnocení výkonu zamě
stnávání
 fund raising pro realizaci dotovaných vzdě
lávacích aktivit pro členy ČAE a
publikování ergoterapeutické literatury
 zpracovat základní doporuč
ené postupy pro ergoterapeutickou praxi (tzv. standardy)
ve spolupráci s odborníky z praxe
 obnovit vydávání Bulletinu ČAE, nejprve elektronickou formou
 uspoř
ádat výroč
ní 20. celostátní odbornou konferenci ČAE
 znovu iniciovat jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních vě
cí ve vě
ci
zač
leně
ní odbornosti ergoterapeut do legislativy týkající se sociálních služeb
 podnítit spolupráci s ergoterapeuty z různých regionůČeské republiky a získat je pro
spolupráci s ČAE jako regionálních zpravodajů
 vzbudit zájem studentůergoterapie o aktivity sdruž
ení- projekty zamě
ř
ené na studenty
5. Poděkování
Na tomto místěse sluš
í téžpodě
kovat vš
em, kteř
í nás podporují a pomáhají nám realizovat
aktivity, které př
ispívají k propagaci a rozvoji naš
eho oboru. Velmi si ceníme zpě
tné vazby a
vš
ech podně
tů, které obdrž
íme od naš
ich č
lenů. Jsou pro nás cennou informací o naš
em
počínání a vnímáme je jako zájem o rozvoj oboru a dě
ní sdruž
ení. Budeme rádi, pokud
vzájemná komunikace bude nadále rozvíjena a podař
í se nám do ní zapojit co nejvíce
ergoterapeutůa studentůergoterapie.
6. Kontaktní a identifikační údaje sdruž
ení
Název: Česká asociace ergoterapeutů
Registrace u MV ČR pod č.j.: II/s- OS/1-26 011/94-R
Sídlo: Klinika rehabilitačního lékař
ství 1. lékař
ské fakulty UK a VFN v Praze, Albertov 7,
128 00 Praha 2
Tel.: (+420) 733 226 725, (+420) 733 226 724
e-mail: info@ergoterapie.org
Internetová adresa: www.ergoterapie.org
Číslo úč
tu: 10342891/0300
IČO: 62348451

