Výroční zpráva
České asociace ergoterapeutů
za rok 2012

Kdo je Česká asociace ergoterapeutů?
•

Česká asociace ergoterapeutů (dále ČAE) je dobrovolná profesní organizace
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
uplatnění ergoterapie v rámci ucelené rehabilitace osob každého věku s různým zdravotním
postižením.

•

Česká asociace ergoterapeutů sdružuje celkem 205 členů (k 31.12. 2012). V Registru
zdravotnických pracovníků spravovaném Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských
zdravotnických oborů v Brně je registrováno celkem 876 ergoterapeutů (k 1. 5. 2013).

•

Členství v ČAE je dobrovolné. Dle Stanov ČAE je možné být členem na základě plného,
přidruženého, studentského nebo čestného členství. Plné členství může získat pouze
kvalifikovaný ergoterapeut a dává členovi právo volit a být volen do orgánu sdružení.

•

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

Složení výboru ČAE v roce 2012
Výkonný výbor ČAE:
• Prezident – Mgr. Jana Jelínková
• 1.viceprezident – Bc. Kateřina Macků
• 2.viceprezident – Mgr. 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, Mgr. 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

Kdo je ergoterapeut…
• nelékařský zdravotnický pracovník s odpovídající kvalifikací v oboru
ergoterapie (nyní již pouze Bc. vzdělání)
• pracuje s lidmi všech věkových skupin s různými fyzickými, psychickými,
kognitivními, smyslovými a sociálními problémy
• pracuje ve zdravotnických a sociálních službách a ve službách
zaměstnanosti
• věří, že činnost má pro život člověka zásadní význam a je důležitou
determinantou zdraví
• využívá proto sobě vlastní diagnostické a terapeutické prostředky, které se
zaměřují na úroveň funkčních schopností jedince
• je expert na provádění běžných, pro samostatný život nezbytných,
činností a může proto pomoci klientovi znovu se zapojit a provádět takové
činnosti, které jsou pro něj osobně důležité a posilují jeho sociální začlenění
• léčí konkrétní, praktickou a smysluplnou činností, činnost je cílem i
prostředkem terapie
• zajímá se o prostředí, v kterém osoba žije a pracuje (posuzuje bariéry i
pozitivní faktory prostředí, které ovlivňují provádění běžných denních činností)

Co ergoterapeut dělá?
• učí soběstačnosti (nacvičuje, jak provádět při funkčním omezení běžné denní
činnosti jako např. oblékání, osobní hygienu)
• nacvičuje praktické činnosti (např. jak si uvařit, jak zorganizovat a provádět
činnosti související s chodem vlastní domácnosti)
• podílí se na obnově postižených funkcí (např. na obnově hybnosti horní
končetiny po cévní mozkové příhodě)
• doporučuje a učí používat kompenzační pomůcky
• navrhuje úpravy domácího i pracovního prostředí (odstranění bariér)
• provádí předpracovní hodnocení pracovních dovedností a jejich nácvik
• doporučuje vhodná ergonomická řešení (např. radí, jak se vyhnout bolestem zad
při práci)
• nabízí aktivizaci osobám se zdravotním postižením, seniorům i dětem se
speciálními potřebami
• podílí se na kognitivní rehabilitaci (např. trénuje paměť, orientaci, komunikaci,
schopnost plánování a řešení problémů)

Realizované činnosti
České asociace ergoterapeutů
v roce 2012

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
Publikační činnost
Zapojení ČAE v projektech
Spolupráce ČAE se zahraničními ergoterapeutickými
organizacemi
Finanční zpráva

1. 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
• hospodaření s financemi ČAE
• spolupráce s pověřenými úřady (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Magistrát hlavního města Prahy, zdravotní
pojišťovny apod.)
• 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 sdružení v termínu 31.5. 2012 (proběhla v rámci
24. celostátní odborné konference ČAE), místo konání Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha 1

2. Legislativní činnost sdružení
Spolupráce ČAE s MZ v roce 2012:
• Zapojení ČAE do připomínkování návrhu kvalifikačního kurzu pracovní terapeut. ČAE
vznesla proti návrhu zásadní připomínky a to především proto, že návrh tak, jak byl koncipován,
významně zasahoval do odborných činností ergoterapeuta. K odbornému vyjádření k návrhu
kvalifikačního kurzu Pracovní terapeut jsme také oslovili Doc. MUDr. O. Švestkovou, PhD.,
přednostku KRL 1.LF UK a VFN v Praze a garanta vzdělávacího programu ergoterapie na 1.LF
UK v Praze, a také Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny prostřednictvím vědeckého
sekretáře společnosti, Doc. MUDr. J. Votavy. Oběma odborníkům velmi děkujeme za jejich
podporu našemu zamítavému stanovisku a také ochotu a zájem účastnit se dalších jednání
týkajících se vymezení pozice pracovního terapeuta a definování jeho kompetencí. Na základě
těchto závěrů jsme proto na MZ požadovali, aby „pracovní terapeut“ byl vypuštěn z nového
návrhu zákona o podmínkách získávání, přiznávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání
všeobecné sestry, porodní asistentky a dalších zdravotnických povolání a povolání jiných
odborných pracovníků a s ním souvisejících právních předpisů.
• Zaslání připomínek k úpravě vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků. ČAE na žádost MZ zaslala specifikace odborných
činností, které může vykonávat ergoterapeut samostatně po získání odborné způsobilosti a na
základě indikace. Dále jsme navrhli vymezení činností, které může ergoterapeut provádět bez
indikace a činností, které by měl provádět ergoterapeut s odbornou způsobilostí pod odborným
vedením (v době zapracování).

2. Legislativní činnost sdružení
Spolupráce ČAE s MZ v roce 2012:
• Zaslání připomínek k návrhu vyhlášky Indikačního seznamu pro lázeňskou péči o
dospělé, děti a dorost.
• Zaslány připomínky k předběžnému návrhu zákona o podmínkách získávání,
přiznávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a povolání
jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví (zákon o zdravotnických povoláních,
dříve zákon č. 96/2004 Sb.). ČAE připomínkovala především paragrafy týkající se podoby
celoživotního vzdělávání (organizaci, rozsah, převedení kontroly CŽV na zaměstnavatele),
registrace a registru zdravotnických pracovníků a kvalifikačních požadavků na odbornou
způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta.
• ČAE byla požádána MZ o vyjádření se k přiznání způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání ergoterapeuta v rámci žádosti o odstranění tvrdosti dle § 91b
zákona č. 96/2004 Sb. Po podrobném prostudování doložených dokladů a odůvodnění
žadatelky se výbor České asociace ergoterapeutů rozhodl nedoporučit vyřízení žádosti
kladně a nedoporučil přiznat žadatelce odbornou způsobilost k výkonu povolání
ergoterapeuta.

2. Legislativní činnost sdružení
Činnost pracovní skupiny k novele ergoterapeutických výkonů:
•

•

•

Příprava návrhu nových ergoterapeutických výkonů do nového elektronického systému
MZ pro nositele S3 (ergoterapeuta se zvláštní či specializovanou odbornou způsobilostí) a
úprava znění stávajících ergoterapeutických výkonů pro nositele S2 (ergoterapeuta s
odbornou způsobilostí)
Účast na dohodovacím řízení k novele Sazebníku zdravotnických výkonů, k výkonům
předložených Gerontologickou společností. ČAE připomínkovala především návrhy
výkonů hodnocení PADL a IADL lékařem odbornosti geriatrie.
Účast ČAE na změnovém řízení stávajících ergoterapeutických výkonů. V srpnu ČAE
vytvořila návrhy nových výkonů i novelizace aktuálních ergoterapeutických výkonů, které
podstoupila k posouzení pracovní skupině na MZ. Kódy byly přijaty do dohodovacího řízení.
V září jsme se zúčastnili dohodovacího řízení, z kterého vyplynuly úkoly k dopracování
předložených výkonů. Po jednání s VZP jsme předložili upravené návrhy do dalšího kola
dohodovacího řízení, které proběhlo v říjnu. Na tomto jednání byly naše výkony přijaty a dle
sdělení MZ v zápise z jednání budou uveřejněny v aktualizovaném Sazebníku výkonů.

2. Legislativní činnost sdružení
Spolupráce ČAE s MPSV:
• zapojení ergoterapeuta do procesu posuzování nároku žadatele o příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku v souvislosti s nabytím účinnosti nové legislativy k 1. 1. 2012.
• zástupce ČAE byl nominován do nově zřizovaného poradního orgánu ministra MPSV
(Pracovní skupina pro pomůcky pro osoby se zdravotním postižením). V říjnu proběhlo
za účasti zástupce ČAE první jednání pracovní skupiny, z kterého vyplynuly první úkoly
týkající se zvýšení informovanosti pracovníků úřadů práce podílejících se na posuzování
žádostí o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcky.
• ČAE zaslala připomínky k pracovní verzi návrhu zákona o koordinované rehabilitaci
připravovaném MPSV.
Účast ČAE na výběrových řízeních vedených za účelem zřízení nového
ergoterapeutického pracoviště:
• 10. 5. 2012 Krajský úřad Ostrava - I. Krejčí, pověřena k účasti jako zástupce ČAE
• 16. 5. 2012 Magistrát hl. m. Prahy - Mgr. J. Náhlá, jednatelka ČAE

2. Legislativní činnost sdružení
Účast ČAE při jednáních o vzniku komory zdravotnických pracovníků:
• Účast zástupců ČAE, Mgr. Kateřiny Šulákové a Mgr. Kateřiny Svěcené, na četných jednáních,
připomínkování návrhů zakládajících dokumentů, aktivní zapojení v diskusi s dalšími profesními
sdruženími s cílem maximálně hájit zájmy oboru ergoterapie.
• pokračování v přípravě vytvoření České komory zdravotnických pracovníků (dále ČKZP)
• vytvoření podpůrné webové platformy, zaregistrována doména www.ckzp.cz, schválení oficiálního loga
ČKZP
• jmenováno představenstvo přípravného výboru, správce účtu, zpravodaj ČKZP
• září 2012 - vytvoření zájmového sdružení PV ČKZP (přípravného výboru České komory zdravotnických
pracovníků) – žádost o obligatorní připomínkové místo na MZČR – ministr vyhověl (nyní se veškeré
záležitosti týkající se zdravotnických profesí musí projednávat i se zájmovým sdružením PV ČKZP – vč.
návrhů nových zákonů, změn vyhlášek apod. – doposud to povinností ministerstva nebylo)
• ČAE zaplatila členský příspěvek PV ČKZP – 2.000Kč, který byl použit na úhradu výdajů tvorby loga,
registrace webové domény apod.
• v současné době na setkáních PV ČKZP stále probíhá hledání konsensu o kompetencích a organizační
struktuře ČKZP
• předpokládaný vznik ČKZP – rok 2014
• podstata komory spočívá v oficiálním dohledu nad zdravotnickými povoláními – způsobu vzdělávání,
uznávání registrací, vedení registru, udělování licencí, obhajování práv a zájmů členů zdravotnických
pracovníků

3. 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.

•

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 2012 bylo přijato a posouzeno Českou asociací ergoterapeutů celkem 76 žádostí o
přidělení kreditních bodů v rámci celoživotního vzdělávání ergoterapeutů. Všechny tyto akce jsme
posoudili kladně. Typy akcí: 4 sympozia, 1 kongres, 1 mezinárodní odborná konference, 13
odborných konferencí, 35 odborných kurzů, 19 seminářů, 3 školící akce. 4 akce pořádala Česká
asociace ergoterapeutů – 1 odbornou konferenci a 3 odborné kurzy.
Celkově zaznamenáváme každoroční pokles zaslaných žádostí k posouzení Českou asociací
ergoterapeutů. Nicméně dle našeho názoru dochází ke zkvalitnění nabízených akcí, což
dosvědčuje i letošní rok, ve kterém jsme posoudili nejvíce odborných kurzů.

•

Posouzené vzdělávací akce v roce 2012 (v %)

Porovnání posouzených žádostí
mezi lety 2006 –2012

4. Aktivity celoživotního vzdělávání
realizované ČAE v roce 2012
• 24. celostátní odborná konference
s mezinárodní účastí
• Kurzy

24. celostátní odborná konference ČAE
• 24. celostátní odborná konference s mezinárodní účastí se konala pod záštitou
MUDr. Jitky Chalánkové, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odbornou garanci nad
konferencí přijala Doc. MUDr. Olga Švestková, PhD., přednostka Kliniky
rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze.
• Téma: Hlavní odborný program konference byl tematicky zaměřen v souladu s
Evropským rokem aktivního stárnutí. K aktivní účasti na konferenci byli osloveni
renomovaní čeští, ale i zahraniční odborníci zabývající se problematikou stárnutí ve
vztahu k ergoterapii.
• Termín konání: 31. 5. a 1. 6. 2012

• Místo konání: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Sněmovní 4,
Praha 1
• Konference se zúčastnilo celkem 100 účastníků.

24. celostátní odborná konference ČAE
Program konference:
• Naše pozvání k aktivní účasti na konferenci přijali např. Doc. MUDr. O. Švestková, Ph.D.
(přednostka KRL 1. LF UK a VFN v Praze), MUDr. A. Šteflová, Ph.D. (kancelář WHO v ČR), Prof.
MUDr. J. Pfeiffer (KRL 1. LF UK a VFN v Praze), Doc. MUDr. J. Votava (vědecký sekretář
SRFM, Katedra fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta zdravotnických studií, UJEP Ústí nad Labem),
MUDr. Z. Kalvach (Medicover a.s., Praha), PhDr. A. Slezáčková, Ph.D. (Psychologický ústav
Filozofické fakulty MU, Brno), Mgr. J. Suchá (Gerontocentrum, Praha), Zdena Faltýnková
(Česká asociace paraplegiků).
• Zahraniční přednášející obohatili program konference zajímavými semináři. Na téma „Engaging
occupation – the pathway to being old without feeling old“ vystoupil Prof. Hans Jonsson, Ph.D.
(Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of
Occupational Therapy, Švédsko) a o Metodě validace dle Naomi Feil přednášela Mgr. Mária
Wirth,PhD. (certifikovaný Validation ®Naomi Feil- Presenter. Slovensko).
• Děkujeme všem přednášejícím za velmi kvalitní odborné příspěvky, díky kterým byla konference
po odborné stránce hodnocena účastníky na vysoké úrovni. Děkujeme též partnerům, kteří
konferenci finančně podpořili. Jmenovitě děkujeme firmám DMA Praha, s.r.o., Meyra ČR, s.r.o.,
CZ. TECH Čelákovice, a.s., APOS BRNO s.r.o., Nakladatelství TRITON
• Elektronický sborník příspěvků z konference (ISBN 978-80-905252-0-7 ) je dostupný na
www.ergoterapie.cz pro členy ČAE.

24. celostátní odborná konference ČAE obrazem

Doc. MUDr. O. Švestková, Ph.D.
MUDr. J. Chalánková

Doc. MUDr. J. Votava

Prof. MUDr. J. Pfeiffer

MUDr. Z. Kalvach

Workshop Prof. Hans Jonsson, Ph.D.
(Karolinska Institutet, Švédsko)

Workshop Prof. Hans Jonsson, Ph.D.
(Karolinska Institutet, Švédsko)

24. celostátní odborná konference ČAE,
31.5. 2013, Praha
Tlumočila Mgr. Kamila Podaná.

Kurzy ČAE v roce 2012
Název akce: Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí
• Termín konání: 22. 9. 2012 (8 hodin)
• Lektor: Mgr. Jitka Suchá
• Místo konání: Ergoaktiv, Praha
• Počet účastníků: 13
Název akce: Kurz kineziologického tejpování pro ergoterapeuty
• Termín konání: 26. a 27. 10. 2012 (16 hodin)
• Lektor: Mgr. Richard Jisl
• Místo konání: Ergoaktiv, Praha
• Počet účastníků: 20
Název akce: Validace podle Naomi Feil
• Termín konání: 30. 11 2012 (6 hodin)
• Kurz realizován ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze.
• Lektor: Mgr. Mária Wirth, Ph.D.
• Místo konání: KRL 1. LF UK a VFN, Praha
• Počet účastníků: 14

Kurz kineziologického tejpování pro ergoterapeuty
obrazem, lektor Mgr. Richard Jisl

5. Publikační činnost ČAE
• V roce 2012 ČAE publikovala dvě pravidelná čísla
Informačního bulletinu ČAE.
• Bulletin je volně dostupný na www.ergoterapie.cz.
• Za finanční podporu děkujeme nakladatelství Portál
(www.portal.cz) a firmě COMRA Therapy
(www.comra.cz).

6. Zapojení ČAE v projektech
•

•

•
•

•

1. 12. 2012 byla zahájena realizace projektu Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob
se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti (zkráceně DeMo) s registračním číslem
CZ.1.04/.5.1.01/.77.00330.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR
Česká asociace ergoterapeutů je do projektu zapojena jako partner
Cílem projektu je přenos inovativního řešení běžně využívaného v zahraničí pro zvýšení přístupu občanů se
zdravotním postižením k pracovnímu uplatnění. Náplň projektu je koncipována tak, aby zásadním způsobem přispěla k
efektivnímu a dlouhodobému řešení otázky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice. V ČR
totiž zatím chybí koncepční model aktivit, na jejichž základě by bylo možné stanovit typ a rozsah nezbytných adaptací
a modifikací domácího či pracovního prostředí občanů s vážným zdravotním postižením za účelem odstranění bariér,
které tuto skupinu obyvatel izolují mimo jiné od pracovních příležitostí. V rámci projektu DeMo bude takováto metodika
za přispění zahraničních partnerů vyvinuta.
Projekt bude realizován v období 1. 12. 2012 – 30. 11. 2014.

Relalizátor projektu:
•
ILA, s.r.o., Sídlo: Klimentská 20, Praha, 110 00, www.ila.cz
Partneři projektu:
•
Česká asociace ergoterapeutů
•
Centro de Reabilitacao Profissional de Gaia (Portugalsko)
•
Department of Health Sciences, Lund University (Švédsko)

7. Spolupráce ČAE se zahraničními
ergoterapeutickými organizacemi

Spolupráce s COTEC
(Rada ergoterapeutů evropských zemí)
Delegát ČAE v COTEC: Mgr. Jana Náhlá
• Spolupráce ČAE s COTEC probíhala v roce 2012 pouze elektronicky, z kapacitních i finančních důvodů jsme
se z obou pracovních setkání delegátů členských zemí museli omluvit.
• COTEC se profiluje stále intenzivněji jako politická organizace s cílem propagovat ergoterapii v rámci EU (s tím
souvisí i změna struktury fungování COTEC).
• ČAE dodala data pro statistické srovnání údajů o vývoji oboru ergoterapie v jednotlivých evropských zemích
pro tzv. „Summary of the Profession 2011“ (Přehled o profesi ergoterapie v EU za rok 2011), který je k
dispozici na webových stránkách COTEC (www.cotec-europe.org). Byla uveřejněna také zpráva monitorující
změny ve vývoji ergoterapie v Evropě během let 2005 - 2012 (rovněž k dispozici na webových stránkách
COTEC).
• Uskutečnilo se pravidelné jarní setkání delegátů COTEC (COTEC Meeting), které v roce 2012 proběhlo
souběžně s kongresem COTEC ve švédském Stockholmu (květen 2012). Kongres byl realizován u příležitosti
výročí 25 let existence COTEC. Součástí oslav byla i soutěž o nejzajímavější poster na zadané téma, které se
zúčastnila i Česká republika (konkrétně ergoterapeutky z Domova Sue Ryder). Soutěž vyhrál poster ze
Srbska.
• V roce 2012 se COTEC rozrostl o dva nové členy - Estonsko a Bulharsko
• COTEC uveřejnil leták zaměřený na propagaci role ergoterapie v rehabilitaci osob po CMP. Leták je volně ke
stažení na webových stránkách (www.cotec-europe.org).
• Na podzim 2012 proběhlo druhé setkání COTEC v Helsinkách.

Spolupráce s WFOT
(Světová federace ergoterapeutů)
Delegát ČAE ve WFOT: Mgr. 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.

•

ČAE poskytla informace pro mezinárodní výzkum, který zjišťuje oblasti působnosti národních asociací,
možnosti pracovního uplatnění cizinců, organizace a zaměření studia ergoterapie v jednotlivých
členských státech apod.

•

ČAE zprostředkovala členům výzvu WFOT k účasti ve výzkumu v oblasti „Mental Health“ v ergoterapii

•

WFOT vyhlásila fotografickou soutěž o nejlepší ergoterapeuticky zaměřenou fotografii, která bude
odměněna 500$ a bude uveřejněna na plakátu světového dne ergoterapie pro rok 2013

8. Finanční zpráva ČAE
za rok 2012

Přehled hospodaření za rok 2012
• stav k 1. 1.2012

155 914 Kč

• stav k 31. 12. 2012

149 968 Kč

• celkové výdaje

271 321 Kč

• celkové příjmy

265 375 Kč

1. Provoz ČAE
Příjmy:

69 365,- Kč

členské příspěvky: 68 600,- Kč
inzerce:
750,- Kč
úrok:
15,- Kč

Výdaje:

135 548,- Kč

cestovní náklady:
1 886,- Kč
DPP:
89 718,- Kč
srážková daň:
15 834,- Kč
bulletin (grafické zpracování): 5 250,- Kč
COTEC:
1 682,- Kč
WFOT:
2 044,- Kč
členský příspěvek PV ČKZP: 2 000,- Kč
webhosting:
2 460,- Kč
kancelářské potřeby:
6 681,- Kč
poplatek za vedení účtu:
1 943,- Kč
poštovné:
2 818,- Kč
telekomunikační služby:
550,- Kč
bankovní poplatky:
839,- Kč
dárkové předměty, přání:
443,- Kč
občerstvení:
1 400,- Kč

2. Schvalování vzdělávacích akcí do CŽV
Příjmy:

9 200,- Kč

Výdaje:

0,- Kč

Manipulační poplatky: 9 200,- Kč

3. Kurzy
Příjmy:

117 100,- Kč

Účastnický poplatek:

117 100,- Kč

Výdaje:
Honorář lektorům:
Kapírování:
Občerstvení:
Poštovné:
Pronájem prostor:

86 220,- Kč
77 065,- Kč
629,- Kč
912,- Kč
514,- Kč
7 100,- Kč

4. Výroba a prodej propagačních materiálů
Příjmy:

1 010,- Kč

Prodej propagačních materiálů: 1 010,- Kč

Výdaje:

10 797,- Kč

Výroba propagačních materiálů (letáky, odznaky):
10 797,- Kč

5. Konference ČAE 2012
Příjmy:

68 700,- Kč

Účastnický poplatek:
Sponzorské dary:

52 700,- Kč
16 000,- Kč

Výdaje:

37 390,- Kč

Kancelářské potřeby: 5 397,- Kč
Občerstvení:
20 810,- Kč
Doprava materiálů:
800,- Kč
Dekorace:
1 430,- Kč
Tlumočnické služby: 3 000,- Kč
lektorování:
3 107,- Kč
Duplikace CD:
2 846,- Kč

6. Distribuce publikace ČAE
Příjmy:
Prodej publikace:

0,- Kč
0,- Kč

Výdaje:
Poštovné:

1 366,- Kč
1 366,- Kč

Přehled hospodaření za rok 2012 zpracovala Bc. Anna Jersáková, pokladník ČAE

Velmi děkujeme našim partnerům
v roce 2012

Kontakt:

www.ergoterapie.cz

