
 
 

Výroční zpráva  
 
 

 

České asociace ergoterapeutů 

za rok 2013 





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. 2013 207 členů V Registru 

zdravotnických pracovníků spravovaného Národním centrem ošetřovatelství a 
nelékařských zdravotnických oborů v Brně je registrováno k 1. 4. 2014 912 
ergoterapeutů.  
 

• 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 
(2008)  



Složení výboru ČAE v roce 2013 
Výkonný výbor ČAE: 
• Prezident – Mgr. Jana Jelínková 
• 1.viceprezident – Bc. Kateřina Voslářová  
• 2.viceprezident – Mgr. Kateřina Šuláková  
• Pokladník, sekretariát– Bc. Anna Jersáková  
• Jednatel – Mgr. Jana Náhlá  

 
Rozšířený výbor ČAE: 
• Správce webových stránek– Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.  
• Mezinárodní vztahy- Mgr. Jana Náhlá, Mgr. Kateřina Šuláková, 

Bc. Olga Nováková, M.Sc.      
• 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,  
 
Kontakty na členy výboru: www.ergoterapie.cz, odkaz výbor ČAE 

http://www.ergoterapie.cz/
http://www.ergoterapie.cz/


Představení oboru ergoterapie  



Definice ergoterapie  

• 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).  

 
• Pojmem zaměstnávání jsou myšleny veškeré činnosti, 

které člověk vykonává v průběhu života a jsou 
vnímány jako součást jeho životního stylu a 
identity. 

               (Česká asociace ergoterapeutů, 2008) 
 



Cíle oboru ergoterapie  
• Požadovaným výstupem ergoterapeutické intervence je udržet, 

znovuobnovit nebo sladit schopnosti osoby, nároky činností a 
požadavky prostředí tak, aby se zachoval či zlepšil funkční stav osoby a 
její sociální začlenění.   

• Hlavním cílem ergoterapie je tedy pomoci osobě s disabilitou uspokojivě 
provádět činnosti v oblasti sebeobsluhy, pracovních činností a aktivit 
volného času, které podpoří její uzdravení, pocit celkové duševní a 
fyzické pohody a zapojení do společnosti.  

• Cíle ergoterapie je možno popsat na různých úrovních: od rozvoje 
dovedností potřebných pro vykonávání úkonů, přes zapojení do aktivit, 
až po účast v činnostech a umožnění sociálního začlenění.  

• Krátkodobé cíle jsou směrovány na dosažení hlavních očekávaných 
výstupů terapie. Jsou zaměřeny na udržení, rozvoj, podporu nebo 
kompenzaci ztráty dovedností v oblasti senzomotorické, kognitivní, 
psychické nebo sociální. Pokud jsou přítomny bariéry prostředí, které 
brání provádění činností, cílem ergoterapie je též jejich odstranění 
nebo snížení jejich limitujícího vlivu. Hlavním dlouhodobým cílem 
ergoterapie je pro klienta dosáhnout uspokojivé úrovně a rovnováhy 
v provádění činností sebeobsluhy, práce a volného času, které podpoří 
zotavení, zdraví, pocit pohody a sociální participaci.  

• Požadovaný cíl intervence se odvíjí od individuálních potřeb, cílů a 
preferencí každého klienta. 
 



Kde ergoterapeuti pracují?  
Zdravotnická zařízení  (nemocnice, rehabilitační centra, 

ambulance, LDN, psychiatrické léčebny a centra, domácí péče 
atd.) 

 
Sociální služby (domovy a penziony pro seniory, denní stacionáře, 

chráněné bydlení, raná péče, terénní a pečovatelské služby 
atd.) 

 
Služby zaměstnanosti (programy předpracovní a pracovní 

rehabilitace, chráněné zaměstnávání, spolupráce s úřady 
práce)   

 
Speciální školy a mateřské školky  
 
Poradenské služby (př. podpora zdraví/ prevence, firmy 

s kompenzačními pomůckami pro osoby se zdravotním postižením)  
 
Vzdělávací instituce pro přípravu studentů ergoterapie 

 
 
 



Pro koho je ergoterapie určena?  

 pro osoby všech věkových skupin od dětí po 
seniory, kteří mají dočasné nebo trvalé 
omezení fyzických, psychických, smyslových 
nebo mentálních schopností či funkcí  

 
 pro osoby, které jsou sociálně nebo pracovně 

znevýhodněné 
 
 pro rodinné příslušníky i širší veřejnost 

(konzultační a poradenská činnost) 



Co ergoterapeut dělá?  

Ergoterapeut.. 

doporučuje 
úpravy prostředí 

doporučuje kompenzační 
pomůcky  

obnovuje funkci 
horní končetiny   

podporuje klienta 
v sociálních a 
zájmových 
aktivitách 

poskytuje 
poradenství 
rodině/ 
pečovatelům  

provádí 
ergodiagnotiské 
hodnocení 

trénuje kognitivní 
funkce 

nacvičuje 
schopnosti 
vedení 
domácnosti   

nacvičuje všední 
denní činnosti 
(PADL) 

podílí se na 
předpracovní a 
pracovní 
rehabilitaci  

provádí prevenci 
komplikací 



Realizované činnosti   
České asociace ergoterapeutů  

v roce 2013 



Přehled realizovaných činností 

1. Organizační a informační činnost  
2. Legislativní činnost sdružení  
3. Propagační činnost sdružení  
4. Činnost pracovní skupiny ČAE udělující souhlasná 

stanoviska vzdělávacím akcím určeným 
ergoterapeutům 

5. Aktivity celoživotního vzdělávání realizované ČAE v 
roce 2013 

6. Publikační činnost 
7. Zapojení ČAE v projektech  
8. Spolupráce ČAE se zahraničními ergoterapeutickými 

organizacemi 
9. 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 a aktualizace webových stránek ČAE, práce na zlepšení 

podoby internetových stránek ČAE  
 

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

 
• hospodaření s financemi ČAE, podání daňového přiznání ČAE za rok 2013 

 
• 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- termín 11. 10. 2013, místo Emauzské 
opatství, Vyšehradská 49/320, Praha. Valná hromada proběhla v rámci 
25. celostátní odborné konference ČAE. Zasedání valné hromady se 
účastnilo 21 řádných členů a valná hromada byla dle stanov ČAE 
usnášeníschopná.  

 
 
 

 

http://www.ergoterapie.cz/
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2. Legislativní činnost sdružení 
 

• Účast na jednání k přípravě komory zdravotnických pracovníků. V 
roce 2013 proběhlo celkem 7 setkání přípravného výboru za účasti 
zástupce ČAE. Úkoly pro ČAE: připomínkování návrhů a zpracování 
dílčích úkolů vyplývajících z jednotlivých jednání (např. připomínkování 
zakládajících strategických materiálů, vyjádření se ke struktuře komory 
a kompetencím jejích orgánů). Zástupci ČAE v jednání přípravného 
výboru: Mgr. Kateřina Šuláková, Mgr. Kateřina Svěcená.    

 

• Na výzvu MZ předložení ekonomicky náročnější varianty výkonu 
k existujícímu základnímu výkonu, pro odbornost ergoterapeut a 
účast na jednání Pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví k této 
problematice, termín 27. 6. 2013.   

 

• Pokračování ve spolupráci v pracovní skupině a poradním orgánu 
ministra MPSV- Pracovní skupině pro pomůcky pro osoby se 
zdravotním postižením. Jednání pracovní skupiny proběhlo 27. 1. 2013.    

 
 

 



2. Legislativní činnost sdružení 
• Na žádost MZ zasláno vyjádření České asociace ergoterapeutů k návrhu na 

jmenování členů atestační komise vzdělávacího programu specializačního 
vzdělávání v oboru Ergoterapie pro dospělé. ČAE vyjádřila souhlas s jmenováním 
Mgr. Markéty Jindřichovské Brabencové, Mgr. Margity Kučerové, Mgr. Kateřiny 
Macháčkové, MUDr. Lii Vašíčkové, Mgr. Jany Vyskotové Ph.D. a Mgr. Jany 
Jelínkové. Na základě ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. ČAE dále 
navrhla do seznamu jmenovaných členů atestační komise vzdělávacího programu 
specializačního vzdělávání v oboru Ergoterapeut pro dospělé Mgr. Barboru 
Bártlovou, Ph.D., Mgr. Kateřinu Svěcenou a paní Zdenu Faltýnkovou. Výše 
jmenované kolegyně jsou odborníky v oboru ergoterapie, mají dlouhodobou praxi 
v oboru, zkušenosti s výukou vysokoškolských studentů oboru ergoterapie, 
pravidelně prezentují odborná sdělení na konferencích a lektorsky se podílejí na 
vzdělávacích akcích pro ergoterapeuty pořádaných v rámci celoživotního 
vzdělávání.  

 
• Účast zástupce ČAE na výběrových řízení za účelem uzavření smlouvy se 

zdravotními pojišťovnami a novými ergoterapeutickými pracovišti. 
1. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor zdravotnictví, dne 2.5. 2013- 

zastupováním ČAE pověřena Mgr. Eliška Haškovcová 
2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno, dne 17. 7. 2013- zastupováním ČAE 

byla pověřena Mgr. Barbora Bártlová, Ph.D. 
3. Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, dne 2. 10. 2013- zastupováním 

ČAE byla pověřena paní Petra Rostová, DiS.  
4. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno, dne 18. 12. 2012- zastupováním ČAE 

byla pověřena Bc. Miroslava Čechová, DiS. 
 

 



2. Legislativní činnost sdružení 
• Na žádost NCONZO v Brně zasláno stanoviska ČAE k odbornosti pracovní 

terapeut a návrhu akreditovaného kvalifikačního kurzu pracovní terapeut.  

• Jelikož nadále nebyl vyjasněn pojem pracovní terapie v legislativě a nejsou 
přehledně vymezeny oblasti působnosti případného pracovního terapeuta 
v systému zdravotních služeb v České republice, ČAE vyjádřila silné znepokojení 
se slučováním kompetencí ergoterapeuta s navrhovanou odborností pracovního 
terapeuta. V návrhu kvalifikačního kurzu jsme nabyli obavy ze zasahování do 
svébytného postavení oboru ergoterapie a v praxi značnému nevyjasnění 
kompetencí a uplatnění profese ergoterapie versus pracovní terapie.  

• Naše stanovisko bylo konzultováno a podpořeno Doc. MUDr. Olgou Švestkovou, 
PhD., výborem SRFM v zastoupení Doc. MUDr. Jiřím Votavou a prezídiem UNIFY. 
ČAE požádala Ministerstvo zdravotnictví, aby iniciovalo jednání se zástupci 
odborných společností sdružujících zdravotnické pracovníky působící v rámci 
léčebné rehabilitace, a to především se zástupci Společnosti rehabilitační a 
fyzikální medicíny, České asociace ergoterapeutů, Unie fyzioterapeutů ČR a 
garanty bakalářského studijního oboru ergoterapie za účelem vyslyšení jejich 
stanoviska k existenci odbornosti pracovní terapeut. MZ stanovila termín tohoto 
jednání na leden 2014.  

 

 

 



 
2. Legislativní činnost sdružení  

  

• Jednání ČAE s VZP: dne 6. 12. 2013 proběhlo Na Ústředí VZP jednání 
za účelem informování a diskutování se zástupci jednotlivých odborných 
společností nastavení odborných kritérií, podle kterých budou 
poskytovatelé hodnoceny při výběrových řízeních na uzavření smlouvy se 
zdravotní pojišťovnou.  

 

• Výbor prodloužil pověření k zastupování ČAE v akreditační komisi MZ 
PaedDr. Evě Matějíčkové.  

 

• Pokračování činnosti pracovní skupiny ČAE udělující souhlasná 
stanoviska vzdělávacím akcím. Členové skupiny: Mgr. Marcela Kryski, 
Mgr. Ludmila Šajtarová, Bc. Doubravka Koubková  

 

• Poděkování sponzorům a partnerům za spolupráci v roce 2013. 
Jmenovitě firmám DMA Praha, s.r.o., Meyra ČR, s.r.o., CZ. TECH 
Čelákovice, a.s., Nakladatelství Portál, s.r.o. Děkujeme velmi za podporu 
a doufáme v možnost další spolupráce i v roce 2014.  

 



3. Propagační činnost sdružení 
• Prezentace ČAE na 14. veletrhu neziskovek NGO Market, dne 3. 5. 2013 

v Národní technické knihovně v Praze. ČAE využila této příležitosti k představení 
oboru ergoterapie veřejnosti a k navázání nových kontaktů s dalšími organizacemi 
i zástupci firem.  

• Účast ČAE na Rehaprotexu v Brně, 16. 5. 2013. V rámci programu 
Mezinárodního veletrhu rehabilitačních, kompenzačních a protetických pomůcek 
byla ČAE, coby člen Pracovní skupiny pro pomůcky pro osoby se zdravotním 
postižením MPSV byla ČAE oslovena k představení oboru ergoterapie v rámci 
semináře „Odstraňování bariér v kontextu příspěvků na zvláštní pomůcku.“  
Seminář pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky ve 
spolupráci s Cechem mobility a Společenstvem výrobců a prodejců 
zdravotnických prostředků pro pracovníky Úřadu práce České republiky a krajské 
úřady. Seminář se věnoval otázce právní úpravy příspěvku na zvláštní pomůcku a 
její aplikace v praxi, a to u cílové skupiny osob s těžkou vadou nosného nebo 
pohybového ústrojí se zaměřením na odstraňování bariér. Součástí semináře bylo 
i praktické seznámení se s jednotlivými druhy a typy pomůcek.  

• Úprava webových stránek ČAE- zpřehlednění, vytvoření nové, přehlednější 
struktury stránek. 

• Příprava návrhů nových propagačních materiálů  

 

 

 



 

4. 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 2013 bylo přijato a posouzeno Českou asociací ergoterapeutů 

celkem 69 žádostí o přidělení kreditních bodů v rámci celoživotního 
vzdělávání ergoterapeutů. Všechny tyto akce byly schváleny. Typy akcí: 
3 sympozia, 1 kongres (slovenština), 1 mezinárodní odborná konference 
(slovenština, angličtina), 16 odborných konferencí, 31 odborných kurzů, 
14 seminářů, 3 školících akcí. 5 akcí pořádala Česká asociace 
ergoterapeutů – 1 odbornou konferenci, 3 odborné kurzy a 2 školící akce 
– což je o jednu akci více než v loňském roce. Stále zaznamenáváme 
každoroční pokles zaslaných žádostí k posouzení Českou asociací 
ergoterapeutů. Posuzované akce jsou kvalitnější a stejně jako v loňském 
roce, jsme i letos posoudili nejvíce odborných kurzů.  
 

 

http://www.ergoterapie.cz/
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4. Činnost pracovní skupiny udělující 
souhlasná stanoviska pro vzdělávací akce 
Graf 1: Porovnání přijatých žádostí rok 2006 – 2013 (hodnota) 

 

Tabulka 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

74 156 160 109 94 81 76 69 



4. Činnost pracovní skupiny udělující 
souhlasná stanoviska pro vzdělávací akce 

Graf 2: Akce za rok 2013 (%) 

 

 



5. Aktivity celoživotního vzdělávání 
realizované ČAE v roce 2013 

 

 

• 25. celostátní odborná konference s 
mezinárodní účastí  

 

• Kurzy   



25. celostátní odborná konference ČAE 
 
• Termín konání: 11. 10. 2013  
 
• Místo konání: Emauzské opatství Praha 
 
• Konference se zúčastnilo celkem 100 účastníků.  

 
• Velmi děkujeme všem přednášejícím za aktivní účast, díky které byla konference 

účastníky velmi kladně hodnocena.   

• Ze zahraničních účastníků přijala pozvání ergoterapeutka Marieke Coussens 
z Arteveldehogeschool (Belgie).  

• Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě v zastoupení předsedkyní 
společnosti, PharmDr. Zdeňkou Vondráčkovou, děkujeme za skripta o ergoterapii, 
fyzioterapii a logopedii u Huntingtonovy choroby, která obdržel každý 
z účastníků konference bezplatně. 

• Velké díky patří také sponzorům a spolupracovníkům, jmenovitě firmám DMA 
Praha, s.r.o., Meyra ČR, s.r.o., CZ. TECH Čelákovice, a.s., Nakladatelství 
Portál, s.r.o., a Centru služeb Slunce všem, o.p.s., které pro nás zajistilo 
výtečné občerstvení a bezchybný servis.  

• Naše velké poděkování patří též studentům za výbornou spolupráci při přípravě i 
organizaci konference.  

• Elektronický sborník příspěvků z konference (ISBN  978-80-905252-1-4) je 
dostupný na www.ergoterapie.cz pro členy ČAE.  
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Program 25. celostátní odborné konference ČAE 

9:00-11:30    Dopolední odborný program 
9:00- 9:20  Eva Klusoňová: Vývoj ergoterapie v České republice 
9:20- 9:50   Sanatoria Klimkovice: CI Therapy (Constraint-Induced Movement Therapy)  

  v rehabilitaci po cévní mozkové příhodě  
9:50- 10:20  MUDr. Martina Hoskovcová: Rehabilitace pacientů se spastickou parézou  
10:20- 10:40   PharmDr. Zdeňka Vondráčková: Co je Huntingtonova choroba,  Společnost pro pomoc 

  při Huntingtonově chorobě a výzva k ergoterapeutům v ČR 
10:40- 11:00  Mgr. Petra Šedivá: Supervize jako nástroj rozvoje pracovníků v pomáhajících profesích 
11:00- 11:30 Diskuse  
  
11:30-12:30 Přestávka na oběd    
  
12:30-14:45 Pokračování odborného programu  
12:30- 14:00  Marieke Coussens (Belgie): Helping children live their lives.  The importance of play to 

  children’s development 
14:00-14:15  Ing. Tomáš Hrdinka: Zpřístupnění počítače pro tělesně hendikepované 
14:15-14:30  Doc. MUDr. Jiří Votava: Osobní auto jako pomáhající technika pro osoby se zdravotním 

  postižením 
14:30-14:45 Diskuse 
  
14:45- 15:15 Přestávka s občerstvením  
  
15:15-16:45 Odpolední odborný program  
15:15- 15:30  Mgr. Pavlína Oborná: Terapie horní končetiny pomocí virtuální reality 
15:30-15:45   Mgr. Veronika Slepičková: Tréninková pracovní místa v kontextu komplexní  

  rehabilitace- cíle, úskalí, případové studie 
15:45-16:00  Zuzana Relichová: Poruchy polykání u pacientů s poraněním míchy z pohledu  

  ergoterapeuta 
16:00-16:15  Lenka Pavlová: Péče o lidi s postižením v Holandsku (srovnání s ČR) 
16:15-16:30  Dončevová Lucie, Kynštová Hana: Nabídka ergoterapie v dětské léčebně Nové lázně 

  Teplice v Čechách 
16:30  Diskuse 

 



25. celostátní odborná konference ČAE obrazem  

  paní Eva Klusoňová 

   MUDr. Martina Hoskovcová 

     PharmDr. Zdeňka Vondráčková 

    Doc. MUDr. Jiří Votava 



Přednáška Marieke Coussens 
z Arteveldehogeschool (Belgie)  

25. celostátní odborná konference ČAE 
11.10. 2013, Emauzské opatství v Praze  



 
Realizované kurzy ČAE v roce 2013  

  

• ČAE na žádost Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, Katedry 
rehabilitace, převzala záštitu nad workshopem „Problematika hemiparetické 
končetiny z pohledu Bobath konceptu“ pod vedením E. Panturin, PT, MEd Senior 
Instructor International Bobath Instructors Training Association. Vzdělávací akce se 
konala 5. 2. - 7. 2. 2013 v Ostravě.  

 

Realizovné kurzy ČAE:  

• Ve spolupráci s ErgoAktiv, o.s. proběhl 12. a 13. 4. 2013 kurz „Kineziologického 
tejpování pro ergoterapeuty,“ který lektoroval Mgr. R. Jisl. Dále byl realizován  v 
prostorách sdružení ErgoAktiv, o.s., v Praze dne 25. 5. 2013 kurz „Cvičení paměti 
jako prevence i jako terapie,“ který lektorovala Mgr. J. Suchá.  V termínu 23.11. 
2013 potom následoval navazující kurz „Cvičení paměti u seniorů a  lidí s demencí,“ 
opět pod lektorským vedením Mgr. J. Suché.  

• Bohužel pro malý zájem byl zrušen kurz „Kinesiology taping pro ergoterapeuty,“ 
který byl plánovaný v termínu 31. 5.- 1. 6. 2013 a 27.9.- 28.9. 2013 v Českých 
Budějovicích.  

• Ve spolupráci ČAE s ILA., s.r.o. v rámci projektu „Vývoj metodiky pro evaluaci  
modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich 
zaměstnatelnosti“ se uskutečnil dne 10. 10. 2013 odborný seminář „Úvod do 
problematiky modifikace domácího prostředí.“ Seminář lektorovala Lisa Eksam, Ph.D. 
(Švédsko), Olga Nováková, M.Sc., Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D. Seminář proběhl 
v Emauzském opatství v Praze.  

 



 
6. Publikační činnost ČAE 

 
• V roce 2013 ČAE publikovala dvě pravidelná 

čísla Informačního bulletinu ČAE (ISSN 
1804-1558) 

 
• Bulletin je volně dostupný na 

www.ergoterapie.cz  
 
• Za finanční podporu děkujeme 

nakladatelství Portál (www.portal.cz) 

http://www.ergoterapie.cz/
http://www.ergoterapie.cz/
http://www.portal.cz/
http://www.portal.cz/


7. Zapojení ČAE v projektech  
• Pokračování v partnerství v projektu „Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího 

prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti“ 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.  

• 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 za účelem odstranění bariér, které tuto skupinu obyvatel izolují mimo jiné od 
pracovních příležitostí. V rámci projektu bude navržena metodika pro evaluaci domácího 
prostředí pro osoby se zdravotním postižením.  

• 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) 

http://www.ila.cz/
http://www.ila.cz/


8. 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 2013 pouze elektronicky, z kapacitních 
i finančních důvodů jsme se z pracovních setkání delegátů členských zemí museli 
omluvit.  

 

• ČAE dodala data pro statistické srovnání údajů o vývoji oboru ergoterapie v 
jednotlivých evropských zemích  pro tzv. „Summary of the Profession 2013“  
(Přehled o profesi ergoterapie v EU za rok 2013), který je k dispozici na 
webových stránkách COTEC (www.cotec-europe.org).  

 

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.  

 

 

 

http://www.cotec-europe.org/
http://www.cotec-europe.org/
http://www.cotec-europe.org/
http://www.cotec-europe.org/


9. Finanční zpráva ČAE  
za rok 2013 



 
Přehled hospodaření za rok 

2013 
    

• stav k 1. 1.2013  149 968,- Kč  
   

• stav k 31. 12. 2013  172 805,- Kč 
    
• celkové výdaje         133 073,- Kč  

  
• celkové příjmy  155 910,- Kč  

  
 



1. Provoz ČAE 
Příjmy:                71 166,- Kč  
 
•členské příspěvky      69 150,- Kč  
•úrok                                  16,- Kč  
•inzerce                        2 000,- Kč    
 
 

Výdaje:               56 825,- Kč  
 
•cestovní náklady                      790,- Kč 
•DPP                                      29748,- Kč 
•srážková daň                          5252,- Kč  
•bulletin (grafik)                     2324,- Kč  
•COTEC (členské příspěvky)    1787,- Kč 
•WFOT (členské příspěvky)     1947,- Kč  
•webhosting                            2408,- Kč  
•kancelářské potřeby              4456,- Kč  
•poplatek za vedení účtu         1778,- Kč  
•poštovné                                 1961,- Kč  
•telekomunikační služby          1100,- Kč  
•poplatky bance za převody příspěvků do 
zahraničí                                  764,- Kč  
•registrační poplatek na NGO   750,- Kč  
•jiné (PF, ceniny atd.)              1760,- Kč 



2. Schvalování vzdělávacích akcí do CŽV 

Příjmy:               9 600,- Kč  
 
•manipulační poplatky     9 600,- Kč   

Výdaje:          107,- Kč  
 
•poštovné:                107,- Kč  

Příjmy:             27 025,- Kč  
(2 kurzy) 
 
•účastnické poplatky:     27 025,- Kč  

Výdaje:           20 195,- Kč 
 
 
•honoráře lektorům     14 000,- Kč  
•kopírování                         85,- Kč 
•občerstvení                     814,- Kč 
•poštovné                         379,- Kč  
•pronájem prostor          4917,- Kč  

3. Kurzy 

 



4. Výroba a prodej propagačních materiálů  

Příjmy:          567,- Kč  Výdaje:         217,- Kč  
•poštovné                  217,- Kč  

5. Konference ČAE 2013 

Příjmy:            47 552,- Kč 
  
•účastnické poplatky:   32 552,- Kč  
•sponzorský dar:          15 000,- Kč  

Výdaje:          54 932,- Kč 
  
•kancelářské potřeby:             2776,- Kč  
•občerstvení:                         17460,- Kč  
•kopírování:                                889,- Kč  
•pronájem prostor a techniky: 17182,- Kč  
•dekorace, dárky:                     2033,- Kč  
•tlumočnické služby:                3000,- Kč  
•honorář lektorovi:                   4677,- Kč  
•DPP + srážková daň:                2459,- Kč  
•duplikace CDromu (sborník)    2355,- Kč  
•jiné (cestovné, poštovné):         2101,- Kč  



6. Distribuce publikace ČAE 

Příjmy:                  0,- Kč  
 
•prodej publikace:                0,- Kč 

Výdaje:               797,- Kč  
 
•poštovné:                         797,- Kč  

Přehled hospodaření za rok 2013 zpracovala Bc. Anna Jersáková, pokladník ČAE.  



Velmi děkujeme našim partnerům  
v roce 2013 



 
Kontakt:  

www.ergoterapie.cz   

http://www.ergoterapie.cz/

