České asociace ergoterapeutů
za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA

• Členství v ČAE je dobrovolné. Dle Stanov ČAE je
možné být členem na základě plného, přidruženého,
studentského nebo čestného členství.

• Česká asociace ergoterapeutů sdružuje k 31.12. 2009
178 členů.

• Česká asociace ergoterapeutů (dále ČAE) je
dobrovolnou profesní organizací ergoterapeutů České
republiky. Byla založena v roce 1994 v Ostravě a je
registrována Ministerstvem vnitra ČR jako nezisková
organizace pod číslem II/s-OS/1-26011/94-R. ČAE je
aktivním členem Světové federace ergoterapeutů
(WFOT) a Rady ergoterapeutů evropských zemí
(COTEC)

Kdo je Česká asociace ergoterapeutů?

• hájit práva svých členů
• připomínkovat zákony, které ovlivňují to, jak, kde a kdo
bude ergoterapii provádět
• informovat širokou veřejnost o přínosu a možnostech
ergoterapie
• napomáhat zvyšování standardu ergoterapeutických služeb
v České republice (např. aktivity celoživotního vzdělávání
pro odbornost ergoterapeut, návrhy a prosazení nových
ergoterapeutických výkonů do Sazebníku zdravotnických
výkonů)
• připravovat ergoterapeutické publikace (např. Informační
bulletin ČAE, překlady zahraničních ergoterapeutických
publikací) odrážející aktuální úroveň znalostí v oboru
• podporovat kontakty a výměnu zkušeností mezi
ergoterapeuty v České republice i spolupráci s
ergoterapeutickými organizacemi v zahraničí
• přispívat k formování identity profese ergoterapie

Co je náplní České asociace ergoterapeutů

ergoterapeut pomáhá lidem všech věkových skupin od dětí po seniory, kteří
mají dočasné nebo trvalé fyzické, psychické, smyslové nebo mentální
postižení
na ergoterapeuta narazíte např. v nemocnicích, rehabilitačních ústavech,
domovech seniorů, stacionářích, speciálních školách i v domácnosti klienta.

Ergoterapeut nabízí:
• pomoc k samostatnosti při zvládání běžných denních činností (jak se
obléknout, když nemohu používat jednu ruku; jak ovládat vozík, když nemůžu
chodit)
• radu při výběru pomůcek, které lidem s postižením usnadňují život (vozíky a
pomůcky k lokomoci, pomůcky k hygieně, pomůcky k oblékání, pomůcky do
kuchyně)
• nácvik praktických činností (jak si uvařit, když nevidím; jak provádět úklid
domácnosti, když mě bolí záda; jak hospodařit s penězi)
• doporučení, jak si podle svých možností upravit byt (kde instalovat madla;
jak předcházet pádům; jak prodloužit samostatné bydlení u osob s demencí)
• nápady pro aktivity volného času (sportovní činnosti, samostatná přeprava
v MHD)
• nácvik pracovních dovedností (jak používat počítač, když jej nemůžu
ovládat rukama; jak si neublížit, když zvedám břemena), úpravy pracovního
prostředí a pracovní náplně

•

•

Co je možné očekávat od ergoterapeuta?

• Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada sdružení (dále
jen „valná hromada“). Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a
hlasovat na ní všichni členové sdružení, není-li dále stanoveno
jinak. Člen sdružení se muže zúčastnit valné hromady osobně
nebo prostřednictvím jiného clena sdružení, kterému udělí plnou
moc pro zastupování na valné hromadě. Valnou hromadu svolává
dle potřeby, nejméně však jednou ročně, výbor.

• Statutárním orgánem sdružení je výbor sdružení (dále jen
„výbor“). Výbor řídí a koordinuje činnost sdružení a jedná jeho
jménem. Výbor se skládá z prezidenta, dvou viceprezidentů,
tajemníka a pokladníka. Členy výboru jmenuje a odvolává
valná hromada sdružení. Funkční období členů výboru je
zpravidla tříleté, nestanoví-li v konkrétním případě valná
hromada jinak.

• Orgány sdružení jsou výbor sdružení, rozšířený výbor
sdružení a valná hromada sdružení.

Orgány České asociace ergoterapeutů

•
•

Kontakty na členy výboru: www.ergoterapie.cz, odkaz výbor ČAE
Dodala bych fotky, ale stále nemám od všech, uděláme nejspíše foto na výboru

Rozšířený výbor ČAE:
• Správce webových stránek – Bc. Zuzana Rodová
• Delegát ČAE v Radě ergoterapeutů evropských zemí (COTEC) a osoba zodpovědná
za mezinárodní vztahy – Bc. Olga Nováková, od listopadu 2009 Bc. Jana
Matochová 1. delegát ČAE v Radě ergoterapeutů evropských zemí
• Pracovní skupina vydávající souhlasná stanoviska: Mgr. Marcela Kryski, Mgr.
Ludmila Šajtarová, Mgr. Jana Jelínková. (do června 2009). Od 1 dubna 2009
působí v pracovní skupině též Bc. Doubravka Koubková.
• Sekretariát ČAE – Bc. Anna Jersáková

Výkonný výbor ČAE:
• Prezident – Mgr. Jana Jelínková
• 1.viceprezident – Mgr. Kristýna Kölblová
• 2.viceprezident – PaedDr. Eva Matějíčková
• Pokladník – Mgr. Tereza Šťastná
• Jednatel - Mgr. Jitka Štěpánková, DiS., od listopadu 2009 Bc. Anna Jersáková

Složení výboru ČAE v roce 2009

• Na vlastní žádost ukončila v listopadu 2009
své působení ve výkonném výboru ČAE
Mgr. Jitka Štěpánková, DiS., která
vykonávala od roku 2008 funkci jednatele
ČAE.
• Za práci ve výboru a především iniciování
obnovení vydávání Informačního bulletinu
ČAE si dovoluji jménem výboru ČAE Jitce
Štěpánkové velmi poděkovat.
• Do doby řádných voleb výbor kooptoval na
místo jednatele ČAE Bc. Annu Jersákovou.

Změny ve složení výboru ČAE

1. Organizační a informační aktivity
2. Činnost pracovní skupiny ČAE udělující
souhlasná stanoviska vzdělávacím akcím
určeným ergoterapeutům
3. Aktivity celoživotního vzdělávání realizované
ČAE v roce 2009
4. Publikační činnost
5. Spolupráce ČAE se zahraničními
ergoterapeutickými organizacemi
6. Činnost terminologické pracovní skupiny

Aktivity ČAE v roce 2009

• hospodaření s financemi ČAE

• spolupráce s pověřenými úřady (MZ, MPSV,
magistráty, VZP apod.), výroční zpráva za rok 2008

• provozování webových stránek ČAE

• poradenství členům, poskytování informací o oboru
ergoterapie

• poskytování informací členům ČAE a dalším tazatelům
prostřednictvím telefonických konzultací, webových
stránek www.ergoterapie.cz, elektronické pošty
jednotlivých členů výboru a info@ergoterapie.cz

Organizační a informační činnost sdružení

• Dne 29.5. 2009 proběhlo každoroční zasedání valné
hromady členů ČAE.

• Výbor ČAE inicioval vytvoření databáze praktikujících
ergoterapeutů, jehož cílem je zjednodušit dohledání
kontaktů na ergoterapeuty v České republice a
podpořit navázání další spolupráce mezi nimi. Databáze
je dostupná na www.ergoterapie.cz.

• vedení administrativy spojené s činností pracovní
skupiny zabývající se posuzováním žádostí o udělení
souhlasného stanoviska pro vzdělávací akce pro
odbornost ergoterapeut dle vyhlášky č. 321/2008 Sb.

Organizační a informační činnost sdružení

Výbor ČAE připomínkoval novelu vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou
se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání
odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.

Dále výbor ČAE vyjádřil stanovisko k pracovnímu návrhu vyhlášky,
kterou se stanoví požadavky na minimální technické a věcné vybavení
zdravotnických zařízení a na minimální personální zabezpečení
zdravotnických služeb pro odbornost ergoterapeut a zástupci
výboru se účastnili jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR k této
vyhlášce.

ČAE zaslala připomínky k návrhům novely vyhlášky. č. 424/2004
Sb. (kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků ) a vyhlášky.č. 423/2004 Sb. (kterou se
stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného
dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008
Sb.), dále k návrhu Metodického pokynu k realizaci a ukončení
adaptačního procesu. Zástupci výboru se zúčastnili jednání k
vypořádání připomínek k novelám vyhlášek na Ministerstvu
zdravotnictví ČR.

•

•

•

Legislativní činnost sdružení

• ČAE poskytla stanovisko Společnosti rehabilitační a
fyzikální medicíny ČLS JEP (dále SRFM) pro jednání s
VZP ohledně předepisování kompenzačních pomůcek. ČAE
ve shodě se SRFM upozornila na zvýraznění role
ergoterapeuta v procesu předepisování kompenzačních
pomůcek a navýšení hrazení některých kompenzačních
pomůcek z úhrad zdravotního pojištění. ČAE nabídla SRFM
spolupráci v dalších jednání.

• Výbor ČAE připomínkoval nový katalog prací pro
odbornost ergoterapeut.

• Zástupci ČAE se zúčastnili jednání s několika
zdravotními pojišťovnami za účelem výběrového řízení k
uzavření smlouvy pro nová ergoterapeutická pracoviště.

Legislativní činnost sdružení

V roce 2009 se na udělování souhlasných stanovisek a doporučení
odpovídajícího počtu kreditních bodů dle vyhlášky č. 321/ 2008 Sb.,
která nahradila vyhlášku č. 423/ 2004 Sb. podílely: Mgr. Marcela
Kryski, Mgr. Ludmila Šajtarová, Mgr. Jana Jelínková (do června roku
2009) a Bc. Doubravka Koubková (od 1.4. 2009).

V průběhu roku bylo na Českou asociaci ergoterapeutů zasláno celkem
109 žádostí. Což je oproti minulým letům značný pokles (viz graf č. 1,
porovnání).

Ke schválení docházeli žádosti ve složení: 33 odborných konferencí, 30
seminářů, 5 e–seminářů, 21 odborných kurzů, 8 školících akcí, 1 kongres,
1 mezinárodní kongres, 1 odborná stáž a 3 sympozia.

Jedna akce byla zrušena pořádajícím a 5 akcí nebylo schváleno z důvodu
nedodání veškerých potřebných podkladů nezbytných pro posouzení
akce.

Grafické znázornění mapující činnost skupiny viz graf č. 2, rok 2009.

•

•

•

•

•

Činnost pracovní skupiny udělující
souhlasná stanoviska pro vzdělávací akce
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termín konání: 23. –24. 1. 2009
kurz proběhl ve spolupráci s Klinickou zájmovou skupinou Fyzioterapie
míšní léze UNIFY ČR v rozsahu 12 vyučovacích hodin
místo konání: Rehabilitační ústav Kladruby
lektoři: pí. Zdena Faltýnkova, Bc. Alena Kyselová
počet učastníků: 15, bohužel nikdo z účastníků nebyl ergoterapeut.
Kurzu se účastnili fyzioterapeuti a všeobecné sestry.
Kurz obdržel souhlasné stanovisko od České asociace sester pro
odbornost všeobecná sestra (ČAS/KK/6688/2008 ) a profesní
organizace fyzioterapeutů České republiky, UNIFY ČR, pro odbornost
fyzioterapeut (???)
Odbornému kurzu bylo přiděleno pro odbornost ergoterapeut,
fyzioterapeut a všeobecná sestra dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. 6
kreditních bodů

•
•

•

•

•
•
•

Základní strategie přesunů osob s míšní lézí (postura – stabilita–
přesuny)- odborný kurz

1.

Aktivity celoživotního vzdělávání
realizované ČAE v roce 2009

• téma konference „KREATIVITA A INOVACE“
• termín konání: 29.-30.5. 2009
• místo konání: Pedagogické fakulta UK v Praze, M.D. Rettigové 4,
Praha 1
• počet účastníků: 115
• předneseno 17 odborných příspěvků
• vydán elektronický sborník příspěvků (ISBN 978-80-2544521-1), dostupný pro členy ČAE na www.ergoterapie.cz
• Konference obdržela souhlasná stanoviska od profesní
organizace fyzioterapeutů České republiky pro odbornost
fyzioterapeut a České asociace sester pro odbornost všeobecná
sestra a zdravotně sociální pracovník dle zákona 96/2004 Sb. a
vyhlášky č. 321/2008 Sb., v platném znění. UNIFY ČR přidělila
akci číslo 2765, Česká asociace sester přidělila akci číslo
ČAS/KK/1689/2009.
• Konferenci bylo přiděleno dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. 8
kreditních bodů.
• Sponzorsky akci podpořila firma DMA Praha, s.r.o.

21. celostátní odborná konference ČAE

• Všechny příspěvky na konferenci byly na velmi vysoké
odborné úrovni a svědčící o rostoucí kvalitě poskytovaných
ergoterapeutických služeb v České republice. Bylo by
dobré, kdyby ergoterapeuti více prezentovali svou práci i
na jiných místech. Přispělo by to k další propagaci profese
a hlavně překonání předsudku, že ergoterapie je jen
doplněk ostatním formám rehabilitace a zabývá se jen
zabavením či odreagováním klienta od nemoci.

• Na konferenci zaznělo mnoho zajímavých příspěvků na
rozličná témata (např. představení českého
ergoterapeutického standardizovaného hodnocení
manipulačních funkcí ruky, evidence-based practice v
ergoterapii, kognitivní rehabilitace s využitím počítačových
programů, koncept spirální dynamiky pro horní končetinu,
Handle přístup, výroba termoplatických dlah, nácvik
ovládání nových technologií myoelektrických protéz)

21. celostátní odborná konference ČAE

Někteří z přednášejících…

Momentky z konference 2009

• V roce 2009 byla publikována dvě elektronická čísla
Informačního bulletinu ČAE. Pro druhé číslo roku 2009
bylo získáno ISSN (mezinárodní standardní číslo
seriálových publikací). Bulletin je pro členy dostupný na
www.ergoterapie.cz

• ČAE též na své náklady vydala propagační plakát poutavě
seznamující s náplní oboru ergoterapie. Každý z účastníků
21. ergoterapeutické konference ČAE jej obdržel.
Potenciálně byl takto distribuován do téměř 115
zdravotnických a sociálních zařízení. Děkujeme všem, kteří
se zasloužili o to, aby byl v jejich zařízení umístěn na
viditelném místě. Pomohli tak další propagaci našeho oboru.

• ČAE zrealizovala vydání aktualizovaného informačního
letáku o ergoterapii. Leták byl zaslán do zdravotnických a
sociálních zařízení. Leták je volně dostupný na
www.ergoterapie.cz

Publikační činnost sdružení

Informační leták ČAE

Propagační plakát ČAE

• Všem vysokým školám byly zaslány aktualizované
informační letáky a plakáty představující obor ergoterapie.

• ČAE iniciovala spolupráci s vysokými školami, které
zajišťují studijní program Ergoterapie (jmenovitě 1.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Zdravotně
sociální fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě, Ústav
zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií
Západočeské Univerzity v Plzni), na propagaci oboru
ergoterapie a zvýšení zájmu o studium ergoterapie u
potenciálních uchazečů.

• Prezentace ČAE (Mgr. Kristýna Kılblová, Mgr. Jana
Jelínková) na konferenci „Ergoterapie 2009- Brno“
pořádané subkatedrou Fyzioterapie a Ergoterapie
Národního centra ošetřovatelství a nelékařských oborů v
Brně, ve dnech 9.-11.10. 2009.

Propagační činnost sdružení

Změny v reprezentaci ČAE v COTEC:
• Od listopadu 2009 byla zvolena 1. delegátkou ČAE Bc. Jana
Matochová. 2. delegátkou nadále zůstává Bc. Olga Nováková.

Spolupráce s COTEC (Radou ergoterapeutů evropských zemí):
• Zaslány podklady pro Summary of the occupational therapy
profession in Europe (Závěry o profesi ergoterapie v Evropě) za
rok 2009. Každoročně aktualizovaný dotazník pro všechny
národní ergoterapeutické asociace v Evropě s cílem vypracování
profilu profese v jednotlivých členských zemích).
• Jde o podrobné statistické informace týkající se České asociace
ergoterapeutů, curricula ergoterapeutických škol, celoživotního
vzdělávání, legislativního ustanovení profese,registrace
profesních pracovníků, etického kodexu aj.)
• Dále zaslány informace týkající se specializací v ergoterapii v
České republice a připomínkováno prohlášení o přínosu
ergoterapie v podpoře aktivního stárnutí, zdraví a duševní
pohody osob vyššího věku

Spolupráce ČAE se zahraničními
ergoterapeutickými organizacemi

• Členy této pracovní skupiny jsou Bc. Jana Matochová,
Mgr. Marie Vychytilová, Bc. Helena Fuchsová, Bc.
Helena Kadlecová, Mária Krivošíková, M.Sc.

• vznikla terminologická pracovní skupina, která má za
úkol vytvořit české ekvivalenty pro stěžejní
ergoterapeutické termíny navržené ENOTHE
(Evropská síť ergoterapie ve vyšším vzdělávání
(European Network of Occupational Therapy in
Higher Education), které budou sloužit jako podklad
pro tvorbu jednotné české ergoterapeutické
terminologie

Činnost pracovní terminologické
skupiny ČAE

•
•
•
•

stav k 1.1.2009
stav k 31.12.2009
celkové příjmy:
celkové výdaje:

152 991 Kč
114 898 Kč
175 578 Kč
213 671 Kč

Přehled hospodaření za rok 2009

Finanční zpráva ČAE za rok 2009

cestovní příkaz
daň
členství COTEC
členství WFOT
DPP
telekomunikační služby
webhosting
kancelářské potřeby
kopírování
poplatek za vedení účtu
poštovné

členské příspěvky
sponzorský dar
úrok

53 100 Kč
5 000 Kč
773 Kč

výdaje: 75 858 Kč

příjmy: 58 873 Kč

1. Provozní náklady ČAE

Podrobná finanční zpráva

470 Kč
140 Kč
2 348 Kč
4 561 Kč
56 655 Kč
400 Kč
3 808 Kč
1 251 Kč
72 Kč
2 396 Kč
3 757 Kč

výdaje: 2 752 Kč
kancelářské potřeby 916 Kč
poštovné 1 836 Kč

příjmy: 14 250 Kč

manipulační poplatky 14 250 Kč

vzdělávání pro odbornost ergoterapeut

2. Schvalování vzdělávacích akcí celoživotního

výdaje: 13 685 Kč
DPP 13 345 Kč
manipulační poplatek 220 Kč
poštovné 120 Kč

příjmy: 18 200 Kč

kurzovné 18 200 Kč

3. Kurzy pořádané ČAE

výdaje: 41 270 Kč

prodej triček
600 Kč náklady na výrobu propagačních
materiálů (plakáty, letáky, tašky)
prodej propagačních materiálů
1 075 Kč 41 270 Kč

příjmy: 1 675 Kč

4. Distribuce propagačních
materiálů

výdaje: 78 055 Kč
cestovní příkaz
1 048 Kč
kancelářské potřeby 3 990 Kč
občerstvení
25 920 Kč
pronájem prostor a zařízení
30 900 Kč
poštovné
75 Kč
manipulační poplatek
544 Kč
informační materiál 15 578 Kč

příjmy: 81 900 Kč

účastnické poplatky 81 900 Kč

5. Konference 2009

výdaje: 2 051 Kč
poštovné
kancelářské potřeby

příjmy: 680 Kč

prodej publikace 680 Kč

2 016 Kč
35 Kč

6. Náklady spojené s distribucí
ergoterapeutické publikace (COPM)

1. Informační bulletin ČAE- v roce 2010 vydat dvě pravidelná čísla, popř. další
s rozšířenými příspěvky z konference ČAE
2. Konference ČAE 2010- 4.- 5.6. 2010, místo konání Pedagogická fakulta UK
v Praze, v sobotu do programu zařadit odborné semináře.
3. Tvorba ergoterapeutických standardů, popř. doporučení pro praxi- rádi
bychom zpracovali základní ergoterapeutické standardy ve spolupráci s odborníky
z praxe
4. ČAE by ráda spolupracovala s NCONZO na vytvoření návrhu modulů
specializačního vzdělávání
5. Revize etického kodexu ČAE – reakce na výzvu COTEC, iniciace vzniku pracovní
skupiny
6. Pracovní skupina ČAE- terminologie- sjednocení základních českých
ergoterapeutických termínů ve spolupráci s odborníky z praxe a doporučení ČAE
pro jejich používání v praxi
7. Spolupráce se zahraničím – reakce na výzvy COTEC, popř. WFOT, účast
delegáta ČAE alespoň na jednom setkání COTEC v roce 2010
8. Nové volby do výboru 2010
9. Každoroční zasedání valné hromady- setkání členů ČAE a informování o
aktivitách, plánech a oslovení členů ke spolupráci s výborem, zapojení do
pracovních skupin apod.
9. Pokračování pracovní skupiny vydávající souhlasná stanoviska k akcím
celoživotního vzdělávání určených pro ergoterapeuty
10.Měsíc ergoterapie- pokusit se o informační kampaň o zvýšení informovanosti o
ergoterapii, vyhlášení soutěže o počin vedoucí k zviditelnění naší profese.

Strategický plán ČAE pro rok 2010

• Název: Česká asociace ergoterapeutů
• Registrace u MV ČR pod č.j.: II/s- OS/1-26
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.org
• Číslo účtu: 10342891/0300
• IČO: 62348451

Kontaktní a identifikační údaje

Poděkování si zaslouží i náš letití sponzor, kterým je firma DMA
Praha, s.r.o. Moc děkujeme a věříme ve Vaši podporu i v příštích
letech.
Výbor ČAE

Jelikož polovinu výboru tvoří matky s malými dětmi, dovolte nám
zde pochválit dětičky, které v noci hezky spinkají a nechají
maminky pracovat.

Nedovedeme si též představit, jak by asociace fungovala bez
podpory manželů, partnerů a dalších sympatizantů ergoterapie,
kterým taktéž patří náš velký dík.

Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří dobrovolně a bez nároku
na odměnu a zviditelnění se zasloužili o chod České asociace
ergoterapeutů.

Poděkování

www.ergoterapie.cz

Kontakt:

