
VýroVýroččnníí zprzpráávava
za rok 2008za rok 2008



PPřředstavenedstaveníí ČČeskeskéé asociace ergoterapeutasociace ergoterapeutůů
 ČČeskeskáá asociace ergoterapeutasociace ergoterapeutůů((ČČAE) je dobrovolnou profesnAE) je dobrovolnou profesníí

organizacorganizacíí ergoterapeutergoterapeutůůČČeskeskéé republiky. Byla zalorepubliky. Byla založžena vena v roceroce
1994 v1994 v OstravOstravěěa je registrova je registrováána Ministerstvem vnitrana Ministerstvem vnitra ČČR jakoR jako
neziskovneziskováá organizace podorganizace pod ččííslem II/sslem II/s--OS/1OS/1--26011/9426011/94--R.R. ČČAE jeAE je
aktivnaktivníímm ččlenem Svlenem Svěětovtovéé federace ergoterapeutfederace ergoterapeutůů(WFOT) a(WFOT) a
Rady ergoterapeutRady ergoterapeutůůevropských zemevropských zemíí (COTEC).(COTEC).

 ÚÚkolemkolem ČČAE je hAE je háájit profesnjit profesníí prprááva a zva a záájmy kvalifikovanýchjmy kvalifikovaných
ergoterapeutergoterapeutůů, pod, podíílet se na rozvoji oboru ergoterapie vlet se na rozvoji oboru ergoterapie v ČČeskeskéé
republice a informovatrepublice a informovat šširokou veirokou veřřejnost o pejnost o přříínosu a uplatnnosu a uplatněěnníí
ergoterapie vergoterapie v rráámci komplexnmci komplexníí rehabilitace osob karehabilitace osob kažžddéého vho věěkuku
ss rrůůzným zdravotnzným zdravotníím postim postižženeníím v zdravotnických i socim v zdravotnických i sociáálnlnííchch
sluslužžbbáách.ch.

 JednJedníím zm z ddůůleležžitých citých cííllůůČČAE je napomAE je napomááhat khat k dosadosažženeníí úúrovnrovněě
vzdvzděělláávváánníí vv odbornostiodbornosti ergoterapeutergoterapeut vv ČČeskeskéé republice, kterrepublice, kteráá byby
odpovodpovíídala Minimdala Minimáálnlníím standardm standardůům vzdm vzděělláávváánníí doporudoporuččenýchených
SvSvěětovou federactovou federacíí ergoterapeutergoterapeutůů, a p, a přřispispěět ke zvýt ke zvýššeneníí standardustandardu
ergoterapeutických sluergoterapeutických služžeb prosteb prostřřednictvednictvíím aktivit celom aktivit celožživotnivotnííhoho
vzdvzděělláávváánníí propro ergoterapeutyergoterapeuty..



PoslPosláánníí ČČeskeskéé asociace ergoterapeutasociace ergoterapeutůů
 informovatinformovat šširokou veirokou veřřejnost o pejnost o přříínosu a monosu a možžnostech ergoterapie u osob senostech ergoterapie u osob se

zdravotnzdravotníím postim postižženeníímm čči socii sociáálnlníím znevýhodnm znevýhodněěnníím, vm, vččetnetněěstanovenstanoveníí
odpovodpověědnostidnosti ergoterapeutaergoterapeuta v systv systéému pmu pééčče o tyto osoby,e o tyto osoby,

 propagovat a prosazovat rozpropagovat a prosazovat rozšíšířřeneníí ssííttěěpracovipracoviššťťposkytujposkytujííccíích ergoterapeutickouch ergoterapeutickou
ppééčči,i,

 ppřřipomipomíínkovat a spolupracovat na tvorbnkovat a spolupracovat na tvorběězzáákonkonůů, kter, kteréé ovlivovlivňňujujíí to, jak, kde a kdoto, jak, kde a kdo
bude ergoterapii provbude ergoterapii prováádděět,t,

 napomnapomááhat zvyhat zvyššovováánníí standardu ergoterapeutických slustandardu ergoterapeutických služžeb veb v ČČR,R,
 garantovat odbornou zpgarantovat odbornou způůsobilost svýchsobilost svých ččlenlenůů,,
 spolupracovat pspolupracovat přři tvorbi tvorběěkoncepce systkoncepce systéému vzdmu vzděělláávváánníí budoucbudoucíích ergoterapeutch ergoterapeutůůaa

zvyzvyššovováánníí kvalifikace ergoterapeutkvalifikace ergoterapeutůů,,
 rozvrozvííjet a kontrolovat dodrjet a kontrolovat dodržžovováánníí etických pravideletických pravidel ergoterapeutaergoterapeuta ččlenyleny

sdrusdružženeníí,,
 hháájit profesnjit profesníí prprááva a zva a záájmyjmy ččlenlenůůsdrusdružženeníí,,
 napomnapomááhat v zajihat v zajiššttěěnníí prpráávnvníí pomocipomoci ččlenlenůům sdrum sdružženeníí ve sporech souvisejve sporech souvisejííccííchch

s výkonem jejich povols výkonem jejich povoláánníí,,
 aktivnaktivněěppůůsobit tak, aby prsobit tak, aby prááce ergoterapeutce ergoterapeutůůbyla odpovbyla odpovíídajdajííccíím zpm způůsobemsobem

ohodnocena a za tohodnocena a za tíímm úúččelem mj. spolupracovat s pelem mj. spolupracovat s přřííslusluššnými orgnými orgáány pny přři tvorbi tvorběě
sazebnsazebnííku ergoterapeutických výkonku ergoterapeutických výkonůů,,

 ppřřipravovat ergoterapeutickipravovat ergoterapeutickéé publikace a podpublikace a podíílet se na systlet se na systéému celomu celožživotnivotnííhoho
vzdvzděělláávváánníí ergoterapeutergoterapeutůů,,

 podporovat kontakty a výmpodporovat kontakty a výměěnu zkunu zkuššenostenostíí mezimezi ergoterapeutyergoterapeuty,,
 snasnažžit se o dosait se o dosažženeníí mezinmezináárodnrodníího uznho uznáánníí odbornodbornéé kvality svýchkvality svých ččlenlenůů..



OrgOrgáány sdruny sdružženeníí
 OrgOrgáány sdruny sdružženeníí jsoujsou:: výbor sdruvýbor sdružženeníí, roz, rozšíšířřený výborený výbor

sdrusdružženeníí a valna valnáá hromada sdruhromada sdružženeníí..

 StatutStatutáárnrníím orgm orgáánem sdrunem sdružženeníí je výbor sdruje výbor sdružženeníí (d(dáále jenle jen
„„výborvýbor““). Výbor). Výbor řřííddíí a koordinujea koordinuje ččinnost sdruinnost sdružženeníí a jedna jednáá jehojeho
jmjméénem.nem. Výbor se sklVýbor se sklááddáá z prezidenta, dvou viceprezidentz prezidenta, dvou viceprezidentůů,,
tajemntajemnííka a pokladnka a pokladnííka.ka. ČČleny výboru jmenuje a odvolleny výboru jmenuje a odvoláávváá
valnvalnáá hromada sdruhromada sdružženeníí.. FunkFunkččnníí obdobobdobíí ččlenlenůůvýboru jevýboru je
zpravidla tzpravidla třřííletletéé, nestanov, nestanovíí--li v konkrli v konkréétntníím pm přříípadpaděěvalnvalnáá
hromada jinak.hromada jinak.

 NejvyNejvyššíšším orgm orgáánem sdrunem sdružženeníí je valnje valnáá hromada sdruhromada sdružženeníí (d(dáálele
jenjen „„valnvalnáá hromadahromada““). Valn). Valnéé hromady jsou oprhromady jsou opráávnvněěni seni se úúččastnitastnit
vvššichniichni ččlenovlenovéé sdrusdružženeníí. Hlasovat dle stanov sdru. Hlasovat dle stanov sdružženeníí mohou jenmohou jen
ččlenovlenovéé s plnýms plným ččlenstvlenstvíím.m. ČČlen sdrulen sdružženeníí se muse mužže ze zúúččastnit valnastnit valnéé
hromady osobnhromady osobněěnebo prostnebo prostřřednictvednictvíím jinm jinéého clena sdruho clena sdružženeníí,,
kterkteréému udmu uděěllíí plnou moc pro zastupovplnou moc pro zastupováánníí na valnna valnéé hromadhromaděě..
Valnou hromadu svolValnou hromadu svoláávváá dle potdle potřřeby, nejmeby, nejméénněěvvššak jednou roak jednou roččnněě,,
výbor.výbor.



SloSložženeníí výboruvýboru ČČAE v roce 2008AE v roce 2008

Výkonný výborVýkonný výbor ČČAE:AE:
 PrezidentPrezident –– Mgr. Jana JelMgr. Jana Jelíínkovnkováá
 1.viceprezident1.viceprezident –– Mgr. Kristýna KMgr. Kristýna Köölblovlblováá
 2.viceprezident2.viceprezident –– PaedDr. Eva MatPaedDr. Eva Matěějjííččkovkováá
 PokladnPokladnííkk –– Bc. TerezaBc. Tereza ŠŠťťastnastnáá
 JednatelJednatel –– Bc. JitkaBc. Jitka ŠŠttěěppáánkovnkováá, DiS., DiS.

RozRozšíšířřený výborený výbor ČČAE:AE:
 SprSpráávce webových strvce webových strááneknek –– Bc. Zuzana RodovBc. Zuzana Rodováá
 Osoba zodpovOsoba zodpověědndnáá za mezinza mezináárodnrodníí vztahyvztahy –– Bc. Olga NovBc. Olga Nováákovkováá
 PracovnPracovníí skupina vydskupina vydáávajvajííccíí souhlasnsouhlasnáá stanoviska: Mgr. Marcelastanoviska: Mgr. Marcela

Kryski, Mgr. LKryski, Mgr. Líídada ŠŠajtarovajtarováá, Mgr. Jana Jel, Mgr. Jana Jelíínkovnkováá
 SekretariSekretariáátt ČČAEAE –– Bc. Anna JersBc. Anna Jersáákovkováá

 Kontakty naKontakty na ččlenyleny výboru:výboru: www.ergoterapie.www.ergoterapie.czcz, odkaz výbor, odkaz výbor ČČAEAE



NNěěco mco máálo olo o ergoterapeutechergoterapeutech……
 jejich odbornou zpjejich odbornou způůsobilost ksobilost k výkonu povolvýkonu povoláánníí vymezujevymezuje §§ 7, z7, záákonakona čč..

96/ 2004 Sb., ve zn96/ 2004 Sb., ve zněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů
 mohou zmohou zíískat tskat tééžžzvlzvlášáštntníí a specializovanou odbornou zpa specializovanou odbornou způůsobilostsobilost
 pracujpracujíí s lidmi vs lidmi vššech vech věěkových skupin s rkových skupin s růůzným fyzickým, psychickým,zným fyzickým, psychickým,

smyslovým a socismyslovým a sociáálnlníím znevýhodnm znevýhodněěnníímm
 osoby, se kterými pracujosoby, se kterými pracujíí, nazývaj, nazývajíí ččastastěěji klienty neji klienty nežžpacientypacienty
 llééččbu spbu spíšíše oznae označčujujíí za intervenciza intervenci
 vvěřěříí,, žžee ččinnost minnost máá propro žživotivot ččlovlověěka zka záásadnsadníí význam a je dvýznam a je důůleležžitouitou

determinantou zdravdeterminantou zdravíí
 jejich primjejich primáárnrníím zm záájmem je umojmem je umožžnitnit ččlovlověěku se zdravotnku se zdravotníím postim postižženeníímm

nebo socinebo sociáálnlníím znevýhodnm znevýhodněěnníím provm prováádděětt ččinnosti, kterinnosti, kteréé povapovažžuje zauje za
ddůůleležžititéé a pota potřřebnebnéé pro svpro svůůjj žživotivot

 svsvéé uplatnuplatněěnníí majmajíí ddííky svky svéému zammu zaměřěřeneníí v rv růůzných oblastechzných oblastech
zdravotnictvzdravotnictvíí a v socia v sociáálnlníích sluch služžbbááchch

 vv ČČR je 85% ergoterapeutR je 85% ergoterapeutůůve vve věěku 20ku 20--40 let, 96% z nich je40 let, 96% z nich je žženen
 popoččetet ččlenlenůůk 31.12.2008: 278k 31.12.2008: 278 ččlenlenůů(z toho 1 student, 24(z toho 1 student, 24 ččlenek nalenek na

matemateřřskskéé nebo rodinebo rodiččovskovskéé dovolendovolenéé))
 629 registrovaných ergoterapeut629 registrovaných ergoterapeutůůvv ČČeskeskéé republice (k 1.10. 2008,republice (k 1.10. 2008,

zdrojzdroj www.www.nconzonconzo..czcz))



AktivityAktivity ČČAEAE
v roce 2008v roce 2008



I. OrganizaI. Organizaččnníí a informaa informaččnníí aktivityaktivity

 poskytovposkytováánníí informacinformacíí ččlenlenůůmm ČČAE prostAE prostřřednictvednictvíímm
webových strwebových strááneknek www.ergoterapie.czwww.ergoterapie.cz a elektronicka elektronickéé
popoššty, poradenstvty, poradenstvíí, informace o oboru ergoterapie,, informace o oboru ergoterapie,
spoluprspoluprááce s povce s pověřěřenýmienými úúřřady (MZ, MPSV,ady (MZ, MPSV,
magistrmagistrááty, VZP apod.), výroty, VZP apod.), výroččnníí zprzprááva za rok 2007va za rok 2007

 hospodahospodařřeneníí s financemis financemi ČČAEAE

 administrativa spojenadministrativa spojenáá ss ččinnostinnostíí pracovnpracovníí skupinyskupiny
zabývajzabývajííccíí se posuzovse posuzováánníímm žžáádostdostíí o udo uděělenleníí
souhlasnsouhlasnéého stanoviska pro vzdho stanoviska pro vzděělláávacvacíí akce proakce pro
odbornostodbornost ergoterapeutergoterapeut dle vyhldle vyhlášáškyky čč.. čč. 423/2004. 423/2004
Sb. (novelizovanSb. (novelizovanéé jakojako vyhlvyhl.. čč. 321/2008 Sb.). 321/2008 Sb.)



II.II. ČČinnost pracovninnost pracovníí skupiny udskupiny uděělujlujííccíí
souhlasnsouhlasnáá stanoviska vzdstanoviska vzděělláávacvacíím akcm akcíímm

V roce 2008V roce 2008 ČČAE obdrAE obdržžela celkem 160ela celkem 160
žžáádostdostíí -- posouzených jich bylo 159posouzených jich bylo 159 –– jednajedna
žžáádost nebyla urdost nebyla urččena ergoterapeutena ergoterapeutůůmm

kladnkladněějich bylo posouzeno 144 a 15jich bylo posouzeno 144 a 15
zzáápornporněě..

daldalšíší 3 akce, a3 akce, aččbyly schvbyly schvááleny, seleny, se
nekonalynekonaly
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III. Aktivity celoIII. Aktivity celožživotnivotníího vzdho vzděělláávváánníí
realizovanrealizovanéé sdrusdružženeníím vm v roce 2008roce 2008

1.1. Komunikace I.Komunikace I. -- zamzaměřěřeneníí na oblast psychiatriena oblast psychiatrie-- odborný kurzodborný kurz
TermTermíín konn konáánníí: 25.3. 2008: 25.3. 2008
PoPoččetet úúččastnastnííkkůů: 12: 12
Lektor: PhDr. Martina VenglLektor: PhDr. Martina Vengláářřovováá

Komunikace II.Komunikace II.-- zamzaměřěřeneníí na oblast psychiatriena oblast psychiatrie-- odborný kurzodborný kurz
BohuBohužžel z del z důůvodu malvodu maléého zho záájmujmu úúččastnastnííkkůůbyl kurz zrubyl kurz zruššen.en.

2.2. ZZáákladnkladníí strategie pstrategie přřesunesunůůosob sosob s mmíšíšnníí lléézzíí ((posturapostura –– stabilitastabilita
–– ppřřesuny)esuny)-- odborný kurzodborný kurz
TermTermííny konny konáánníí: 11.: 11.--12.4. 200812.4. 2008
PoPoččetet úúččastnastnííkkůů: 14: 14
TermTermíín konn konáánníí: 7.11: 7.11--8.11.20088.11.2008-- z dz důůvodu malvodu maléého poho poččtutu
ppřřihlihlášášených pených přřesunut na leden 2009esunut na leden 2009
LektoLektořři: pi: píí . Zdena Faltýnkov. Zdena Faltýnkováá, Bc. Alena Kyselov, Bc. Alena Kyselováá



3. T3. Téématickmatickéé seminsemináářřee ČČAEAE

 nový konceptnový koncept „„uuččííme se jeden od druhme se jeden od druhééhoho““

 ccííl seminl semináářůřů:: rozvoj reflexe, problematizovrozvoj reflexe, problematizováánníí zabzaběěhlýchhlých
postuppostupůův praxi, sdv praxi, sdíílenleníí a výma výměěna zkuna zkuššenostenostíí mezimezi ergoterapeutyergoterapeuty
ze stejnze stejnéé oblasti praxe, podpora vzniku zoblasti praxe, podpora vzniku záájmových skupinjmových skupin

 seminsemináářře dotovane dotovanéé ČČAE se uskuteAE se uskuteččnily s laskavým zapnily s laskavým zapůůjjččeneníímm
prostor od Asistence o.s.prostor od Asistence o.s.

 V roce 2008 probV roce 2008 proběěhly 2 thly 2 téématickmatickéé seminsemináářře:e:

OrofaciOrofaciáálnlníí stimulacestimulace -- zzáákladnkladníí rovinarovina
TermTermíín: 24.5. 2008n: 24.5. 2008
PoPoččetet úúččastnastnííkkůů: 11: 11
Lektor: PaedDr. Eva MatLektor: PaedDr. Eva Matěějjííččkovkováá

MoMožžnostinosti aa hranicehranice ergoterapie vergoterapie v pediatriipediatrii
TermTermíín: 28.6. 2008n: 28.6. 2008
PoPoččetet úúččastnastnííkkůů: 7: 7
Lektor: Bc. VeronikaLektor: Bc. Veronika SchSchőőnovnováá



4.4. Metoda M.Metoda M. JohnstoneJohnstone-- vzduchovvzduchovéé dlahy,dlahy, ččáást I.st I. -- vv llééččbběě
hemiparhemiparéézz/ hemiplegi/ hemiplegiíí,, ččáást II.st II.-- vv neurorehabilitacineurorehabilitaci--
odborný kurzodborný kurz

TermTermíín konn konáánníí:: 11.11.--16.11. 200816.11. 2008
PoPoččetet úúččastnastnííkkůů:: 1212
Lektor:Lektor: Renata VodiRenata Vodiččkovkováá, DiS., odborn, DiS., odbornáá supervize psupervize píí.. FranzickaFranzicka WWäälderlder ((ŠŠvýcarsko)výcarsko)

CCííl kurzu:l kurzu:
 NauNauččit absolventy kurzu nafukovacit absolventy kurzu nafukovacíí dlahy korektndlahy korektněěaplikovat a pouaplikovat a použžíívat jakovat jako

terapeutický prostterapeutický prostřředek kedek k prevenci kontraktur, kprevenci kontraktur, k normalizaci svalovnormalizaci svalovéého tonu,ho tonu,
kk posposíílenleníí, k, k vylepvylepššeneníí taktilntaktilníího aho a proprioceptivnproprioceptivnííhoho vnvníímmáánníí kk nnáácvikucviku
individuindividuáálnlněěstanovených aktivit.stanovených aktivit.

StStěžěžejnejníí body kurzu:body kurzu:
 Znalosti korektnZnalosti korektníího pouho použžíívváánníí JohnstoneJohnstone vzduchových dlahvzduchových dlah
 Diagnostika pro pouDiagnostika pro použžititíí dlah, výbdlah, výběěr formy a velikosti dlahr formy a velikosti dlah
 MotorickMotorickéé uuččeneníí a praxe na ba praxe na báázi evidencezi evidence
 MoMožžnosti lnosti lééččebnebnéé intervenceintervence hemiplegickýchhemiplegických//--paretických pacientparetických pacientůůss ttěžěžkýmikými

hybnými deficity a nhybnými deficity a níízkým potencizkým potenciáálem zotavenlem zotaveníí
 PraktickPraktickéé strategie a aktivity pro lstrategie a aktivity pro lééččbu pacientbu pacientůůse syndromem poruchy use syndromem poruchy uččeneníí
 Problematika ramene a oteklProblematika ramene a otekléé ruky, biomechanika a lruky, biomechanika a lééččbaba
 Samostatný vlastnSamostatný vlastníí trtréénink pro domnink pro domááccíí ppééčči a ve cvii a ve cviččebnebníí skupinskupiněě
 PraktickPraktickéé ppřřííklady, demonstrace na pacientechklady, demonstrace na pacientech



Kurz: Metoda M.Kurz: Metoda M. JohnstoneJohnstone-- vzduchovvzduchovéé dlahydlahy

pod vedenpod vedeníím R. Vodim R. Vodiččkovkovéé, DiS., DiS.



5. Ergonomie pro terapeuty5. Ergonomie pro terapeuty-- seminsemináářř

TermTermíín konn konáánníí:: 26.10. 200826.10. 2008
PoPoččetet úúččastnastnííkkůů:: 2828
Lektor:Lektor: KarenKaren JacobsJacobs,, EdEd.D., OTR/L, CPE, FAOTA.D., OTR/L, CPE, FAOTA--

profesorka,profesorka, CollegeCollege ofof HealthHealth && RehabilitationRehabilitation Science:Science:
SargentSargent CollegeCollege, USA, vedouc, USA, vedoucíí programprogramůůmagisterskmagisterskéého,ho,
doktorandskdoktorandskéého a postgraduho a postgraduáálnlníího vzdho vzděělláávváánníí
vv ergoterapii.ergoterapii.

 Specializace: ergoterapie, ergonomie, univerzSpecializace: ergoterapie, ergonomie, univerzáálnlníí design,design,
asistivnasistivníí technologie, zdravotnický management,technologie, zdravotnický management,
ppřředpracovnedpracovníí a pracovna pracovníí rehabilitacerehabilitace

 Lektorka je autorkou hodnocenLektorka je autorkou hodnoceníí ppřředpracovnedpracovnííchch
dovednostdovednostíí „„JacobsJacobs PrevocationalPrevocational SkillsSkills AssessmentAssessment
((PPřředpracovnedpracovníí hodnocenhodnoceníí dle K.dle K. JacobsovJacobsovéé))““ aa ččetnýchetných
odborných publikacodborných publikacíí týkajtýkajííccíích se ergoterapie,ch se ergoterapie,
ergonomie pro terapeuty a ve vztahu kergonomie pro terapeuty a ve vztahu k hodnocenhodnoceníí
pracovnpracovníího prostho prostřřededíí pro osoby se zdravotnpro osoby se zdravotníímm
postipostižženeníím.m.



SeminSemináářř„„Ergonomie pro terapeutyErgonomie pro terapeuty““ pod vedenpod vedeníímm
prof.prof. KarenKaren JacobsJacobs



20. celost20. celostáátntníí ergoterapeutickergoterapeutickáá
konferencekonference ČČAE s mezinAE s mezináárodnrodníí úúččastastíí

 termtermíín konn konáánníí: 24. a 25. 10. 2008: 24. a 25. 10. 2008
 mmíísto konsto konáánníí: Pedagogick: Pedagogickáá fakulta Univerzity Karlovyfakulta Univerzity Karlovy

vv PrazePraze
 popoččetet úúččastnastnííkkůů: 155: 155
 konference probkonference proběěhla zahla za úúččasti zahraniasti zahraniččnnííchch

ppřřednednášášejejííccíích: F.ch: F. DejonckheereDejonckheere (Belgie), R.(Belgie), R. JanJanččoviovičč
a Z.a Z. MaroMaroššovováá (Slovensko)(Slovensko)

 bylo pbylo přředneseno 26 odborných pedneseno 26 odborných přřííspspěěvkvkůů
 vydvydáán elektronický sbornn elektronický sborníík pk přřííspspěěvkvkůů(ISBN 978(ISBN 978--8080--

254254--31413141--2), dostupný pro2), dostupný pro ččlenyleny ČČAE naAE na
www.ergoterapie.czwww.ergoterapie.cz

 v rv ráámci programu probmci programu proběěhl ihl i workshopworkshop prof.prof. KarenKaren
JacobsJacobs (USA):(USA): „„ProgrammingProgramming andand EvaluationEvaluation inin WorkWork
RehabilitationRehabilitation (Pl(Pláánovnováánníí a hodnocena hodnoceníí vv pracovnpracovníí
rehabilitaci)rehabilitaci)““



F. Dejonckheere (Belgie)

prof. Karen Jacobs(USA)
Pohled do obecenstva

M. Bubalová (ČR)



IV. PublikaIV. Publikaččnníí ččinnostinnost
 ČČAE se podaAE se podařřilo vydat s finanilo vydat s finanččnníí dotacdotacíí Ministerstva zdravotnictvMinisterstva zdravotnictvíí ČČR prvnR prvníí

ččeský peský přřeklad publikaceeklad publikace „„KanadskKanadskéé hodnocenhodnoceníí výkonu zamvýkonu zaměěstnstnáávváánní“í“(v(v
originorigináálele TheThe CanadianCanadian OccupationalOccupational PerformancePerformance MeasureMeasure))

 zzáámměěrem projektu bylo prem projektu bylo přřeloeložžit, na zit, na záákladkladěězzíískaných prskaných prááv od autorv od autorůů,,
publikaci dopublikaci do ččeskeskéého jazyka a pho jazyka a přřibliblíížžit takto ergoterapeutit takto ergoterapeutůům vm v ČČeskeskéé
republice standardizovanrepublice standardizovanéé ergoterapeutickergoterapeutickéé hodnocenhodnoceníí, kter, kteréé vychvycháázzíí zz
jednotnjednotnéé ergoterapeutickergoterapeutickéé terminologie pouterminologie použžíívanvanéé celosvcelosvěětovtověěa ktera kteréé sese
opopíírráá o zo záákladnkladníí ergoterapeutickergoterapeutickéé koncepty. Jednkoncepty. Jednáá se o hodnocense o hodnoceníí, kter, kteréé
ppřříímo vychmo vycháázzíí z ergoterapeutickz ergoterapeutickéého modelu výkonu zamho modelu výkonu zaměěstnstnáávváánníí a posuzujea posuzuje
ččinnosti v oblasti pinnosti v oblasti pééčče o sebe sama (e o sebe sama (sebeobsluhasebeobsluha), produktivity (pr), produktivity (prááce) ace) a
volnvolnééhoho ččasu.asu.

 nnááklad 500 ks, ISBN 978klad 500 ks, ISBN 978--8080--254254--27442744--66

 publikaci obdrpublikaci obdržželi bezplatneli bezplatněěřřáádndníí ččlenovlenovéé ČČAE, dAE, dáále kale kažžddáá z vysokýchz vysokých šškol,kol,
kde probkde probííhháá výuka ergoterapie (Praha, Ostrava,výuka ergoterapie (Praha, Ostrava, ÚÚststíí nad Labem, Plzenad Labem, Plzeňň), v), v
popoččtu 20 ks a odborntu 20 ks a odbornéé spolespoleččnosti, s kterými ergoterapeuti nejnosti, s kterými ergoterapeuti nejččastastěějiji
spolupracujspolupracujíí. D. Dáále vle v souladu se zsouladu se záákonemkonem čč. 37/1995 Sb. o neperiodických. 37/1995 Sb. o neperiodických
publikacpublikacíích byly odeslch byly odesláány povinnny povinnéé výtisky do pvýtisky do přřííslusluššných knihoven vných knihoven v ČČeskeskéé
republice, poskytovateli dotace a autorrepublice, poskytovateli dotace a autorůům hodnocenm hodnoceníí

 publikaci je mopublikaci je možžnnéé ttééžžzakoupit, informace nazakoupit, informace na www.ergoterapie.czwww.ergoterapie.cz



V. Elektronický bulletinV. Elektronický bulletin
 ČČAE obnovila v roce 2008 vydAE obnovila v roce 2008 vydáávváánníí InformaInformaččnníího bulletinuho bulletinu

ČČAEAE
 v roce 2008 se podav roce 2008 se podařřilo vydat 2ilo vydat 2 ččííslasla
 z finanz finanččnníích dch důůvodvodůůje bulletin zatje bulletin zatíím pouze v elektronickm pouze v elektronickéé

podobpodoběě
 dostupný je prodostupný je pro ččlenyleny ČČAE naAE na www.ergoterapie.czwww.ergoterapie.cz
 ččlenovlenovéé redakredakččnníí rady: J.rady: J. ŠŠttěěppáánkovnkováá, K. K, K. Köölblovlblováá, J., J.

JelJelíínkovnkováá, M. Bruncl, M. Brunclííkovkováá

Rubriky:Rubriky:
 ÚÚvodnvodníí slovoslovo
 Informace zInformace z jednjednáánníí výboruvýboru ČČAEAE
 KalendKalendáářřakcakcíí pro nadchpro nadcháázejzejííccíí ččtvrtlettvrtletíí
 Informace zInformace z kongreskongresůů, semin, semináářůřůa kurza kurzůů
 ZZáájmovjmovéé skupinyskupiny
 OdbornOdbornéé ččlláánky a pnky a přřííspspěěvky zvky z praxepraxe
 StudentskStudentskáá sekcesekce



VI. NovVI. Nováá koncepce oboru ergoterapiekoncepce oboru ergoterapie
 ČČAE aktualizovala Koncepci oboru ergoterapie z roku 2002 jako jedAE aktualizovala Koncepci oboru ergoterapie z roku 2002 jako jedenen

ze svých strategických dokumentze svých strategických dokumentůů
 plnplnáá verze Koncepce je dostupnverze Koncepce je dostupnáá nana www.ergoterapie.czwww.ergoterapie.cz
 novnověěformulovformulováána definice ergoterapie:na definice ergoterapie:

„„Ergoterapie je profese, kterErgoterapie je profese, kteráá prostprostřřednictvednictvíím smysluplnm smysluplnééhoho
zamzaměěstnstnáávváánníí usiluje o zachovusiluje o zachováánníí a vyua využžíívváánníí schopnostschopnostíí jedincejedince
potpotřřebných pro zvlebných pro zvlááddáánníí bběžěžných dennných denníích, pracovnch, pracovníích, zch, záájmových ajmových a
rekrearekreaččnnííchch ččinnostinnostíí u osob jaku osob jakééhokoli vhokoli věěku s rku s růůzným typem postizným typem postižženeníí
(fyzickým, smyslovým, psychickým, ment(fyzickým, smyslovým, psychickým, mentáálnlníím nebo socim nebo sociáálnlníímm
znevýhodnznevýhodněěnníím). Podporuje maximm). Podporuje maximáálnlněěmomožžnou participaci jedince vnou participaci jedince v
bběžěžnnéémm žživotivotěě, p, přřiiččememžžrespektuje plnrespektuje plněějeho osobnost a mojeho osobnost a možžnosti.nosti.

Pro podporu participace jedince vyuPro podporu participace jedince využžíívváá specifickspecifickéé metody a techniky,metody a techniky,
nnáácvik konkrcvik konkréétntníích dovednostch dovednostíí, poradenstv, poradenstvíí čči pi přřizpizpůůsobensobeníí prostprostřřededíí..

PojmemPojmem „„zamzaměěstnstnáávváánní“í“ jsou myjsou myššleny veleny vešškerkeréé ččinnosti, kterinnosti, kteréé ččlovlověěkk
vykonvykonáávváá v prv průůbběěhuhu žživota a jsou vnivota a jsou vníímmáány jako souny jako souččáást jeho identity.st jeho identity.
PrimPrimáárnrníím cm cíílem ergoterapie je umolem ergoterapie je umožžnit jedincinit jedinci úúččastnit seastnit se
zamzaměěstnstnáávváánníí, kter, kteréé jsou pro jehojsou pro jeho žživot smysluplnivot smysluplnéé a nepostradatelna nepostradatelnéé..



VII. SpoluprVII. Spolupráácece ČČAE seAE se
zahranizahraniččnníími organizacemimi organizacemi

1.1. ÚÚččast na 14. setkast na 14. setkáánníí ENOTHE (ENOTHE (EuropeanEuropean NetworkNetwork ofof
OccupationalOccupational TherapyTherapy inin HigherHigher EducationEducation):):

 Ve dnechVe dnech 25. a25. ažž. 27. z. 27. záářříí 20082008 probproběěhlo vhlo v BerlBerlíínněě14. setk14. setkáánníí
organizace ENOTHE poorganizace ENOTHE pořřáádandanéé Alice Salomon UniversityAlice Salomon University ofof AppliedApplied
SciencesSciences, v kooperaci s výkonnou, v kooperaci s výkonnou řředitelkou ENOTHE, paneditelkou ENOTHE, paníí HannekeHanneke
vanvan BruggenBruggen, garantovan, garantovanéé a spolufinancovana spolufinancovanéé Evropskou komisEvropskou komisíí,,
ERASMUS aERASMUS a ThematicThematic NetworkNetwork ProjectsProjects..

HlavnHlavníí ttééma konference bylo:ma konference bylo:
 EuropeanEuropean YearYear ofof InterculturalIntercultural DialogueDialogue (2008)(2008) -- Evropský rokEvropský rok

mezikulturnmezikulturnííhoho dialogu (2008)dialogu (2008) www.dialogue2008.www.dialogue2008.eueu
 daldalšíší ttéémata:mata:
 InterculturalIntercultural DialogueDialogue betweenbetween OccupationalOccupational ScienceScience andand

OccupationalOccupational TherapyTherapy ((MezikulturnMezikulturníí dialog mezidialog mezi OccupationalOccupational
Science aScience a ErgoterapiErgoterapiíí))

 InterculturalIntercultural DialogueDialogue inin OccupationalOccupational TherapyTherapy EducationEducation andand
PracticePractice ((MezikulturnMezikulturníí dialog mezi vzddialog mezi vzděělláávváánníím a praxm a praxíí
vv ergoterapii)ergoterapii)

 InterculturalIntercultural DialogueDialogue betweenbetween differentdifferent ConceptualConceptual FrameworksFrameworks
((MezikulturnMezikulturníí dialog mezi koncepdialog mezi koncepččnníími rmi ráámci vztahmci vztahůů).).



VII. SpoluprVII. Spolupráácece ČČAE seAE se
zahranizahraniččnníími organizacemimi organizacemi

2. V r2. V ráámci spoluprmci spoluprááce se zahranice se zahraniččnníími organizacemimi organizacemi ČČAEAE
aktualizovala informace týkajaktualizovala informace týkajííccíí se profesese profese
ergoterapie vergoterapie v ČČeskeskéé republice pro organizace COTECrepublice pro organizace COTEC
((CouncilCouncil ofof OccupationalOccupational TherapistsTherapists forfor thethe EuropeanEuropean
CountriesCountries):):

 KaKažždorodoroččnněěaktualizovaný dotaznaktualizovaný dotaznííkk SummarySummary ofof thethe
OccupationalOccupational TherapyTherapy professionprofession inin EuropeEurope 20082008
((ZZáávvěěry o profesi ergoterapie dotaznry o profesi ergoterapie dotazníík vk vššemem
delegdelegááttůům nm náárodnrodníích asociacch asociacíí s cs cíílem vypracovlem vypracováánníí
profilu profese v jednotlivýchprofilu profese v jednotlivých ččlenských zemlenských zemíích).ch).

 Jde o podrobnJde o podrobnéé statistickstatistickéé informace týkajinformace týkajííccíí sese
ČČeskeskéé asociace ergoterapeutasociace ergoterapeutůů,, curriculacurricula
ergoterapeutickýchergoterapeutických šškol, celokol, celožživotnivotníího vzdho vzděělláávváánníí,,
legislativnlegislativníího ustanovenho ustanoveníí profese, registraceprofese, registrace
profesnprofesníích pracovnch pracovnííkkůů, etick, etickéého kodexu aj.)ho kodexu aj.)



VII. SpoluprVII. Spolupráácece ČČAE seAE se
zahranizahraniččnníími organizacemimi organizacemi

 17.17.--18.18. řřííjna 2008jna 2008 se konal 49. výrose konal 49. výroččnníí COTEC meeting veCOTEC meeting ve
ŠŠvýcarskvýcarskéém Bernu,m Bernu,

 SpolupoSpolupořřáádajdajííccíí institucinstitucíí bylbyl ErgotherapeutlnnenErgotherapeutlnnen--VerbandVerband
SchweizSchweiz,, GurtenGurten KulmKulm

 15.15.--17.17. řřííjna 2009jna 2009 probproběěhne 16. setkhne 16. setkáánníí ENOTHE (ENOTHE (EuropeanEuropean
NetworkNetwork ofof OccupationalOccupational TherapyTherapy inin HigherHigher EducationEducation), A), A
CorunaCoruna,, ŠŠpanpaněělsko.lsko.

 HlavnHlavníím tm téématem bude:matem bude: EuropeanEuropean YearYear ofof CreativityCreativity andand
InnovationInnovation (Evropský rok kreativity a inovace).(Evropský rok kreativity a inovace).
http://create2009.http://create2009.europaeuropa..eueu//

 OpOpěět v kooperaci s výkonnout v kooperaci s výkonnou řředitelkou ENOTHE, paneditelkou ENOTHE, paníí HannekeHanneke
vanvan BruggenBruggen, a garantovan, a garantovanéé Evropskou komisEvropskou komisíí..

 VVííce informacce informacíí na:na: www.www.enotheenothe..hvahva..nlnl



VIII. FinanVIII. Finanččnníí zprzprááva za rok 2008va za rok 2008

Stav k 1.1.2008Stav k 1.1.2008 164 629 K164 629 Kčč
Stav k 31.12.2008Stav k 31.12.2008 152 991 K152 991 Kčč

CelkovCelkovéé ppřřííjmy:jmy: 391 108 K391 108 Kčč
CelkovCelkovéé výdaje:výdaje: 402 746 K402 746 Kčč



A: provoznA: provozníí nnáákladyklady ČČAEAE

3 6843 684 KKččpopošštovntovnéé

3 4393 439 KKččpoplatekpoplatek zaza vedenvedeníí úúččtutu

324324 KKččodbornodbornáá literaturaliteratura

103103 KKččkopkopíírovrováánníí

2 0162 016 KKččkancelkanceláářřskskéé potpotřřebyeby

4 1684 168 KKččwebhostingwebhosting

4 6184 618 KKččtelekomunikatelekomunikaččnníí sluslužžbyby

63 03563 035 KKččDPPDPP

1 9051 905 KKččČČlenstvlenstvíí WFOTWFOT

606606 KKččdarydary998998 KKččúúrokrok

260260 KKččdadaňň3 0003 000 KKččdardar

545545 KKččcestovncestovníí ppřřííkazkaz48 80048 800 KKččččlensklenskéé ppřřííspspěěvkyvky

84 70284 702 KKččvýdajevýdaje::52 79852 798 KKččppřřííjmyjmy::



B: SchvalovB: Schvalováánníí žžáádostdostíí vzdvzděělláávacvacíích akcch akcíí
dledle vyhlvyhl..čč. 423/2004 Sb.. 423/2004 Sb.

2 9262 926 KKččpopošštovntovnéé

504504 KKččkopkopíírovrováánníí

284284 KKččkancelkanceláářřskskéé potpotřřebyeby22 10022 100 KKčč
manipulamanipulaččnníí

poplatkypoplatky

3 7143 714 KKččvýdajevýdaje::22 10022 100 KKččppřřííjmyjmy::



C: Kurzy poC: Kurzy pořřáádandanéé ČČAEAE

24 16524 165 KKččlektorsklektorskéé sluslužžbyby

1 4001 400 KKččtlumotlumoččnicknickéé sluslužžbyby

22 20022 200 KKččpronpronáájemjem prostorprostor aa zazařříízenzeníí

426426 KKččobobččerstvenerstveníí

900900 KKččmanipulamanipulaččnníí poplatekpoplatek

1 8311 831 KKččkopkopíírovrováánníí

8 8408 840 KKččDPPDPP77 20077 200 KKččkurzovnkurzovnéé

59 76159 761 KKččvýdajevýdaje::77 20077 200 KKččppřřííjmyjmy::

D: Prodej triček
příjmy: 2 400 Kč výdaje: 0 Kč



E: KonferenceE: Konference ČČAE 2008AE 2008

34 39634 396 KKččinformainformaččnníí materimateriááll

6 1326 132 KKččtlumotlumoččnicknickéé sluslužžbyby

34 74534 745 KKčč
pronpronáájemjem prostorprostor aa

zazařříízenzeníí

34 00034 000 KKččobobččerstvenerstveníí

1 7551 755 KKččddáárkovrkovéé ppřředmedměětyty

18 14618 146 KKččcestovncestovníí ppřřííkazkaz154 050154 050 KKččkonferenkonferenččnníí poplatkypoplatky

129 174129 174 KKččvýdajevýdaje::154 050154 050 KKččppřřííjmyjmy::



F: VydF: Vydáánníí publikace Kanadskpublikace Kanadskéé hodnocenhodnoceníí
výkonu zamvýkonu zaměěstnstnáávváánníí

130130 KKččkancelkanceláářřskskéé potpotřřebyeby

1 1951 195 KKččpopošštovntovnéé

7 2007 200 KKččdistribucedistribuce aa koordinacekoordinace

78 47578 475 KKččtisktisk aa grafickgrafickáá úúpravaprava

23 79523 795 KKččppřřekladeklad aa korekturakorektura4 5604 560 KKččprodejprodej publikacepublikace

14 60014 600 KKččsouhlassouhlas autorautorůů78 00078 000 KKččGrant MZGrant MZ

125 395125 395 KKččvýdajevýdaje::82 56082 560 KKččppřřííjmyjmy::



IX. Strategický plIX. Strategický pláán pro rok 2009n pro rok 2009
 popořřáádat vzddat vzděělláávacvacíí akce pro odbornostakce pro odbornost ergoterapeutergoterapeut, t, téématickmatickéé

seminsemináářře 1x/ 3 me 1x/ 3 měěssííce, dalce, dalšíší dle ohlasdle ohlasůůa poa požžadavkadavkůůččlenlenůů
 realizovat 2realizovat 2--denndenníí 21. celost21. celostáátntníí odbornou konferenciodbornou konferenci ČČAEAE
 pokrapokraččovat ve vydovat ve vydáávváánníí elektronickelektronickéého bulletinu, vho bulletinu, vííce aktivovatce aktivovat

ččlenyleny ČČAE ke spoluprAE ke spolupráácici
 zaktualizovat publikacezaktualizovat publikace ČČAEAE-- Profil profese, Etický kodexu,Profil profese, Etický kodexu,

ErgoterapeutickErgoterapeutickáá terminologieterminologie
 vvííce propagovat obor ergoterapiece propagovat obor ergoterapie-- aktualizace informaaktualizace informaččnnííhoho

letletááku a vydku a vydáánníí plakplakáátu o ergoterapiitu o ergoterapii
 pokrapokraččovat veovat ve fundraisingufundraisingu na aktivity vzdna aktivity vzděělláávacvacíí a publikaa publikaččnníí

propro ččlenyleny ČČAEAE
 posposíílit spoluprlit spoluprááci seci se šškolamikolami
 zpoplatnit komerzpoplatnit komerččnníí reklamu na webureklamu na webu ČČAEAE
 pokrapokraččovat ve spoluprovat ve spoluprááci v pracovnci v pracovníích skupinch skupináách v COTEC,ch v COTEC,

ENOTHEENOTHE
 podpodíílet se na plet se na přřipomipomíínkovnkováánníí vyhlvyhlášášek a zek a záákonkonůůtýkajtýkajííccíích sech se

odbornostiodbornosti ergoterapeutergoterapeut
 pokrapokraččovat vovat v ččinnosti pracovninnosti pracovníí skupiny vydskupiny vydáávajvajííccíí souhlasnsouhlasnáá

stanoviska k vzdstanoviska k vzděělláávacvacíím akcm akcíímm



KontaktnKontaktníí a identifikaa identifikaččnníí úúdajedaje
sdrusdružženeníí

 NNáázev:zev: ČČeskeskáá asociace ergoterapeutasociace ergoterapeutůů
 Registrace u MVRegistrace u MV ČČR podR pod čč.j.: II/s.j.: II/s-- OS/1OS/1--2626

011/94011/94--RR
 SSíídlo:dlo: AlbertovAlbertov 7, 128 00 Praha 27, 128 00 Praha 2
 Tel.: (+420) 733 226Tel.: (+420) 733 226 725, (+420) 733 226725, (+420) 733 226

724724
 ee--mail: info@ergoterapie.mail: info@ergoterapie.orgorg
 InternetovInternetováá adresa:adresa: www.ergoterapie.czwww.ergoterapie.cz
ČČíísloslo úúččtu: 10342891/0300tu: 10342891/0300
 IIČČO: 62348451O: 62348451



PodPoděěkovkováánníí

Na tomto mNa tomto mííststěěbychom rbychom ráádi poddi poděěkovalikovali
vvššem, kteem, kteřříí bubuďď ppřříímo nebo nepmo nebo nepřříímomo
podporujpodporujíí ččinnost výboruinnost výboru ČČeskeskéé asociaceasociace
ergoterapeutergoterapeutůůa pa přřispispíívajvajíí ttíím k dalm k dalšíšímumu
šíšířřeneníí povpověědomdomíí o ergoterapii a zvyo ergoterapii a zvyššovováánníí
úúrovnrovněěoboru voboru v ČČeskeskéé republice.republice.

DDěěkujeme za vakujeme za vašši podporui podporu
VýborVýbor ČČAEAE


