
VÝROČNÍ ZPRÁVA

České asociace ergoterapeutů
za rok 2010





Kdo je Česká asociace ergoterapeutů?
• Česká asociace ergoterapeutů(dále ČAE) je dobrovolnou

profesní organizací ergoterapeutůČeské republiky. Byla
založena v roce 1994 v Ostravěa 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)

• Česká asociace ergoterapeutůsdružuje k 31.12. 2010 199
členů.

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

• Ke strategickým dokumentům ČAE se řadí Etický kodex
ergoterapeuta, Standardy praxe České asociace
ergoterapeutůa Koncepce oboru ergoterapie (2007)



Cíle České asociace ergoterapeutů
• propagovat a prosazovat rozšíření sítěpracovišťposkytujících

ergoterapeutickou péči,
• vyzvednout důležitost a nezastupitelnost ergoterapie v rehabilitaci

zdravotněpostižených osob všeho věku, včetnědomácí péče,
• aktivněvystupovat v oblasti prevence a zdravotní osvěty v rámci

ergoterapie,
• prosazovat ergoteraputické postupy v péči o zdravotněpostižené osoby tak,

aby kvalita jejich života byla v maximálněmožné míře povznesena,
• vymezit úlohu ergoterapeuta v péči o zdravotněpostižené osoby, včetně

stanovení odpovědnosti ergoterapeuta v systému péče o tyto osoby,
• garantovat odbornou způsobilost svých členů,
• v rámci možností napomáhat zvyšování standardu ergoterapeutických

pracovišť,
• spolupracovat při tvorběkoncepce systému vzdělávání budoucích

ergoterapeutůa zvyšování kvalifikace ergoterapeutů,
• rozvíjet a kontrolovat dodržování etických pravidel ergoterapeuta členy

sdružení,
• hájit profesní práva a zájmy členůsdružení,
• ve spolupráci s odbory hájit sociální a hospodářská práva členůsdružení,
• aktivněpůsobit tak, aby práce ergoterapeutůbyla odpovídajícím způsobem

ohodnocena a za tím účelem mj. spolupracovat s příslušnými orgány při
tvorběsazebníku ergoterapeutických výkonů,

• snažit se o dosažení mezinárodního uznání odborné kvality svých členů.



Orgány České asociace ergoterapeutů

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

• 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,
jednatele a pokladníka. Členy výboru jmenuje a odvolává valná
hromada sdružení.

• 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, nejméněvšak jednou ročně, výbor.



Složení výboru ČAE v roce 2010
Dne 4.6. 2010 proběhly v rámci valné hromady, která byla součástí 22.

celostátní odborné konference ČAE, volby do výkonného výboru ČAE. Pro
funkční období 2010-2013 bude výbor pracovat v tomto složení.

Výkonný výbor ČAE:
• Prezident – Mgr. Jana Jelínková
• 1.viceprezident – Bc. Kateřina Macků
• 2.viceprezident – Bc. Kateřina Šuláková
• Pokladník, sekretariát– Bc. Anna Jersáková
• Jednatel – Bc. Jana Matochová

Rozšířený výbor ČAE:
• Správce webových stránek– Bc. Zuzana Rodová
• Mezinárodní vztahy- Bc. Olga Nováková, Bc. Jana Matochová
• Pracovní skupina vydávající souhlasná stanoviska: Mgr. Marcela Kryski, Mgr.

Ludmila Šajtarová, Bc. Doubravka Koubková
• Redakční rada Informačního bulletinu ČAE: Mgr. Jana Jelínková, Bc. Anna

Jersáková, PaedDr. Eva Matějíčková, Mgr. Kateřina Svěcená, Mgr. Kristýna
Kölblová, Bc. Šárka Svobodová

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



Stručné představení
oboru ergoterapie



Definice ergoterapie (ČAE, 2008)
• Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného

zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince
potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových
a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem
postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo
sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálněmožnou
participaci jedince v běžném životě, přičemžrespektuje plně
jeho osobnost a možnosti.

• Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které
člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást
jeho identity. Primárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci
účastnit se zaměstnávání, které jsou pro jeho život smysluplné a
nepostradatelné.

• Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a
techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či
přizpůsobení prostředí.



Současná situace oboru v ČR
• od r. 1992 probíhá samostatné vzdělávání v oboru ergoterapie (dnes

pouze Bc.- 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Lékařská fakulta
Ostravské univerzity v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií Západočeské
univerzity v Plzni, Ústav zdravotnických studií Univerzity J.E. Purkyněv
Ústí nad Labem)

• od r. 2004 je ergoterapie legislativnězakotvena (viz zákon č. 96/ 2004
Sb., v platném znění, a prováděcí vyhlášky)

• pouze kvalifikovaný ergoterapeut může provádět ergoterapii na odborné
úrovni odpovídající rozsahu činností, které ukládá legislativa

• V ČR je v Registru zdravotnických pracovníkůzpůsobilých k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu zapsáno 786
ergoterapeutů(viz www.nconzo.cz, stav k 31.12. 2010)

• 85% ergoterapeutůje ve věku 20-40 let, 96% z nich je žen (WFOT, 2008)

• v průměru na 100 000 obyvatel v České republice pracuje 7 ergoterapeutů(v
EU v průměru 30 ergoterapeutůna 100 000 obyvatel)

• ergoterapie se uplatňuje v různých oblastech praxe



Oblasti ergoterapeutické praxe

• Zdravotnická zařízení (nemocniční, ambulantní, domácí péče)

• Sociální služby (pro děti, dospělé, seniory)

• Služby zaměstnanosti (programy předpracovní a pracovní
rehabilitace, chráněné zaměstnávání, spolupráce s úřady práce)

• Organizace sledující ergonomii na pracovišti

• Speciální školy

• Vzdělávací instituce pro přípravu studentůergoterapie



Komu ergoterapie pomáhá?

osobám všech věkových skupin od dětí po
seniory, kteří mají dočasné nebo trvalé
fyzické, psychické, smyslové nebo mentální
postižení

osobám, které jsou sociálněnebo pracovně
znevýhodněné

rodinným příslušníkům i širší veřejnosti formou
konzultační a poradenské činnosti



V čem je ergoterapie osobitá
• Osoby, s kterými ergoterapeuti pracují, nazývají častěji klienty než

pacienty. Lépe to vystihuje nutnost spolupráce klienta a ergoterapeuta
na dosažení terapeutického cíle.

• Obor vychází z předpokladu, že činnost má pro život člověka zásadní
význam a je důležitou determinantou zdraví.

• Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je aktivita. Aktivita
je cílem i předmětem terapie.

• Specificky se zaměřuje na provádění běžných denních činností, které
osoba považuje za důležité a pro ni smysluplné.

• Ergoterapeuti aplikují přístup zaměřený na klienta a v terapii vychází ze
sociálních rolí osoby.

• Záměrněse ergoterapeuti zajímají o prostředí, v kterém osoba žije a
pracuje. Důvodem je, ze prostředí může jak podporovat či usnadňovat
činnost, tak může vytvářet bariéry či zvýšené nároky, které provádění
konkrétní činnosti ztěžují či brání.



Co ergoterapeut dělá?

Zdroj: http://randomcrafts.blogspot.com



Co ergoterapeut dělá?
• používá soběvlastní diagnostické a terapeutické metody
• provádí hodnocení a nácvik běžných denních činností (ADL) personálních

(př. příjem jídla, oblékání, koupání) a instrumentálních (př. příprava jídla,
nakupování, manipulace s penězi) v nemocničním, sociálním i v domácím
prostředí klienta,

• provádí rehabilitaci kognitivních funkcí a nácvik komunikačních a
sociálních dovedností,

• podílí se na ergodiagnostickém vyšetření (analýza pracovních činností a
pracovního potenciálu) a předpracovní rehabilitaci,

• doporučuje kompenzační a technické pomůcky
• poskytuje poradenské služby v otázkách úprav domácího a pracovního

prostředí
• pomáhá osobám se zdravotním postižením v zapojení do volnočasových

aktivit
• podílí se na aktivizaci osob se zdravotním postižením, seniorůi dětí se

speciálními potřebami v rámci rozličných programů, rekondičních a
rehabilitačních pobytůapod.

• své zastoupení má nejen v léčené, ale i sociální a pracovní rehabilitaci
osob se zdravotním postižením

• s klienty pracuje jak individuálně, tak v rámci specificky zaměřených
skupin



Realizované činnosti
České asociace ergoterapetů

v roce 2010



Výčet činností v roce 2010
1. Organizační a informační činnost
2. Legislativní činnost sdružení
3. Činnost pracovní skupiny ČAE udělující souhlasná

stanoviska vzdělávacím akcím určeným
ergoterapeutům

4. Aktivity celoživotního vzdělávání realizované ČAE v
roce 2010

5. Propagace profese ergoterapie
6. Publikační činnost
7. Spolupráce ČAE se zahraničními ergoterapeutickými

organizacemi
8. Činnost terminologické pracovní skupiny



Organizační a informační činnost sdružení

• poskytování informací členům ČAE a dalším tazatelům prostřednictvím
telefonických konzultací, webových stránek www.ergoterapie.cz,
elektronické pošty a osobního kontaktu

• poskytování informací o oboru ergoterapie laické i odborné veřejnosti

• provozování webových stránek ČAE

• spolupráce s pověřenými úřady (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo
práce a sociálních věcí, magistráty, zdravotní pojišťovny apod.)

• hospodaření s financemi ČAE

• vedení administrativy spojené s činností pracovní skupiny zabývající se
posuzováním žádostí o udělení souhlasného stanoviska pro vzdělávací akce
pro odbornost ergoterapeut dle vyhlášky č. 4/2010 Sb., v platném znění

• schválení žádosti o finanční příspěvek člence ČAE za účelem její aktivní
účasti na zahraniční konferenci



Organizační a informační činnost sdružení

Zasedání valné hromady ČAE:
• dne 4.6. 2010 se uskutečnila každoroční valná

hromada členůČAE, během které proběhly volby do
výkonného výboru ČAE

• dne 27. 10. 2010 proběhla mimořádná valná hromada
ČAE. Na programu jednaní bylo projednání změny sídla
profesní organizace ČAE. Členové byli o mimořádné
valné hromaděinformováni prostřednictvím webových
stránek a elektronickou poštou. Valná hromada
odsouhlasila jednomyslnězměnu sídla ČAE na adresu
Praha 4, Kloboučnická 1627/7, 140 00. Změna sídla je
oficiálněplatná od 15.11. 2010, kdy byla
zaregistrována na Ministerstvu vnitra.



Legislativní činnost sdružení
• připomínkování novely zákona č. 96/2004 Sb., tzv. „malé novely“

• Účast zástupce ČAE (jmenovitěPaedDr. Evy Matějíčkové a Bc. Zuzany Rodové)
na výběrovém řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradězdravotní péče v
rozsahu rehabilitační fyzikální medicína pro území Beroun a okolí a rehabilitační
a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie pro území Příbram a okolí.
Výběrové řízení se konalo 14. 1. 2010 v budověKrajského úřadu Středočeského
kraje.

• Zapojení ČAE do jednání koalice nelékařů, které iniciovala Česká konfederace
porodních asistentek. Setkání nelékařůproběhlo 29.9. 2010 v Praze. Za ČAE se
zúčastnila Bc. Jana Matochová (jednatelka) a z pověření prezidentky Mgr.
Kateřina Svěcená (členka rozšířeného výboru ČAE). Účelem setkání bylo
dojednaní budoucí spolupráce při společném prosazování zájmůnelékařů.
Především iniciování novely zákona č. 96/2004 Sb. Dále z jednání vzešel návrh na
oživení činnosti Národní koalice zdravotnických pracovníků(nelékařů). ČAE v
současné doběneuvažuje o svém členství v jednotné Národní koalici
zdravotnických pracovníků, ale zapojí se společněs dalšími nelékařskými obory do
příprav stanovisek k legislativním nařízením.



Legislativní činnost sdružení
• Z pověření Ministerstva zdravotnictví ČAE připomínkovala

studijní dokumentaci bakalářského studijního programu
Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru
Ergoterapie- kombinovaná forma studia, na UniverzitěJ.E.
Purkyněv Ústí nad Labem. ČAE doporučila studijní
program k akreditaci.

• Česká asociace ergoterapeutůse intenzivněpodílela ve
spolupráci se subkatedrou fyzioterapie a ergoterapie
Národního centra ošetřovatelství a nelékařských
zdravotnických oborův Brněa Ministerstvem
zdravotnictví České republiky na vytvoření návrhu
vzdělávacích programůspecializačního vzdělávání pro obor
Ergoterapie pro dospělé a Ergoterapie pro děti. Velmi
děkujeme všem osloveným odborným ergoterapeutům za
jejich cenné připomínky a názory.



Činnost pracovní skupiny udělující
souhlasná stanoviska pro vzdělávací akce

• Pracovní skupina posuzuje došlé žádosti o vydání souhlasného stanoviska ČAE ke
vzdělávacím akcím pro odbornost ergoterapeut a doporučuje odpovídající počet
kreditních bodůdle vyhl. č. 4/2010 Sb., v platném znění (novela vyhlášky č.
321/2008 Sb.).

• Členy pracovní skupiny jsou Mgr. Marcela Kryski, Mgr. Ludmila Šajtarová a Bc.
Doubravka Koubková

• Schválené akce jsou pravidelnězveřejňovány na www.ergoterapie.cz

• Od ledna 2010 bylo přijato 94 žádostí. Cožje méněnežv roce 2009, kdy jsme
evidovali 109 žádostí. Stále tedy zaznamenáváme pokles zaslaných žádostí ke
schválení Českou asociací ergoterapeutů.

• V roce 2010 jsme neschválili pouze dvěžádosti. Především šlo o nedodání
veškerých dokumentůi přes opětovné výzvy.

• Jinak v tomto roce byly přijaty žádosti: 1 Mezinárodní kongres, 2 Sympozia, 26
Odborných konferencí, 44 Odborných kurzů, 1 Inovační kurz, 8 Školících akcí a
12 seminářů. Z tohoto vyplývá, že výrazněpřibylo více bodověohodnocených akcí
(odborné konference, odborné kurzy), oproti loňskému roku kdy převládaly
semináře.



Graf č. 1- Žádosti v roce 2010 (v %)



Graf. č. 2- Porovnání došlých žádostí,
srovnání v letech 2006 – 2010



Aktivity celoživotního vzdělávání
realizované ČAE v roce 2010
Seminářke světovému dni ergoterapie
termín: 27. 10. 2010
místo konání: čajovna V Síti v Praze 2
téma semináře: „Kreativní techniky ve světěergoterapie“
seminářvedla Bc. Zuzana Rodová

Lektorka přiblížila účastníkům myšlenky světoznámé ergoterapeuty
Jennifer Creek. Tématem diskuse byla analýza aktivity v ergoterapii
a využití kreativních technik coby terapeutického prostředku v
ergoterapii. Prostor byl věnován především obroděvyužívání
kreativních technik jak v ergoterapii, tak jejich narůstající obliběi
v rámci volnočasových aktivit v širší populaci (např. oblíbené kurzy
vaření, založení klubůpletení u žen ve Velké Británii).

Velké poděkování si zaslouží provozovatel čajovny V Síti, který
umožnil konání semináře v celém prostoru čajovny bezplatně.







22. celostátní odborná konference ČAE
• termín: 4. a 5. 6. 2010
• místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze, M.D.

Rettigové 4, Praha 1
• počet účastníků: 125
• předneseno 19 odborných příspěvků
• vydán elektronický sborník příspěvků(ISBN 978-80-

254-7276-7), dostupný na www.ergoterapie.cz
• Konference obdržela souhlasné stanovisko od profesní

organizace fyzioterapeutůČeské republiky pro odbornost
fyzioterapeut dle zákona 96/2004 Sb. a vyhlášky č.
4/2010 Sb., v platném znění. Konference byla garantovaná
ČAE pod číslem jednacím 35/2010, UNIFY ČR přidělila akci
číslo 3751.

• Konferenci bylo přiděleno dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. 8
kreditních bodů.

• Sponzorsky akci podpořily firma DMA Praha, s.r.o., a
Meyra ČR, s.r.o.



22. celostátní odborná konference ČAE
Nověbyly do sobotního programu konference zařazeny
tématicky zaměřené semináře, které byly účastníky velmi
pozitivněhodnoceny.

• Základní strategie přesunůosob s míšní lézí (postura –
stabilita – přesuny): lektor Zdena Faltýnková

• Metoda Margaret Johnston - možnosti využití nafukovacích
dlah Urias v neurorehabilitaci: lektor Renata Vodičková, DiS.

• Senzorická Integrace jako přístup užívaný v ergoterapii u
dětí: lektor Bc. Zdena Slováková

• COTE- Comprehensive Occupational Therapy Evaluation scale
- seznámení s ergoterapeutickým hodnocením a zkušenosti s
jeho využitím v pracovní rehabilitaci lidí s psychotickým
onemocněním: lektor Bc. Jana Pluhaříková- Pomajzlová



Publikační činnost sdružení
• Česká asociace ergoterapeutůvydává informační bulletin, který

informuje o novinkách v oboru, uvádí zprávy z jednání výboru
ČAE a poskytuje informace o plánovaných i jižproběhlých akcích,
kurzech a seminářích.

• V roce 2010 byla publikována dvěelektronická čísla
Informačního bulletinu ČAE. Bulletin je pro zájemce dostupný na
www.ergoterapie.cz.

Tiráž: Informační Bulletin ČAE
• ISSN 1804-1558
• Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, www.ergoterapie.cz,

info@ergoterapie.org, bulletin.cae@seznam.cz
• Redakční rada: Mgr. Jana Jelínková, Bc. Anna Jersáková,

PaedDr. Eva Matějíčková, Mgr. Kateřina Svěcená, Mgr. Kristýna
Kölblová, Bc. Šárka Svobodová

• Grafická úprava: Pavel Cindr
• Termíny uzávěrek v roce 2010: 30. dubna, 30. října



Propagační činnost sdružení
• 11.2. 2010 Snídaněs Novou- prezentace ergoterapie v pořadu televize Nova.

KolegyněBc. Doubravka Koubková a Bc. Monika Kohoutová poutavěa názorně
přiblížily náplňnašeho oboru.

• Prezentace ČAE na konferenci v Ostravě: dne 25.3. 2010 se konala Celostátní
konference ergoterapie v Ostravě, kterou pořádala Klinika léčebné rehabilitace
Fakultní nemocnice Ostrava. Přednáškou „Pročbýt v ČAE?“ přiblížila Bc. Olga
Nováková a Bc. Zuzana Rodová působnost profesní organizace ergoterapeutů.

• Světový den ergoterapie, 27. 10. 2010. Světová federace ergoterapeutů
(World federation of Occupational Therapists, www.wfot.org) ustanovila 27.
říjen Světovým dnem ergoterapie. V tento den ergoterapeuti celosvětově
pořádají rozmanité akce, jejichžsmyslem je zviditelnit profesi a informovat
širokou veřejnost o tom, jak může být ergoterapeut prospěšný osobám se
zdravotním postižením, seniorům, dětem se speciálními potřebami a jejich
rodinám.

• Česká asociace ergoterapeutůse prvněve své historii připojila k oslavě
Světového dne ergoterapie a u příležitosti tohoto dne uspořádala v Praze
seminářpro ergoterapeuty, studenty ergoterapie a ostatní zájemce o obor.
Dále ČAE vyzvala své členy a zástupce ergoterapeutických škol k zapojení do
oslav Světového dne ergoterapie.

• ČAE zaslala tiskovou zprávu o Světovém dni ergoterapie v České republice na
ČTK, Ministerstvo zdravotnictví, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských
zdravotnických oborův Brně, WFOT (Světová federace ergoterapeutů) a COTEC
(Rada ergoterapeutůevropských zemí)

• Zprávu o Světovém dni ergoterapie v ČR uveřejnili ve zpravodaji WFOT
Newsletter December 2010 a v Newsletter for Czech republic na našem profilu
na webu COTECu



Další propagace ergoterapie
ČAE oslovila několik autorůk publikování odborného
článku v lednové příloze časopisu Sestra, číslo 1/2011,
které je tradičnězaměřeno na fyzioterapii a
ergoterapii

V čísle byly uveřejněny následující články:

Macků, K., Šuláková, K. : Postavení ergoterapeuta v
multidisciplinárním týmu- zkušenosti ze Švédska

Hyttichová (roz.Slováková), Z.: Ergoterapie v pediatrii
aneb O přístupu senzorické integrace



Spolupráce ČAE se zahraničními
ergoterapeutickými organizacemi

Aktivity ČAE v COTEC (Rada ergoterapeutůevropských zemí)
delegáti za ČAE: Bc. Jana Matochová, Bc. Olga Nováková

Agenda vyplývající z aktivit COTEC, např.:
• informování o systému celoživotního vzdělávání a podmínkách registrace

ergoterapeutův ČR
• poskytnutí aktuálních informací o profesi ergoterapie v ČR jako podklady pro

souborný dokument informující každoročněo situaci oboru ergoterapie v
jednotlivých členských státech EU (tzv. Summary of Occupational Therapy
Profession in Europe 2010)

• aktualizace webového profilu ČAE na webu COTECu

• Delegátka ČAE, Jana Matochová, se stala členem pracovní skupiny COTEC
(Professional practice group), z čehožpro ní plynou nové úkoly. Především
připomínkování dokumentů, zapojení do mezinárodních projektůkomise a účast na
pravidelných setkáních.

• ČAE požádala COTEC o finanční podporu na krytí nákladůnašeho delagáta pro
možnost účasti na pravidelném setkání v roce 2011. Obdrželi jsme kladnou
odpověďa byla nám přislíbena finanční podpora v požadované výši.



Činnost terminologické skupiny

• Členové skupiny: Bc. Helena Fuchsová, Mgr. Helena
Kadlecová, Mária Krivošíková, MSc., Bc. Jana Matochová,
Mgr. Marie Vychytilová, Bc. Kateřina Mackůa Bc. Zuzana
Rodová

• Spolupráce zaměřená na překlad klíčových
ergoterapeutických termínůvytvořených Evropskou sítí
ergoterapie ve vyšším vzdělávání (ENOTHE). Finální revize
překladu konzultována a dokončena ve spolupráci s
překladatelkou Mgr. Evou Knechtlovou

• Prezentace činnosti na konferenci ČAE - ERGOTERAPIE
2010



Finanční zpráva ČAE za rok 2010

Přehled hospodaření za rok 2010

• stav k 1. 1. 2010 114.898,- Kč
• stav k 31. 12. 2010 137.032,- Kč
• celkové příjmy: 178.187,- Kč
• celkové výdaje: 156.052,- Kč



Podrobná finanční zpráva
1. Provozní náklady ČAE

příjmy: 75 811,- výdaje: 88.060,-
členské příspěvky 65.500,-
úrok 311,-
vklad v hotovosti do pokladny 10.000,-

cestovní příkaz 14.499,-
srážková daň 4.875,-
členství Cotec 2.573,-
Bulletin (grafik) 11.725,-
DPP 33.625,-
telekomunikační služby 800,-
webhosting 2.400,-
kancelářské potřeby 3.534,-
poplatek za vedení účtu 1.370,-
poštovné 2.659,-
výběr v hotovosti z účtu 10.000,-



2. Schvalování vzdělávacích akcí celoživotního

vzdělávání pro odbornost ergoterapeut

příjmy: 12.300,- výdaje: 858,-

manipulační poplatky 12.300,- kancelářské potřeby 180,-
poštovné 678,-



3. Konference 2010

příjmy: 84.100,- výdaje: 64.654,-

účastnické poplatky 75.100,-
sponzorské dary 9.000,-

kancelářské potřeby 5.248,-
občerstvení 9.491,-
informační materiál 2.167,-
pronájem prostor a zařízení 46.798,-
manipulační poplatek 250,-
vratka poplatku 700,-



4. Propagační materiály

příjmy: 920,- výdaje: 1.295,-

prodej publikace poštovné za zaslání publikace
novým členům zdarma

5. Publikace COPM - prodej

příjmy: 5.056,- výdaje: 1.185,-

letáky, odznaky, aj.



Strategický plán ČAE pro rok 2011
1. Informační bulletin ČAE- v roce 2011 vydat dvěpravidelná čísla, popř. další

s rozšířenými příspěvky z konference ČAE.
2. Konference ČAE 2011- dvoudenní odborná konference za účasti zahraničních

přednášejících.
3. Iniciování vzniku pracovní skupiny, jejímžúkolem bude vyvolání nového dohodovacího

řízení v otázce ergoterapeutických výkonů.
4. Obnovení pořádání tématických seminářů„Učíme se jeden od druhého“.
5. Podání žádosti o grant na publikační a osvětověinformační materiály pro cílové

skupiny klientůergoterapie.
6. Prezentace ČAE na NGO Market 2011 a SestraFest 2011.
7. Příprava návrhu certifikovaného kurzu pro odbornost ergoterapie k akreditaci.
8. Spolupráce se zahraničím – reakce na výzvy COTEC, popř. WFOT, účast delegáta

ČAE alespoňna jednom setkání COTEC v roce 2010.
9. Každoroční zasedání valné hromady- setkání členůČAE, informování o realizovaných

aktivitách ČAE a společné plánování budoucích aktivit ČAE, oslovení členůke spolupráci
s profesní organizací, zapojení do pracovních skupin apod.

10.Pokračování pracovní skupiny vydávající souhlasná stanoviska k akcím celoživotního
vzdělávání určených pro ergoterapeuty.

11.Světový den ergoterapie- zapojení do oslav světového dne ergoterapie s cílem další
propagace a zviditelnění oboru ergoterapie.

12.Aktualizace webových stránek ČAE- více využít web ČAE k šíření povědomí o
ergoterapii- odkazy pro klienty i odbornou veřejnost, uveřejnění základních informací
o oboru v angličtině.

13.Navázat spolupráci s příbuznými obory, klientskými a občanskými sdruženími
zabývajícími se činnostmi pro osoby se zdravotním postižením. Záměrem je zvýšení
informovanosti o oboru ergoterapie prostřednictvím jejich webových stránek.



Kontaktní a identifikační údaje

• Název: Česká asociace ergoterapeutů
• Registrace u MV ČR pod č.j.: II/s- OS/1-26

011/94-R
• Sídlo: Kloboučnická 1627/7

140 00 Praha 4, tel.: (+420) 733 226 724
• e-mail: info@ergoterapie.org
• Internetová adresa: www.ergoterapie.cz
• Číslo účtu: 10342891/0300
• IČO: 62348451



Poděkování
Naše poděkování je určeno všem kolegům a kolegyním,
kteří se aktivněpodílejí na šíření dobrého jména
oboru ergoterapie, svými odbornými znalostmi a
zkušenostmi pomáhají klientům k dosažení jejich cílůa
přinášejí inspirující podněty vedoucí k dalšímu rozvoji
oboru.

Na tomto místěbychom chtěli velmi poděkovat
partnerům, kteří finančněpodpořili 22. celostátní
odbornou konferenci České asociace ergoterapeutů,
jmenovitěfirmám DMA Praha, s.r.o., a Meyra ČR, s.r.o.



Kontakt:

www.ergoterapie.cz


