Výroční zpráva
za rok 2008

Představení České asociace ergoterapeutů






Česk
eská
á asociace ergoterapeutů
ergoterapeutů(ČAE) je dobrovolnou profesní
profesní
ena v roce
organizací ergoterapeutůČeské republiky. Byla založ
1994 v Ostravěa je registrována Ministerstvem vnitra ČR jako
nezisková organizace pod číslem II/s-OS/1- 26011/94- R. ČAE je
aktivníím členem Svě
aktivn
Světové
tové federace ergoterapeutů
ergoterapeutů(WFOT) a
Rady ergoterapeutůevropských zemí (COTEC).
Úkolem ČAE je hájit profesn í práva a zájmy kvalifikovaných
, podílet se na rozvoji oboru ergoterapie v České
ergoterapeutů
republice a informovat š
irokou veř
ejnost o př
ínosu a uplatnění
ergoterapie v rámci komplexní
komplexní rehabilitace osob kaž
každého vě
věku
zným zdravotním postižením v zdravotnických i sociálních
s rů
službách.
ležitých cílůČAE je napomáhat k dosažení úrovně
Jedním z dů
vzdělávání v odbornosti ergoterapeut v České republice, která by
odpovíídala Minimá
odpov
Minimální
lním standardů
standardů
m vzdě
vzdělávání doporuč
doporučených
Světovou federací ergoterapeutů
, a př
ispět ke zvýš
ení standardu
ergoterapeutických služeb prostř
ednictvím aktivit celoživotního
vzdělávání pro ergoterapeuty.

Poslání České asociace ergoterapeutů
















informovat širokou veř
veřejnost o př
přínosu a mož
možnostech ergoterapie u osob se
zdravotním postižen ím či sociálním znevýhodn ěním, v četněstanoven í
odpovědnosti ergoterapeuta v systému péče o tyto osoby,
propagovat a prosazovat rozš
rozšíř
ířen
eníí sít ěpracoviš
pracoviš
ťposkytují
poskytujíc ích ergoterapeutickou
péči,
připomí nkovat a spolupracovat na tvorbězákonů, které ovlivňují to, jak, kde a kdo
bude ergoterapii prová
provádět,
napomá
napom
á hat zvyš
zvyš
ová
ov
ání standardu ergoterapeutických služ
služeb v ČR,
garantovat odbornou způsobilost svých člen ů,
spolupracovat př
i tvorb ěkoncepce systému vzděláván í budoucí ch ergoterapeutůa
zvyš
zvy
š
ová
ován í kvalifikace ergoterapeutů
ergoterapeutů,
rozvíjet a kontrolovat dodr žov ání etických pravidel ergoterapeuta členy
sdružení ,
hájit profesní
profesní prá
prá va a zá
zájmy členů
lenůsdruž
sdružení
ení ,
napomá
napom
á hat v zajiš
zajištění prá
prá vn
vníí pomoci člen
lenů
ům sdruž
sdružen
eníí ve sporech souvisejí
souvisejí cí ch
s výkonem jejich povolá ní,
aktivněpůsobit tak, aby práce ergoterapeut ůbyla odpoví dajíc ím zp ůsobem
ohodnocena a za tí
tí m účelem mj. spolupracovat s př
přísluš
slušnými orgá
orgá ny př
př
i tvorbě
tvorbě
sazebníku ergoterapeutických výkonů,
připravovat ergoterapeutické publikace a podílet se na systému celoživotn ího
vzdě
vzd
ělá vá ní ergoterapeutů
ergoterapeutů,
podporovat kontakty a výměnu zkušeností mezi ergoterapeuty,
snažit se o dosažení mezinárodní ho uznán í odborné kvality svých člen ů.

Orgány sdružení






ení jsou: výbor sdružení, rozš
íř
ený výbor
Orgány sdruž
sdružení a valná hromada sdružení.
ení (dále jen
Statutárním orgánem sdružení je výbor sdruž
„výbor“). Výbor ř
ídí a koordinuje činnost sdružení a jedná jeho
jmé
jm
énem. Výbor se sklá
skládá z prezidenta, dvou viceprezidentů
viceprezidentů,
tajemnííka a pokladní
tajemn
pokladníka. Členy výboru jmenuje a odvolá
odvolává
valná hromada sdružení. Funkční období členůvýboru je
zpravidla tř
ípaděvalná
íleté, nestanoví-li v konkrétním př
hromada jinak.
Nejvyš
š
ím orgánem sdružení je valná hromada sdružení (d ále
jen „valná
valná hromada
hromada““). Valné
Valné hromady jsou oprá
oprávně
vněni se účastnit
ichni členové sdruž
ení. Hlasovat dle stanov sdružení mohou jen
vš
ení se muže zúčastnit valné
členové s plným členstvím. Člen sdruž
hromady osobněnebo prostř
ednictvím jiného clena sdružení,
kterému udělí plnou moc pro zastupov ání na valné hromadě.
Valnou hromadu svolává dle potř
eby, nejméněvš
ak jednou ročně,
výbor.

Složení výboru ČAE v roce 2008
Výkonný výbor ČAE:
 Prezident – Mgr. Jana Jelínková
 1.viceprezident – Mgr. Kristýna Kö lblová
jíčková
 2.viceprezident – PaedDr. Eva Matě
 Pokladník – Bc. Tereza Šťastná
pánková, DiS.
 Jednatel – Bc. Jitka Št ě
íř
ený výbor ČAE:
Rozš
 Správce webových stránek – Bc. Zuzana Rodová
dná za mezin árodní vztahy – Bc. Olga Nová ková
 Osoba zodpově
 Pracovní skupina vydá vajíc í souhlasná stanoviska: Mgr. Marcela
Kryski, Mgr. Lída Šajtarová, Mgr. Jana Jelínková
AE – Bc. Anna Jers áková
 Sekretariát Č


Kontakty na členy výboru: www.ergoterapie.cz, odkaz výbor ČAE

Něco málo o ergoterapeutech…













jejich odbornou způ
způsobilost k výkonu povolá
povolán í vymezuje § 7, zá
zákona č.
96/ 2004 Sb., ve znění pozd ějš
ích př
edpisů
mohou zí
získat té
téžzvláš
zvláš
tní
tní a specializovanou odbornou způ
způsobilost
pracují s lidmi všech věkových skupin s různým fyzickým, psychickým,
smyslovým a sociá lním znevýhodněn ím
osoby, se kterými pracují, nazývají častěji klienty nežpacienty
léčbu spíš
spíše označ
označují
ují za intervenci
věří, že činnost má pro život člověka zásadn í význam a je důležitou
determinantou zdraví
zdraví
jejich primárním z ájmem je umožnit člov ěku se zdravotním postižením
nebo sociálním znevýhodn ěn ím provádět činnosti, které považuje za
důlež
ležité
ité a potř
potř
ebné
ebné pro svů
svůj život
své uplatněn í mají díky svému zaměření v různých oblastech
zdravotnictvíí a v sociá
zdravotnictv
sociální
lních služ
službách
v ČR je 85% ergoterapeut ůve věku 20 -40 let, 96% z nich je žen
počet členůk 31.12.2008: 278 členů(z toho 1 student, 24 členek na
mateřské nebo rodičovské dovolen é)
629 registrovaných ergoterapeutů
ergoterapeutův Česk
eské
é republice (k 1.10. 2008,
zdroj www.nconzo.cz)

Aktivity ČAE
v roce 2008

I. Organizační a informační aktivity





poskytování informací členům ČAE prostř
ednictvím
webových stránek www.ergoterapie.cz a elektronické
poš
poš
ty, poradenství
poradenství, informace o oboru ergoterapie,
spolupráce s pověřenými úř
ady (MZ, MPSV,
magistráty, VZP apod.), výroční zpráva za rok 2007
hospodař
ení s financemi ČAE
administrativa spojená s činností pracovní skupiny
zabývající se posuzováním žádostí o udělení
souhlasné
souhlasné ho stanoviska pro vzdě
vzdělávací
vací akce pro
odbornost ergoterapeut dle vyhláš
ky č. č. 423/2004
Sb. (novelizované jako vyhl. č. 321/2008 Sb.)

II. Činnost pracovní skupiny udělující
souhlasná stanoviska vzdělávacím akcím
V roce 2008 ČAE obdržela celkem 160
žádostí - posouzených jich bylo 159 – jedna
žádost nebyla určena ergoterapeutům
kladnějich

bylo posouzeno 144 a 15

záporně.
dalš
í 3 akce, ačbyly schv áleny, se
nekonaly

2008

3 21

21

7

4

mezinárodní kongres
kongres
sympozium

23

55

odborná konference
seminář
E - seminář
odborný kurz

43

mezinárodní kongres
kongres
sympozium
odborná konference
seminář
E - seminář
odborný kurz
inovační kurz
školící akce

1
7
4
55
43
23
21
3
2

inovační kurz
školící akce

III. Aktivity celoživotního vzdělávání
realizované sdružením v roce 2008
1.

Komunikace I. - zaměř
ení na oblast psychiatrie- odborný kurz
Termín konání: 25.3. 2008
Poč
Po
čet účastní
astní ků: 12
Lektor: PhDr. Martina Venglářová
Komunikace II.- zaměření na oblast psychiatrie- odborný kurz
Bohuž
Bohu
žel z dů
důvodu malé
malé ho zá
zájmu účastn
astnííkůbyl kurz zruš
zruš
en.

2.

Základní strategie př
esunůosob s míšní léz í (postura – stabilita
esuny)- odborný kurz
– př
Termíny konání : 11.-12.4. 2008
Počet účastní ků: 14
Termíín koná
Term
konání: 7.117.11-8.11.20088.11.2008- z dů
dů
vodu malé
malé ho poč
počtu
ených přesunut na leden 2009
př
ihláš
Lektoř
Lekto
ř
i: pí
pí . Zdena Faltýnková
Faltýnková, Bc. Alena Kyselová
Kyselová

3. Tématické seminář
e ČAE






nový koncept „uč
íme se jeden od druhého“
ů
: rozvoj reflexe, problematizování zaběhlých
cíl seminář
eností mezi ergoterapeuty
postupův praxi, sdílení a výměna zkuš
ze stejné oblasti praxe, podpora vzniku zájmových skupin
e dotované ČAE se uskutečnily s laskavým zapůjčením
seminář
prostor od Asistence o.s.
V roce 2008 proběhly 2 tématické semin ář
e:
Orofaciální stimulace - základní rovina
Termín: 24.5. 2008
Počet účastníků: 11
Lektor: PaedDr. Eva Matějíčková
Možnosti a hranice ergoterapie v pediatrii
Termín: 28.6. 2008
Počet účastníků: 7
Lektor: Bc. Veronika Schő
nová

4.

Metoda M. Johnstone- vzduchové dlahy, č
ást I. - v léč
bě
hemiparéz/ hemiplegií, část II.- v neurorehabilitaciodborný kurz

Termín koná
Termí
konání : 11.
11.--16.11. 2008
Počet ú častn íků: 12
Lektor: Renata Vodičková , DiS., odborná supervize pí. Franzicka Wälder (Švýcarsko)
Cíl kurzu:

Naučit absolventy kurzu nafukovací dlahy korektn ěaplikovat a používat jako
terapeutický prostř
edek k prevenci kontraktur, k normalizaci svalového tonu,
k posí
posílení
lení, k vylep
vylepš
š
ení
ení taktilní
taktilní ho a proprioceptivní
proprioceptivního vn
vníím ání k ná cviku
individuálněstanovených aktivit.
Stě
St
ěžejní
ejní body kurzu:

Znalosti korektní
korektního použ
použí vání Johnstone vzduchových dlah
Diagnostika pro použití dlah, výběr formy a velikosti dlah


Motorické učení a praxe na bá zi evidence

Mož
Mo
žnosti lé
léčebné
ebné intervence hemiplegických
hemiplegických/
/-paretických pacientů
pacientůs těžkými
hybnými deficity a nízkým potenciálem zotavení

Praktické strategie a aktivity pro l éčbu pacientůse syndromem poruchy učení

Problematika ramene a oteklé
oteklé ruky, biomechanika a lé
léčba

Samostatný vlastní
vlastní tr
tré
énink pro domá
domácí péči a ve cvič
cvičebn
ebníí skupin
skupině
ě

Praktické př
í klady, demonstrace na pacientech

Kurz: Metoda M. Johnstone- vzduchové dlahy
pod vedením R. Vodičkové, DiS.

5. Ergonomie pro terapeuty- seminář
Termí
Termín koná
konání: 26.10. 2008
Počet účastníků: 28
Lektor: Karen Jacobs, Ed.D., OTR/L, CPE, FAOTAprofesorka, College of Health & Rehabilitation Science:
Sargent College, USA, vedoucí programůmagisterského,
doktorandského a postgraduálního vzděláv ání
v ergoterapii.
 Specializace: ergoterapie, ergonomie, univerzáln í design,
asistivní technologie, zdravotnický management,
př
edpracovní a pracovní rehabilitace
 Lektorka je autorkou hodnocení př
edpracovních
dovedností „Jacobs Prevocational Skills Assessment
(Př
edpracovní hodnocení dle K. Jacobsové)“ a četných
odborných publikací týkajících se ergoterapie,
ergonomie pro terapeuty a ve vztahu k hodnocení
pracovního prostř
edí pro osoby se zdravotním
postižením.

Seminář„Ergonomie pro terapeuty“ pod vedením
prof. Karen Jacobs

20. celostátní ergoterapeutická
konference ČAE s mezinárodní úč
astí










termín konání: 24. a 25. 10. 2008
místo konání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze
počet účastníků: 155
konference proběhla za účasti zahraničních
přednáš
ejících: F. Dejonckheere (Belgie), R. Jančovič
a Z. Maroš
ová (Slovensko)
bylo př
edneseno 26 odborných příspěvků
vydán elektronický sborník př
íspěvků(ISBN 978-80254-3141-2), dostupný pro členy ČAE na
www.ergoterapie.cz
v rámci programu proběhl i workshop prof. Karen
Jacobs (USA): „Programming and Evaluation in Work
Rehabilitation (Plánování a hodnocení v pracovní
rehabilitaci)“

F. Dejonckheere (Belgie)

prof. Karen Jacobs(USA)

M. Bubalová (ČR)

Pohled do obecenstva

IV. Publikační činnost









ČAE se podařilo vydat s finanční dotac í Ministerstva zdravotnictví ČR první
český př
př
eklad publikace „Kanadské
Kanadské hodnocení
hodnocení výkonu zamě
zaměstná
stnávání“(v
í“(v
originále The Canadian Occupational Performance Measure)
zám ěrem projektu bylo př
přelo
elož
žit, na zá
základ
kladě
ězískaných prá
práv od autorů
autorů,
publikaci do českého jazyka a p ř
iblížit takto ergoterapeutům v České
republice standardizované ergoterapeutické hodnocení, které vychází z
jednotné
jednotn
é ergoterapeutické
ergoterapeutické terminologie použ
používan
vané
é celosvě
celosvětov
tově
ěa které
které se
opíír á o zá
op
základní
kladní ergoterapeutick
ergoterapeutické
é koncepty. Jedná
Jedná se o hodnocení
hodnocení, které
které
př
ímo vycház í z ergoterapeutick ého modelu výkonu zaměstnávání a posuzuje
činnosti v oblasti péče o sebe sama (sebeobsluha), produktivity (práce) a
volné ho času.
náklad 500 ks, ISBN 978-80-254-2744-6
publikaci obdrželi bezplatněř
ádní členové ČAE, dále každá z vysokých š
kol,
kde probíhá výuka ergoterapie (Praha, Ostrava, Ústí nad Labem, Plzeň), v
počtu 20 ks a odborné společnosti, s kterými ergoterapeuti nejčastěji
spolupracujíí. Dá
spolupracuj
Dále v souladu se zá
zákonem č. 37/1995 Sb. o neperiodických
ných knihoven v České
publikacích byly odeslány povinné výtisky do př
ísluš
republice, poskytovateli dotace a autorům hodnocení
publikaci je možné téžzakoupit, informace na www.ergoterapie.cz

V. Elektronický bulletin






ČAE obnovila v roce 2008 vydá vání Informačního bulletinu
ČAE
v roce 2008 se podař
ilo vydat 2 čísla
z finančních důvodůje bulletin zatím pouze v elektronické
podobě
dostupný je pro členy ČAE na www.ergoterapie.cz
členové redakční rady: J. Štěpánková , K. Kölblová , J.
Jelíínková
Jel
nková, M. Brunclí
Brunclíková
ková

Rubriky:
 Úvodní
vodní slovo
 Informace z jedná
jedná ní výboru ČAE
 Kalend
Kalendá
ářakc
akcíí pro nadchá
nadcházejí
zejíc í čtvrtletí
tvrtletí
 Informace z kongresů
kongresů
, seminá
seminář
ůa
ůa kurzů
kurzů
 Zájmové
jmové skupiny
 Odborn
Odborné
é člá nky a př
př
íspě
spěvky z praxe
 Studentsk
Studentská
á sekce

VI. Nová koncepce oboru ergoterapie




ČAE aktualizovala Koncepci oboru ergoterapie z roku 2002 jako jed en
ze svých strategických dokumentů
dokumentů
plná verze Koncepce je dostupn á na www.ergoterapie.cz
nověformulována definice ergoterapie:
ednictv ím smysluplného
„Ergoterapie je profese, která prostř
zaměstnáván í usiluje o zachová ní a využíván í schopností jedince
potř
pot
řebných pro zvlá
zvládá ní běžných denní
denních, pracovní
pracovních, zá
zájmových a
rekreačn ích činností u osob jakéhokoli věku s r ůzným typem postižen í
(fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním
znevýhodněn ím). Podporuje maximáln ěmožnou participaci jedince v
běžném životě
ivotě, př
př
ičemž
emžrespektuje plně
plnějeho osobnost a mož
možnosti.
Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky,
nácvik konkrétních dovednost í, poradenství či přizpůsobení prostředí.
leny veš
keré činnosti, které člov ěk
Pojmem „zaměstnávání“ jsou myš
vykoná
vykon
á vá v prů
průběhu života a jsou vní
vnímá ny jako souč
součást jeho identity.
Primárním cí lem ergoterapie je umožnit jedinci ú častnit se
zaměstnáván í, které jsou pro jeho život smyslupln é a nepostradatelné.

VII. Spolupráce ČAE se
zahraničními organizacemi
1.



Účast na 14. setkání ENOTHE (European Network of
Occupational Therapy in Higher Education):
Ve dnech 25. až
až. 27. zá
září 2008 probě
proběhlo v Berl
Berlíín ě14. setká
setkání
organizace ENOTHE pořádané Alice Salomon University of Applied
Sciences, v kooperaci s výkonnou ředitelkou ENOTHE, paní Hanneke
van Bruggen, garantované a spolufinancované Evropskou komisí,
ERASMUS a Thematic Network Projects
Projects..

Hlavní téma konference bylo:
 European Year of Intercultural Dialogue (2008) - Evropský rok
mezikulturníího dialogu (2008) www.dialogue2008.eu
mezikulturn
www.dialogue2008.eu
í témata:
 dalš
 Intercultural Dialogue between Occupational Science and
Occupational Therapy (Mezikulturní dialog mezi Occupational
Science a Ergoterapií)
 Intercultural Dialogue in Occupational Therapy Education and
Practice (Mezikulturní dialog mezi vzděláván ím a praxí
v ergoterapii)
 Intercultural Dialogue between different Conceptual Frameworks
(Mezikulturní dialog mezi koncepční mi rámci vztahů).

VII. Spolupráce ČAE se
zahraničními organizacemi
2. V rámci spolupráce se zahraničními organizacemi ČAE
aktualizovala informace týkající se profese
ergoterapie v České republice pro organizace COTEC
(Council of Occupational Therapists for the European
Countries):
 Kaž
doročněaktualizovaný dotazník Summary of the
Occupational Therapy profession in Europe 2008
(Závěry o profesi ergoterapie dotazník vš
em
delegátům n árodních asociací s cílem vypracování
profilu profese v jednotlivých členských zemích).
 Jde o podrobné statistické informace týkající se
České asociace ergoterapeutů, curricula
ergoterapeutických š
kol, celoživotního vzdělávání,
legislativního ustanovení profese, registrace
profesních pracovníků, etick ého kodexu aj.)

VII. Spolupráce ČAE se
zahraničními organizacemi










íjna 2008 se konal 49. výroční COTEC meeting ve
17.-18. ř
Švýcarském Bernu,
Spolupoř
ádajíc í institucí byl Ergotherapeutlnnen-Verband
Schweiz, Gurten Kulm
15.-17. ř
íjna 2009 proběhne 16. setkání ENOTHE (European
Network of Occupational Therapy in Higher Education
Education),
), A
Coruna, Španělsko.
Hlavním t ématem bude: European Year of Creativity and
Innovation (Evropský rok kreativity a inovace).
http://create2009.europa.eu/
editelkou ENOTHE, paní Hanneke
Opět v kooperaci s výkonnou ř
van Bruggen, a garantovan é Evropskou komisí.
Více informací na: www.enothe.hva.nl

VIII. Finanční zpráva za rok 2008
 Stav

k 1.1.2008
 Stav k 31.12.2008

164 629 Kč
152 991 Kč

 Celkové

391 108 Kč
402 746 Kč

př
íjmy:
 Celkové výdaje:

A: provozní náklady ČAE
př
íjmy:

52 798 Kč

výdaje:

členské př
íspěvky

48 800 Kč

cestovní př
í kaz

545 Kč

3 000 Kč

daň

260 Kč

998 Kč

dary

606 Kč

dar
úrok

Členství WFOT
DPP

84 702 Kč

1 905 Kč
63 035 Kč

telekomunikační služby

4 618 Kč

webhosting

4 168 Kč

kancelář
sk é potř
eby

2 016 Kč

kopírov ání

103 Kč

odborná literatura

324 Kč

poplatek za vedení
vedení účtu

3 439 Kč

poštovné

3 684 Kč

B: Schvalování žádostí vzdělávacích akcí
dle vyhl.č. 423/2004 Sb.
př
íjmy:

22 100 Kč

výdaje:

manipulační
poplatky

22 100 Kč

kancelář
ské potř
eby

284 Kč

kopí
kopírová
rování

504 Kč

poštovné

3 714 Kč

2 926 Kč

C: Kurzy pořádané ČAE
př
íjmy :

77 200 Kč

výdaje:

59 761 Kč

kurzovné

77 200 Kč

DPP

8 840 Kč

kopírování

1 831 Kč

manipulační poplatek

900 Kč

občerstvení

426 Kč

proná
pronájem prostor a za
zař
ř
ízení
zení
tlumoč
tlumočnické
nické slu
služ
žby
lektorské
lektorské služ
služby

22 200 Kč
1 400 Kč
24 165 Kč

D: Prodej triček
př
íjmy:

2 400 Kč

výdaje:

0 Kč

E: Konference ČAE 2008
př
í jmy
jmy::

154 050 Kč

výdaje:
výdaje:

konferenč
konferenční poplatky

154 050 Kč

cestovní
cestovní př
íkaz
dárkové
rkové př
edmě
edměty

129 174 Kč
18 146 Kč
1 755 Kč

obč
občerstvení
erstvení

34 000 Kč

pronájem prostor a
zař
ízení

34 745 Kč

tlumo čnické slu žby

6 132 Kč

informa ční materiál

34 396 Kč

F: Vydání publikace Kanadské hodnocení
výkonu zaměstnávání
př
í jmy:

82 560 Kč

výdaje:

Grant MZ

78 000 Kč

souhlas autor ů

14 600 Kč

př
eklad a korektura

23 795 Kč

tisk a grafická úprava

78 475 Kč

prodej publikace

4 560 Kč

125 395 Kč

distribuce a koordinace

7 200 Kč

poštovné

1 195 Kč

kancelá
kancel
ář
ské
ské pot
potř
ř
eby

130 Kč

IX. Strategický plán pro rok 2009












poř
poř
ádat vzdě
vzdělávací
vací akce pro odbornost ergoterapeut
ergoterapeut,, té
tématické
matické
e 1x/ 3 měsíce, dalš
í dle ohlasůa pož
adavkůčlenů
seminář
realizovat 2-denní 21. celostátní odbornou konferenci ČAE
pokračovat ve vydávání elektronického bulletinu, více aktivovat
členy ČAE ke spolupráci
zaktualizovat publikace ČAE- Profil profese, Etický kodexu,
Ergoterapeutická terminologie
více propagovat obor ergoterapie- aktualizace informačního
letá
let
áku a vydá
vydání plak
plaká
átu o ergoterapii
pokrač
pokra
čovat ve fundraisingu na aktivity vzdě
vzdělávací
vací a publikač
publikační
pro členy ČAE
posílit spolupráci se š
kolami
zpoplatnit komerční reklamu na webu ČAE
pokračovat ve spoluprá ci v pracovních skupinách v COTEC,
ENOTHE
ipomínkování vyhláš
ek a zá konůtýkajících se
podílet se na př
odbornosti ergoterapeut
pokračovat v činnosti pracovní skupiny vydá vajíc í souhlasná
stanoviska k vzdě
vzdělávací
vacím akcí
akcím

Kontaktní a identifikační údaje
sdružení
 Název:

Česká asociace ergoterapeutů
R pod č.j.: II/s- OS/1-26
 Registrace u MV Č
011/94-R
 Sídlo: Albertov 7, 128 00 Praha 2
 Tel.: (+420) 733 226 725, (+420) 733 226
724
 e-mail: info@ergoterapie.org
 Internetová adresa: www.ergoterapie.cz
Č
íslo účtu: 10342891/0300
O: 62348451
 IČ

Poděkování
Na tomto místěbychom rádi poděkovali
vš
em, kteř
í buď př
ímo nebo nepř
ímo
podporují činnost výboru České asociace
ergoterapeutůa př
ispívají tím k dalš
ímu
š
íř
ení povědomí o ergoterapii a zvyš
ování
úrovněoboru v České republice.
Děkujeme za vaš
i podporu
Výbor ČAE

