Výroční zpráva
České asociace ergoterapeutů
za rok 2014

Kdo je Česká asociace ergoterapeutů
• Česká asociace ergoterapeutů (dále ČAE) je
dobrovolnou profesní organizací ergoterapeutů České
republiky, je aktivním členem Světové federace
ergoterapeutů (WFOT) a Rady ergoterapeutů
evropských zemí (COTEC).
• v roce 2014 ČAE oslavila 20. výročí od svého
založení
• od svého vzniku sdružuje v průměru 25%
praktikujících, nyní registrovaných ergoterapeutů

Kdo je Česká asociace ergoterapeutů?
• Česká asociace ergoterapeutů sdružuje k 31.12. 2014 208
členů V Registru zdravotnických pracovníků, který spravuje
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických
oborů v Brně bylo registrováno k 1.7. 2015 970 ergoterapeutů
(zdroj: www.nconzo.cz).
• 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)

Hlavní cíle ČAE
• propagovat obor ergoterapie a hájit jeho zájmy
• prosadit a udržet odpovídající legislativní
zakotvení profese
• usilovat o zvýšení finančního ohodnocení
ergoterapeutů
• dohlížet nad vzděláváním v oboru ergoterapie
• spolupracovat se zahraničními
ergoterapeutickými organizacemi a kolegy
• posilovat kompetence svých členů
prostřednictvím aktivit celoživotního profesního
vzdělávání
• vytvářet prostor pro sdílení a diskusi
ergoterapeutů v České republice

Složení výboru ČAE v roce 2014
Výkonný výbor ČAE:
• prezident, redakční rada bulletinu ČAE – Mgr. Jana Jelínková
• 1.viceprezident, PR ČAE – Bc. Kateřina Voslářová
• 2.viceprezident, delegát ve WFOT, zástupce ČAE při jednání o
komoře nelékařů– Mgr. Kateřina Šuláková
• pokladník, sekretariát, redakční rada bulletinu ČAE – Bc. Anna
Jersáková
• jednatel, delegát v COTEC – Mgr. Jana Náhlá
Rozšířený výbor ČAE:
• správce webových stránek – Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
• pracovní skupina vydávající souhlasná stanoviska: Mgr. Marcela
Kryski, Mgr. Ludmila Šajtarová, Bc. Doubravka Koubková
• redakční rada bulletinu ČAE, pověřený zástupce ČAE při jednání
o komoře nelékařů- Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
• mezinárodní vztahy, 2. delegát v COTEC- Bc. Olga Nováková,
M.Sc.

Představení oboru 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).
ČAE,
2008

Ergoterapeut
je odborník, který nabízí
pomoc všem, kteří mají z nějakého důvodu,
nejčastěji z důvodu zdravotního postižení,
obtíže v provádění těch činností, bez
kterých se nikdo z nás ve svém životě
neobejde.

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?
nacvičuje všední
denní činnosti
(PADL)

nacvičuje
schopnosti
vedení
domácnosti

doporučuje
úpravy prostředí

doporučuje kompenzační
pomůcky
obnovuje funkci
horní končetiny

Ergoterapeut..

trénuje kognitivní
funkce
provádí
ergodiagnotiské
hodnocení

provádí prevenci
komplikací

poskytuje
poradenství
rodině/
pečovatelům

podporuje klienta
v sociálních a
zájmových
aktivitách
podílí se na
předpracovní a
pracovní
rehabilitaci

Realizované činnosti

České asociace ergoterapeutů
v roce 2014

Přehled realizovaných činností
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organizační a informační činnost
Legislativní činnost sdružení
Propagační činnost sdružení
Činnost pracovní skupiny ČAE udělující souhlasná
stanoviska vzdělávacím akcím určeným
ergoterapeutům
Aktivity celoživotního vzdělávání realizované ČAE v
roce 2014
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 a aktualizace webových stránek ČAE, práce na zlepšení podoby
internetových stránek ČAE

•

vedení běžné agendy související s chodem profesní organizace

•

hospodaření s financemi ČAE, podání daňového přiznání ČAE za rok 2013,
zaplacení členských poplatků WFOT a COTEC za rok 2014

•

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

•

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

•

zasedání valné hromady sdružení- termín 21. 11. 2014, místo Nemocnice
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha. Valná hromada proběhla
v rámci 26. celostátní odborné konference ČAE. Zasedání valné hromady se
účastnilo 44 řádných členů a valná hromada byla dle stanov ČAE
usnášeníschopná.

Valná hromada ČAE 2014
Program valné hromady
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schválení programu Valné hromady ČAE
Seznámení se stavem členské základny a hospodařením ČAE
Pracovní skupina ČAE- informování o udělování souhlasných stanovisek
vzdělávacím akcím pro odbornost ergoterapeut
Informace o průběhu jednání přípravného výboru České komory
zdravotnických pracovníků
Aktivity ČAE realizované v průběhu roku 2014 a plán úkolů pro rok 2015
Hlasování členů o schválení revize Stanov České asociace ergoterapeutů
vyplývající z povinnosti nového občanského zákoníku (89/2012 Sb., §
3041 odst. 2)
Dotazy, připomínky členů ČAE
Poděkování za příkladnou a obětavou práci ve výboru odstupujícím
kolegyním, Bc. Kateřině Voslářové, Mgr. Janě Náhlé a Mgr.
Kateřině Šulákové
Vyhlášení výsledků voleb do výkonného výboru ČAE pro funkční období
2015- 2018

Valná hromada ČAE 2014
Průběh valné hromady ČAE 2014:
• Členové v tajném hlasování volili členy nového výkonného výboru ČAE dle předložených
kandidátek. O termínu a podobě voleb do výkonného výboru ČAE byly členové
informováni včas prostřednictvím elektronické pošty a webových stránek ČAE dle
stanov ČAE. O možnosti kandidovat do výboru ČAE byli členové řádně a s dostatečných
předstihem informováni na valné hromadě ČAE 2013 a následně prostřednictvím
webových stránek ČAE.
• Valná hromada zvolila volební komise pro volby do výkonného výboru ČAE (pro
funkční období 2015-2018). Členy volební komise byly valnou hromadou zvoleny: Petra
Kubasová, Klára Hladíková a Helena Hlochová. Volební komise spočítala volební hlasy,
provedla zápis a seznámila valnou hromadu s výsledky voleb. Dle sdělení volební komise
proběhly volby řádně, všechny volební lístky byly platné a do nového výboru byly
zvoleny: Mgr. Jana Jelínková, Bc. Anna Jersáková, Mgr. Kateřina Svěcená,
Ph.D., Mgr. Olga Košťálková a Mgr. Marcela Kryski.
• Hlasování valné hromady o schválení revize Stanov ČAE, vyplývající z povinnosti
nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., v planém znění). Členové byli předem
seznámeni s revizí stanov prostřednictvím elektronické pošty a webových stránek
České asociace ergoterapeutů. Před hlasováním o revizi Stanov ČAE byla otevřena
diskuse. Byla vznesena jedna připomínka k terminologii. Navrhovatel doporučil změnit
termín „zdravotně postižené osoby“ použitý v návrhu revize Stanov ČAE za termín
„osoby se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.“ Valná hromada
odsouhlasila změnu terminologie a její zanesení do revize Stanov ČAE. Následně
proběhlo hlasování o předložené revizi Stanov ČAE. Valná hromada odsouhlasila návrh
revize Stanov ČAE s úpravou výše uvedené terminologie, pro hlasovalo 31 členů,
proti 0 členů, 13 členů se zdrželo hlasování.
• Volba rozhodčí komise. V souvislosti s odsouhlasením revize Stanov ČAE vyplynula
povinnost ustanovit rozhodčí komisi. Členy rozhodčí komise byly valnou hromadou
zvoleny členky: Bc. Gabriela Havejová, Mgr. Jaromíra Uhlířová, Eva Chvátalová. Členky
rozhodčí komise si zvolily za předsedu rozhodčí komise Mgr. Jaromíru Uhlířovou.

2. Legislativní činnost sdružení
•

•
•

•

Účast na jednání k přípravě komory zdravotnických pracovníků. V roce 2014 se
uskutečnila čtyři jednání přípravného výboru. Úkoly pro ČAE: připomínkování
návrhů a zpracování dílčích úkolů vyplývajících z jednotlivých jednání, pravidelná
účast na jednáních. V tomto období ČAE prostřednictvím přípravného výboru
vznesla na MZ požadavek na obhajobu kompetencí odbornosti ergoterapeut, do
kterých v legislativním rámci zasahuje odbornost pracovní terapeut. ČAE
upozornila na tuto skutečnost v souvislosti s přípravou novely zákona č. 96/2004
Sb. a prováděcích vyhlášek, na kterých se MZ podílí. Jednání přípravného výboru
se za ČAE účastní Mgr. Kateřina, Šuláková, Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
Účast na jednání na MZ dne 21. 1. 2014 k problematice odbornosti pracovní
terapie a návrhu kvalifikačního kurzu pracovní terapeut
ČAE podala žádost na MZ, aby v rámci legislativních změn zákona o
nelékařských povolání (zákon č. 96/2004 Sb.) bylo pamatováno na stávající
terminologické nepřesnosti a byl změněn jak název povolání „pracovní
terapeut“, tak aby bylo přesněji vymezeno jeho uplatnění v systému
zdravotních služeb.
ČAE podala žádost na Odbor ONP MZ, aby se zasadil o podání věcného
návrhu na změny ve vyhlášce č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální
personální zabezpečení zdravotních služeb. ČAE trvá na tom, že je v rozporu
znění vyhlášky č. 99/2012 Sb. v paragrafech, v kterých je uvedena možnost
zajištění úvazku ergoterapeuta pracovním terapeutem, a vyhlášky č.
55/2011 Sb.

2. Legislativní činnost sdružení
•

•
•

•

•

V rámci vnitřního připomínkového řízení ČAE zaslala stanovisko k
návrhu novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
ČAE vydala souhlasné stanovisko ke sdílení výkonů č. 21612 (MKF) i
pro odbornost 201 a 902
Na žádost MZ, Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání,
zaslala ČAE návrh priorit a témat pro vzdělávání ergoterapeutů pro
připravovaný akční plán celoživotního vzdělávání zdravotnických
pracovníků v rámci implementace dokumentu Zdraví 2020.
Účast zástupce ČAE na jednání pracovní skupiny pro pomůcky pro
osoby se zdravotním postižením, MPSV, dne 15. 12. 2014.
Revize stanov České asociace ergoterapeutů dle požadavků nového
Občanského zákoníku, resp. transformace občanských sdružení na
spolky dle nového Občanského zákoníku. Schválení revize stanov valnou
hromadou ČAE proběhlo dne 21. 11. 2014.

2. Legislativní činnost sdružení
Účast zástupce ČAE na výběrovém řízení za účelem vytvoření nového
ergoterapeutického pracoviště:
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno, dne 19. 2. 2014zastupováním ČAE byla pověřena Bc. Miroslava Čechová, DiS.
• Krajský úřad Středočeského kraje, Praha, dne 26. 11. 2014 –
zastupováním ČAE byla pověřena Mgr. Eliška Haškovcová.
ČAE zaslala prohlášení k potenciálnímu uzavírání bakalářského studia na
1. LF UK v Praze a Lékařské fakultě Ostravské univerzitě v Ostravě
rektorovi Univerzity Karlovy v Praze, rektorovi Ostravské univerzity v
Ostravě, děkanovi 1. lékařské fakulty UK v Praze, děkanovi Lékařské
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a ředitelce Odboru
ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ, předsedkyni Akreditační
komise MŠMT s žádostí o podporu studia oboru ergoterapie. Česká
asociace ergoterapeutů zaslala stanovisko, v kterém jsme se pokusili
shrnout dopad případného omezení studia ergoterapie na vysokých
školách na zajištění komplexní rehabilitace a nároku pacientů na
zajištění odpovídající úrovně zdravotních služeb v České republice.

3. Propagační činnost sdružení
Prezentace ČAE na 15. ročníku veletrhu neziskovek NGO dne 25. dubna
2014 v Národní technické knihovně v Praze

Příprava nových propagačních materiálů ČAE, oslovení sponzorů a partnerům
ke spolupráci s ČAE
Pokračování úprav na zlepšení podoby internetových stránek ČAE
Spuštění nového Facebookového profilu České asociace ergoterapeutů
(www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu).
Poděkování sponzorům a partnerům za spolupráci v roce 2014. Jmenovitě
firmám DMA Praha, s.r.o., Meyra ČR, s.r.o., BTL zdravotnická technika, a.s.
PATRON Bohemia a.s., Nakladatelství Portál, s.r.o.

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 2014 bylo přijato a posouzeno Českou asociací ergoterapeutů celkem
83 žádostí o přidělení kreditních bodů v rámci celoživotního vzdělávání
ergoterapeutů. Všechny tyto akce byly schváleny. Typy akcí: 4 sympozia, 1
mezinárodní odborná konference (slovenština), 16 odborných konferencí, 32
odborných kurzů, 22 seminářů, 8 školících akcí. 7 akcí pořádala Česká
asociace ergoterapeutů – což je o 2 akce více než v loňském roce. Za rok
2014 jsme zaznamenali menší vzestup zaslaných žádostí k posouzení Českou
asociací ergoterapeutů. I jako v minulých letech jsou akce kvalitnější. A i
letos jsme posoudili nejvíce odborných kurzů.

4. Činnost pracovní skupiny udělující
souhlasná stanoviska pro vzdělávací akce
Graf 1: Porovnání přijatých žádostí rok 2006 – 2014 (hodnota)
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4. Činnost pracovní skupiny udělující
souhlasná stanoviska pro vzdělávací akce
Graf 2: Akce za rok 2014 (%)

5. Aktivity celoživotního vzdělávání
realizované ČAE v roce 2014
• 26. celostátní odborná konference s
mezinárodní účastí
• Odborné kurzy

26. celostátní odborná konference ČAE
•

Termín konání: 21. a 22. 11. 2014

•

Místo konání: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

•

Konference se zúčastnilo celkem 120 účastníků.

•

Konference byla pořádána k příležitosti 20. výročí od založení profesní
organizace ergoterapeutů.

•

Velmi děkujeme všem přednášejícím za aktivní účast, díky které byla konference
účastníky velmi kladně hodnocena.

•

Ze zahraničních účastníků přijala pozvání prof. Gaynor Sadlo (z Univerzity v
Brightonu, UK, a visiting profesor na 1. LF UK v Praze) a ergoterapeutka, paní
Janette Reading (UK).
Velké díky patří také sponzorům a spolupracovníkům, jmenovitě firmám DMA
Praha, s.r.o., BTL zdravotnická technika, a.s., Meyra ČR, s.r.o., PATRON
Bohemia a.s., Nakladatelství Portál, s.r.o.
Naše velké poděkování patří též studentům za výbornou spolupráci při organizaci
konference.
Elektronický sborník příspěvků z konference (ISBN 978-80-905252-2-1) je
dostupný na www.ergoterapie.cz pro členy ČAE.

•

•
•

Program 26. celostátní odborné konference ČAE
Pátek, 21. 11. 2014
9:00- 10:00
10:00-11:30
10:00- 10:15
10:15- 10:30
10:30- 10:45
10:45- 11:00
11:00- 11:15
11:15- 11:30

Registrace účastníků konference
Dopolední odborný program
Mgr. Jana Jelínková, Mária Krivošíková, M.Sc.: Jak šel čas v ČAE
Bc. Alena Bendová: Vzpomínky na počátky ČAE
Doc. MUDr. Jiří Votava: Ergoterapie včera, dnes a zítra- pohled rehabilitačního lékaře
Doc. MUDr. Olga Švestková: Začátky vysokoškolského studia ergoterapie v ČR
Doc. MUDr. Olga Švestková: Ergodiagnostika
Diskuse

11:30-12:00

Přestávka na kávu

12:00-14:00
12:00- 12:20
12:20-12:50

13:50- 14:00

Pokračování odborného programu
pí. Ivana Krejčí: Chirurgie ruky a ergodiagnostika
Mgr. Jana Vyskotová: Hodnocení funkčních deficitů po
traumatickém poranění ruky
Bc. Zuzana Rodová M.Sc.: Ergoterapie u pacientů s ataxií
pí. Zdena Faltýnková: Co znamená pro vozíčkáře žít zdravě
Mgr. et Bc. Zuzana Gregorová, Bc. Iva Melicharová: Antidekubitní polštář, zádová opěrka, další
komponenty vozíku a jejich vliv na vznik defektů na kůži u spinálního klienta
Diskuse

14:00- 15:00

Přestávka na oběd

15:00-16:30
15:00- 15:15
15:15- 15:30
15:30-16:15
o rehabilitaci
16:15-16:30

Odpolední odborný program
Mgr. Margita Kučerová: Vzdělávání v ergoterapii- informace z NCONZO v Brně
Bc. Kristýna Hoidekrová: Mirror therapy v ergoterapii
MUDr. Martina Hoskovcová, Mgr. Ota Gál: Chronické stadium po CMP: mýty a fakta

16:30-17:00

Přestávka na kávu, příprava valné hromady

17:00- 18:00
18:30-21:00

Valná hromada ČAE
Společenský večer

12:50- 13:10
13:10-13:30
13:30- 13:50

Diskuse

Program 26. celostátní odborné konference ČAE
Sobota, 22. 11. 2014
9:00- 9:30
9:30-11:30
9:30- 10:10
10:10-10:50
10:50- 11:10
11:10- 11:30
11:30- 11:50
11:50- 12:00
12:00-13:00
13:00- 16:00
13:00- 13:15
13:15- 13:30
13:30- 13:45
13:45- 14:00
14:00- 14:30
14:30- 14:45
14:45- 15:00
15:00- 15:15
15:15- 15:30
15:30- 15:50
16:00

Registrace účastníků konference
Dopolední odborný program
Prof. Gaynor Sadlo: Neuroscience of occupation- some brain science evidence of how
occupational therapy works
Mrs. Janette Reading: Private OT practice in UK
Mgr. Linda Obrtelová, Mgr. Adriana Kameníková: Mezigenerační setkávání – vliv na
seniory
Mgr. Petra Dvořáková: Dítě s dyspraxií v péči ergoterapeuta
Mgr. Michala Nováková, Bc. Petra Zunová: Ergoterapie v akutní psychiatrické péči
Diskuse
Přestávka na oběd a kávu
Odpolední odborný program
Dariusz Boháč: Roboticky asistovaná ergoterapie, BTL zdravotnická technika a.s.
MgA. Terezie Macková, Mgr. Monika Valešová, PhDr. Michaela Šrytrová, Mgr. Rita
Firýtová: Ergoterapeut v tréninkovém multidisciplinárním týmu - Zdvižná plošina
Bc. Olga Nováková M.Sc.: Problematika modifikace domácího prostředí. Výstupy
projektu Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího prostředí osob se
zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti
Lucie Junková: Paliativní péče pro děti
Přestávka na kávu
Bc. Vladislava Rusková: Oddělení následné intenzivní péče- ergoterapie jako součást
léčebné rehabilitace
Mgr. Marcela Kryski: OSVČ - nová cesta ergoterapeuta
Bc. Tereza Sádlová, Bc. Petra Znamenáčková: Ergoterapie v interní medicíně
Mgr. Olga Košťálková, Mgr. Veronika Slepičková: Využití volné terapie v rámci denního
stacionáře
Diskuse, ukončení konference
Předání certifikátů

26. celostátní odborná konference ČAE obrazem

Registrace účastníků konference

Mgr. Petra Dvořáková

Pohled do sálu

Bc. Tereza Sádlová a Bc. Petra Znamenáčková

Přednáška prof. Gaynor Sadlo (Brighton
University, UK) a Janette Reading (UK)
Prof. Gaynor Sadlo,
tlumočnice Mgr. Kamila Podaná

Paní Janette Reading

Prof. Gaynor Sadlo, paní Janette Reading a
organizační výbor ČAE

Realizované kurzy ČAE v roce 2014
•

•
•

•

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 pořádal dne 10. 4. 2014 v Emauzském opatství v
Praze odborný seminář „Praktické zkušenosti s hodnocením bariér v domácím
prostředí“ Seminář lektorovala Cristina Crisóstomo (CRPG Portugalsko), Mónica
Correia (CRPG Portugalsko), Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.
Odborný kurz „Cvičení paměti jako prevence i terapie“, termín 26. 4. 2014,
Praha. Pod lektorským vedením Mgr. Jitky Suché, počet vyučovacích hodin 8.
Ve spolupráci ČAE s ILA., s.r.o. v rámci projektu „Vývoj metodiky pro evaluaci
a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení
jejich zaměstnatelnosti“ se konal dne 19. 6. 2014 v Emauzském opatství v
Praze seminář „Metodika hodnocení bariér v domácím prostředí,“ který se
týkal představení metodiky, kterou společně vytvořil tým ergoterapeutů a dalších
externích spolupracovníků (např. kolegyně z Centra Paraple, ErgoAktiv).
Ve spolupráci ČAE s ILA, s.r.o. v rámci projektu „Vývoj metodiky pro evaluaci
a modifikaci domácího prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení
jejich zaměstnatelnosti“se pořádala dne 6. 11. 2014 v Emauzském opatství v
Praze závěrečná školící akce s názvem „SEMAFOR home“ metodika pro
posouzení bariér v domácím prostředí. Lektoři Mgr. Kateřina Macháčková,
Ph.D., Agneta Malmgren Fänge (Univerzita v Lundu, Švédsko), Jerónimo de Sousa
(Centro de Rehabilitacao Profissional, Portugalsko).

6. Publikační činnost ČAE
• V roce 2014 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)
• Vydání Sborníku abstrakt z 26. celostátní
odborné konference ČAE s mezinárodní účastí na
CD-romu. (ISBN 978-80-905252-2-1). Sborník
obdržel každý účastník konference a je dostupný na
www.ergoterapie.cz pro členy ČAE.

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)

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 2014 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 2014“
(Přehled o profesi ergoterapie v EU za rok 2014), 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.
Participace ČAE v projektech WFOT:
• OT HR Project – výsledky k dispozici na webu ČAE
• Socioeconomical Status of Ocupational Therapy – survey
• OT Specialist Competency Project

9. Finanční zpráva ČAE
za rok 2014

Přehled hospodaření za rok
2014
• stav k 1. 1.2014

172 805,- Kč

• stav k 31. 12. 2014

146 422,- Kč

• celkové výdaje

241 226,- Kč

• celkové příjmy

214 843,- Kč

1. Provoz ČAE
Příjmy:

81 613,- Kč

Výdaje:

113 089,- Kč

•členské příspěvky
•úrok
•inzerce
•dar

78 650,- Kč
13,- Kč
1 950,- Kč
1 000,- Kč

•cestovní náklady
533,- Kč
•DPP (za rok 2013 a 2014)
76 566,- Kč
•srážková daň
13 514,- Kč
•bulletin (grafik)
3 473,- Kč
•COTEC (členské příspěvky) 2 789,- Kč
•WFOT (členské příspěvky) 2 048,- Kč
•Komora (CKZP- členské)
2 000,- Kč
•webhosting
1 525,- Kč
•kancelářské potřeby
5 694,- Kč
•poplatek za vedení účtu
1 891,- Kč
•poštovné
2 099,- Kč
•poplatky bance za převody příspěvků do
zahraničí
764,- Kč
•jiné (PF atd.)
193,- Kč

2. Schvalování vzdělávacích akcí do CŽV
Příjmy:

11 400,- Kč

•manipulační poplatky

11 400,- Kč

Výdaje:

0,- Kč

•poštovné:

0,- Kč

3. Kurzy
Příjmy:
•Kurzovné:

10 700,- Kč
10 700,- Kč

Výdaje:
•honorář lektorovi
•kopírování
•občerstvení
•poštovné
•cestovní náklady
•dárkové předměty
•NGO Market
•pronájem prostor

11 541,- Kč
7 000,- Kč
180,- Kč
350,- Kč
363,- Kč
190,- Kč
88,- Kč
970,- Kč
2 400,- Kč

4. Výroba a prodej propagačních materiálů
Příjmy:

1 330,- Kč

Výdaje:

19 401,- Kč

•poštovné
•výroba propag. materiálů

123,- Kč
19 278,- Kč

5. Konference ČAE 2014
Příjmy:

109 800,- Kč

•účastnické poplatky:
69 800,- Kč
•sponzorský dar:
20 000,- Kč
•reklama, prezentace firmy: 15 000,- Kč
•prodej propag. materiálů:
5 000,- Kč

Výdaje:

96 337,- Kč

•kancelářské potřeby:
2239,- Kč
•občerstvení:
56 605,- Kč
•kopírování:
72,- Kč
•pronájem prostor a techniky: 25 410,- Kč
•propagace, dárky:
4466,- Kč
•tlumočnické služby:
3000,- Kč
•duplikace CDromu (sborník) 2902,- Kč
•jiné (cestovné, poštovné):
1643,- Kč

6. Distribuce publikace ČAE (COPM)
Příjmy:
•prodej publikace:

0,- Kč
0,- Kč

Výdaje:

858,- Kč

•Poštovné (publikace zasílána nově
registrovaným členům): 858,- Kč

Přehled hospodaření za rok 2014 zpracovala Bc. Anna Jersáková, pokladník ČAE.

Velmi děkujeme našim partnerům
v roce 2014

Kontakt:

www.ergoterapie.cz

