Výroční zpráva ČAE
za rok 2011

Kdo je Česká asociace ergoterapeutů?
•

Česká asociace ergoterapeutů (dále ČAE) je dobrovolná 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)

•

Úkolem asociace je hájit profesní práva a zájmy kvalifikovaných
ergoterapeutů, podílet se na rozvoji oboru ergoterapie v České republice a
informovat širokou veřejnost o přínosu a uplatněni ergoterapie v rámci
ucelené rehabilitace osob každého věku s různým zdravotním postižením.

•

Česká asociace ergoterapeutů sdružuje k 31.12. 2011 204 členů. V
Registru zdravotnických pracovníků spravovaného Národním centrem
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně je registrováno
k 29.2. 2012 868 ergoterapeutů.

•

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

•

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

Cíle České asociace ergoterapeutů
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

propagovat a prosazovat rozšíření sítě pracovišť poskytujících
ergoterapeutickou péči,
vyzvednout důležitost a nezastupitelnost ergoterapie v rehabilitaci
zdravotně postižených osob všeho věku, včetně domácí péče,
aktivně vystupovat v oblasti prevence a zdravotní osvěty v rámci
ergoterapie,
prosazovat ergoteraputické postupy v péči o zdravotně postižené osoby tak,
aby kvalita jejich života byla v maximálně možné míře povznesena,
vymezit úlohu ergoterapeuta v péči o zdravotně postižené 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 tvorbě koncepce systému vzdělávání budoucích
ergoterapeutů a zvyšování kvalifikace ergoterapeutů,
rozvíjet a kontrolovat dodržování etických pravidel ergoterapeuta členy
sdružení,
hájit profesní práva a zájmy členů sdružení,
aktivně působit tak, aby práce ergoterapeutů byla odpovídajícím způsobem
ohodnocena a za tím účelem mj. spolupracovat s příslušnými orgány při
tvorbě sazebníku ergoterapeutických výkonů,
snažit se o dosažení mezinárodního uznání odborné kvality svých členů.

Složení výboru ČAE v roce 2011
Výkonný výbor ČAE:
• Prezident – Mgr. Jana Jelínková
• 1.viceprezident – Bc. Kateřina Macků
• 2.viceprezident – Bc. Kateřina Šuláková
• Pokladník, sekretariát– Bc. Anna Jersáková
• Jednatel – Mgr. Jana Náhlá
Rozšířený výbor ČAE:
• Správce webových stránek– Bc. Zuzana Rodová
• Mezinárodní vztahy- Mgr. Jana Náhlá, Bc. Kateřina Šuláková,
Mgr. Olga Nováková
• 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, Mgr. Kateřina Svěcená, , PaedDr. Eva
Matějíčková
Kontakty na členy výboru: www.ergoterapie.cz, odkaz výbor ČAE

Představení oboru ergoterapie

ERGOTERAPIE
JE
In

tegrální součástí ucelené rehabilitace

Ergoterapie- cesta k soběstačnosti
•

Ergoterapie je zdravotnická profese, která usiluje prostřednictvím sobě vlastních
diagnostických a terapeutických prostředků o zachování a využívání schopností jedince
potřebných pro provádění běžných denních činností, pracovních činností a aktivit volného
času.

•

Ergoterapeut je odborník, který může pomoci jak dětem, dospělým i lidem vyššího věku
s různým typem postižení, zdravotním omezením či jiným znevýhodněním provádět běžné
denní činnosti, které jsou pro ně důležité a smysluplné, ale mají v nich obtíže.

•

Ergoterapie se v rámci léčebné rehabilitace uplatňuje jak v nemocniční, tak i ambulantní péči,
dále i v oblasti domácí zdravotní péče. Ergoterapeuti pracují taktéž v různých typech
sociálních služeb, v předpracovní a pracovní rehabilitaci, programech chráněného
zaměstnávání osob se zdravotním postižením a ve speciálních školách pro děti se specifickými
potřebami.

•

Ergoterapie je nedílnou součástí ucelené rehabilitace, jelikož pomáhá pacientům řešit
praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti, které jiné rehabilitační
profese neřeší.

•

Kvalitní a odborně vedená ergoterapeutická intervence může nabídnout ekonomicky efektivní
řešení, jak pomoci lidem zůstat nezávislí a aktivní i přes svá omezení a prožít život naplno.

Realizované činnosti

České asociace ergoterapeutů
v roce 2011

Přehled realizovaných činností
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Organizační a informační činnost
Legislativní činnost sdružení
Činnost pracovní skupiny ČAE udělující souhlasná
stanoviska vzdělávacím akcím určeným
ergoterapeutům
Aktivity celoživotního vzdělávání realizované ČAE v
roce 2011
Propagace profese ergoterapie
Publikační činnost
Spolupráce ČAE se zahraničními ergoterapeutickými
organizacemi
Finanční zpráva

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

•

zasedání valné hromady ČAE dne 10.6. 2011 v Divadle Za plotem, Ústavní 249, 181 02 Praha 8
pořádané v rámci 23. celostátní odborné konference ČAE

•
•
•
•

Program valné hromady:
Seznámení se stavem členské základny a finanční situací ČAE
Pracovní skupina ČAE- informování o udělování souhlasných stanovisek vzdělávacím akcím pro
odbornost ergoterapeut
Aktivity ČAE realizované v prvním pololetí 2011 a plán aktivit pro druhé pololetí 2011 a rok
2012
Informace z COTEC , WFOT- mezinárodních ergoterapeutických organizací, jichž je ČAE
členem

Legislativní činnost sdružení
•
•

•

•
•

•

Připomínkování návrhu zákona č. 96/2004 Sb. a prováděcích vyhlášek.
Spolupráce na finalizaci návrhu specializačního vzdělávání v oboru
ergoterapie s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských
zdravotnických oborů v Brně a odborem vzdělávání a vědy Ministerstva
zdravotnictví České republiky.
Připomínkování návrhu věcného záměru zákonu o koordinace
rehabilitace osob se zdravotním postižením.
Připomínkování návrhu novely vyhlášky č. 221/2010 Sb., o požadavcích na
věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení.
Na MZ ČR zasláno stanovisko ČAE k návrhu vyhlášky o požadavcích na
personální vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče a stanovisko
ČAE k návrhu vyhlášky o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení a návrhu vyhlášky o požadavcích na
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.
Účast na výběrových řízeních konaných za účelem uzavření smluvního
vztahu mezi zdravotnickými pojišťovnami a novými zdravotnickými
zařízeními nabízejícími ergoterapeutické služby.

Legislativní činnost sdružení
•

Založení pracovní skupiny, jejímž cílem je příprava návrhů nových a
novelizovaných ergoterapeutických výkonů.

•

Zahájení spolupráce s odborem posudkové služby Ministerstva práce a
sociálních věcí České republiky na vytvoření struktury pro zapojení
ergoterapeuta do procesu posuzování nároků žadatelů na příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením.

•

Zapojení ČAE do jednání iniciovaných Českou asociací sester k založení
komory nelékařů.

•

Připomínkování návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Indikační seznam pro lázeňskou
léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.

•

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
oslovilo ČAE k připomínkování návrhu kvalifikačního kurzu Pracovní terapeut. ČAE
iniciovala četná jednání s odborníky z praxe, Společností rehabilitační a
fyzikální medicíny, s garantem studia oboru ergoterapie 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a zástupci odboru vzdělávání a vědy Ministerstva
zdravotnictví za účelem vyjasnění pozice a kompetence pracovního terapeuta v
systému zdravotních služeb.

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 bodů dle 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 pravidelně zveřejňovány na www.ergoterapie.cz

•

Za rok 2011 bylo přijato a posouzeno Českou asociací ergoterapeutů celkem
81 žádostí o přidělení kreditních bodů v rámci celoživotního vzdělávání
ergoterapeutů.

•

Z těchto žádostí jsme 80 posoudili kladně a 1 žádost záporně. Typy akcí: 3
sympozia, 1 kongres, 1 mezinárodní odborná konference, 18 odborných
konferencí, 28 odborných kurzů, 23 seminářů, 7 školících akcí. Z tohoto
počtu bylo 5 akcí pořádáno Českou asociací ergoterapeutů

•

Celkově zaznamenáváme každoroční pokles zaslaných žádostí k posouzení
Českou asociací ergoterapeutů. Nicméně, dle názoru pracovní skupiny, došlo
ke zkvalitnění nabízených akcí.

Aktivity celoživotního vzdělávání
realizované ČAE v roce 2011
• Celostátní odborná konference s
mezinárodní účastí

• Kurzy, semináře

23. odborná konference ČAE
•

ve dnech 10. a 11.6. 2011 proběhla v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích, v Divadle
Za plotem, 23. celostátní odborná konference ČAE

•

Konference se zúčastnilo celkem 118 účastníků.

•

Ze zahraničních přednášejících přijala pozvání především velmi milá a inspirující prof.
Gaynor Sadlo z University of Brighton. Téma jejího seminář bylo zaměřeno na využití
učení založeného na řešení problémů na pracovišti za účelem zkvalitnění praxe.

•

S ergoterapii v Chile nás seznámila naše kolegyně, ergoterapeutka Carmen Gloria
Vrubel-Fernández, která též seznámila účastníky s možnostmi ergoterapie v řešení
obtíží u lidí s autismem a syndromem deficitu pozornosti a hyperaktivitou, tzv. ADHD.

•

Velmi děkujeme i všem ostatním přednášejícím, díky kterým sklidila konference velmi
pozitivní ohlasy z řad účastníků. Za výbor mohu konstatovat, že zájem o aktivní účast
na konferenci ČAE nijak neklesá a úroveň odborných příspěvků má každým rokem
vzrůstající tendenci. Za váš zájem a podporu velmi děkujeme a doufáme, že se
společně setkáme na konferenci ČAE i v roce 2012.

•

Elektronický sborník příspěvků z konference je dostupný na www.ergoterapie.cz pro
členy ČAE.

Konference ČAE 2011

Workshop prof. Gaynor Sadlo,
University of Brighton, UK

23. Celostátní odborná
konference ČAE,
10. a 11.6. 2011

Přednáška Carmen Gloria Vrubel-Fernández,
Chile

23. Celostátní odborná
konference ČAE,
10. a 11.6. 2011

Kurzy ČAE v roce 2011
•

dne 22. 6. 2011 proběhla vzdělávací akce s názvem „Sexuální změny způsobené
vlivem duševní nemoci“. Lektorem vzdělávací akce byla PhDr. Martina Venglářová.
Účastnící akci hodnotili velmi kladně a proto bychom rádi i v dalším období
požádali lektorku o navazující či rozšiřující vzdělávání v této oblasti. Vzdělávací
akce proběhla v zařízení ErgoAktiv, o.s. (www.ergoaktiv.cz), které propůjčilo
prostory pro konání semináře zcela zdarma. Velmi děkujeme za vstřícnost a
spolupráci.

•

ve dnech 27. a 28. 8. 2011 proběhl odborný kurz pod vedením Mgr. Evy Mackové
s názvem „Diagnostika a terapie horní končetiny z pohledu ergoterapeuta“.
Jelikož ze strany ergoterapeutů byl o kurz s touto problematikou již delší dobu
zájem, kurz se stejným obsahem byl realizován ještě v termínu 22. a 23. 10. 2011.
Oba kurzy se uskutečnily v prostorách občanského sdružení Ergoaktiv, o. s.,
které zapůjčilo bezplatně veškeré své prostory a vybavení. Velmi děkujeme za
projevenou laskavost. Náš velký dík patří též Klinice rehabilitačního lékařství 1.
LF UK a VFN, která zapůjčila na kurz tři skládací rehabilitační lehátka.

Propagace profese ergoterapie
•

9.2. 2011, Pedagogická fakulta UK v Praze: prezentace ČAE na Odborné konferenci Psychopedické
společnosti. Konference byla zaměřena na představení oboru ergoterapie speciálním pedagogůmpsychopedům. Velmi přínosně o ergoterapii referovali též další přednášející, jmenovitě Kateřina Velšová, DiS,
Lucie Facová, DiS, Bc. Barbora Palečková, Mgr. Michaela Skokanová.

•

Účast ČAE na 12. veletrhu neziskových organizací NGO Market 2011, který pořádala Nadace Forum
2000 dne 29.4. 2011 v Národní technické knihovně v Praze od 10:00 do 19:00

•

Prezentace ČAE a oboru ergoterapie na Sestra Festu 2011- III. ročníku ošetřovatelství, který se
konal 25.5. 2011 na Staroměstském náměstí v Praze od 10:00 do 22:00 hodin. Akci pořádalo občanské
sdružení S-WORLD.

•

Realizace nových propagačních materiálů ČAE (trička, samolepky, dotisk informačních brožur), oslovení
sponzorů s nabídkou možnosti spolupráce s ČAE a podpory oboru ergoterapie.

•

Oslava a medializace Světového dne ergoterapie

•

Připojení se k oslavám 25. výročí COTEC (Rady ergoterapeutů evropských zemí) prostřednictvím vyhlášení
soutěže o nejlepší plakát s tématikou „Ergoterapie a aktivní a zdravé stárnutí“, který iniciovala organizace
COTEC v rámci oslav svého jubilea a Evropského roku aktivního stárnutí, a který by reprezentoval českou
ergoterapii na kongresu COTEC ve Stockholmu.

•

Finalizace českého překladu základních ergoterapeutických termínů a odeslání k uveřejnění na webu
ENOTHE

Účast ČAE na 12. veletrhu neziskových
organizací, NGO Market 2011

Účast ČAE na Sestra Festu 2011

Světový den ergoterapie
•

Světová federace ergoterapeutů (WFOT) vyhlásila 27. říjen Světovým dnem
ergoterapie. Ergoterapeuti na celém světě se zapojují dle svých možností, představ a
originality do oslav tohoto pro nás významného dne. Na pracovištích,
v ergoterapeutických školách i místních komunitách probíhají různé akce zaměřené na
propagaci oboru ergoterapie a informování jak široké veřejnosti, tak i našich
spolupracovníků z jiných profesí o tom, co ergoterapie obnáší, nabízí a komu a k čemu
přispívá, ale i jak dovedou být ergoterapeuti kreativní a veselí.

•

dne 31. 10. 2011 se ČAE připojila k oslavám Světového dne ergoterapie. K této
příležitosti pořádala pro své členy společnou oslavu.

•

Součástí programu byl i seminář s názvem „Proces tvorby- od těla k výtvarnému gestu.
Aplikace v ergoterapii,“ který vedla MUDr. Tereza Gueye. Obsahem semináře bylo
nahlédnutí do základů arteterapie a pohybové a taneční terapie.

•

V rámci oslav Světového dne ergoterapie ČAE vyhlásila nejlepší plakát s tématem
aktivního a zdravého stárnutí a ergoterapií, který bude reprezentovat Českou
republiku na kongresu COTEC (Rada ergoterapeutů evropských zemí) ve dnech 22. a
23. 5. 2012 ve Stockholmu. Autorem plakátu je Mgr. Natálie Lupienská z Domova Sue
Ryder v Praze. Děkujeme za její iniciativu, díky které se i Česká republika zapojí do
soutěže a budeme držet palce do finále.

Vítězný plakát na
téma „Ergoterapie a
aktivní a zdravé
stárnutí,“ který bude
reprezentovat Českou
republiku na kongresu
COTEC 22. a 23.5. 2012
ve Stockholmu.

Autor:
Mgr. Natálie Lupienská,
Domov Sue Ryder

Publikační činnost ČAE
• V roce 2011 byla publikována dvě čísla
Informačního bulletinu ČAE.
• Bulletin je volně dostupný na
www.ergoterapie.cz.
• Za finanční podporu děkujeme
nakladatelství Portál (www.portal.cz) a
firmě Ergon, a.s. (www.ergon.cz),

Spolupráce ČAE se zahraničními
ergoterapeutickými organizacemi
Spolupráce s COTEC (Rada ergoterapeutů evropských zemí)
Delegát ČAE v COTEC: Mgr. Jana Náhlá
• Účast delegáta ČAE na 54. zasedání COTEC (Lublaň, Slovinsko)
• Dodání statistických údajů o oboru ergoterapie v České
republice pro „Summary of the Profession 2010“ (Přehled o
profesi ergoterapie v EU za rok 2010) ., který je k dispozici na
webových stránkách COTEC (www.cotec-europe.org).
• Připomínkování strategických dokumentů- např. guidelines pro
vytvoření Etického kodexu, zaslání stanoviska ČAE k návrhu změn
organizačního uspořádání COTEC .
• Zapojení delegáta ČAE do pracovní skupiny „Professional
Practice“.

Spolupráce s WFOT
(Světová federace ergoterapeutů)
Delegát ČAE ve WFOT: Bc. Kateřina Šuláková
•
•
•
•
•
•
•

Reakce na e-mailové výzvy.
Zprostředkování informací o dění ve WFOT členům ČAE
prostřednictvím zpráv v Informačním bulletinu ČAE a webových stránek
ČAE.
Účast na projektu o lidských zdrojích, jehož se účastnily všechny
členské asociace WFOT. Výsledky budou uveřejněny na stránkách ČAE.
Obdrželi jsme WFOT propagační materiály k oslavám dne ergoterapie (v
elektronické verzi) a spolu s dalšími členskými státy se k oslavám
připojili. Připojili jsme reference o průběhu oslav v ČR.
Podpora brazilské asociace ergoterapeutů, kde hrozilo, že vyšetření ADL
bude spadat do kompetencí fyzioterapeutů – podepsání petice
Zprostředkování elektronických sborníků WFOT členům CAE
prostřednictvím webových stránek ČAE.
WFOT vytvořil účet a přizval ČAE ke sdílení profilu na sociální síti FB
(www.facebook.com/wfot.org)

Finanční zpráva za rok 2011
Přehled hospodaření za rok 2011
• stav k 1. 1.2011

136 675 Kč

• stav k 31. 12. 2011

155 914 Kč

• celkové výdaje

205 475 Kč

• celkové příjmy

224 713 Kč

1. Provoz ČAE
Příjmy:

72 878,- Kč

Výdaje:

72 697,- Kč

členské příspěvky:
inzerce:
úrok:

71 900,- Kč
950,- Kč
28,- Kč

cestovní náklady:
727,- Kč
DPP:
43 308,- Kč
srážková daň:
7 642,- Kč
bulletin (grafické zpracování): 6 864,- Kč
COTEC:
1 688,- Kč
WFOT:
2 016,- Kč
webhosting:
2 160,- Kč
kancelářské potřeby:
3 252,- Kč
poplatek za vedení účtu:
1 976,- Kč
poštovné:
1 988,- Kč
telekomunikační služby:
800,- Kč
dárkové předměty, přání:
276,- Kč

2. Schvalování vzdělávacích akcí do CŽV
Příjmy:

11 100,- Kč

Manipulační poplatky: 11 100,- Kč

Výdaje:

988,- Kč

Poštovné:

988,- Kč

3. Kurzy
Příjmy:

47 400,- Kč

Výdaje:

Účastnický poplatek:

47 400,- Kč

Honorář lektorům:
Kancelářské potřeby:
Kopírování:
Občerstvení:
Pronájem prostor:

58 351,- Kč
55 100,- Kč
159,- Kč
1 560,- Kč
992,- Kč
540,- Kč

4. Výroba a prodej propagačních materiálů
Příjmy:

4 235,- Kč

Prodej propagačních materiálů: 4 235,- Kč

Výdaje:

31 184,- Kč

Výroba propagačních materiálů (letáky,
odznaky):
31 184,- Kč

5. Konference ČAE 2011
Příjmy:

89 100,- Kč

Výdaje:

40 788,- Kč

Účastnický poplatek:
Sponzorské dary:

66 100,- Kč Kancelářské potřeby:
8 068,- Kč
23 000,- Kč Občerstvení:
15 241,- Kč
Informační materiály:
5 973,- Kč
Pronájem prostor a zařízení:
8 000,- Kč
Manipulační poplatek:
872,- Kč
Poštovné:
157,- Kč
Duplikace CD:
2 477,- Kč

6. Distribuce publikace ČAE
Příjmy:

0,- Kč

Prodej publikace:

0,- Kč Poštovné:

Výdaje:

1 467,- Kč
1 467,- Kč

Přehled hospodaření za rok 2011 zpracovala Bc. Anna Jersáková, pokladník ČAE

Velmi děkujeme našim sponzorům

Kontakt:

www.ergoterapie.cz

