Výroční zpráva
České asociace ergoterapeutů
za rok 2018

Kdo je ČAE?
•

Česká asociace ergoterapeutů je dobrovolnou profesní organizací
ergoterapeutů České republiky, od roku 2000 je aktivním členem Světové
federace ergoterapeutů (WFOT) a Rady ergoterapeutů evropských zemí
(COTEC).

•

V roce 2019 ČAE oslaví 25. výročí od svého založení (založena v roce 1994 v
Ostravě).

•

Od svého vzniku sdružuje v průměru 20% ergoterapeutů, k 1. 1. 2019 máme
registrováno celkem 213 členů, z toho činí 115 plné členství, 58 členů na
mateřské či rodičovské dovolené a členů ve starobním důchodu, 4 přidružené
členství, 31 studentské členství a 5 čestných členů.

•

Ke strategickým dokumentům ČAE patří Etický kodex ergoterapeuta,
Standardy praxe České asociace ergoterapeutů a Koncepce oboru
ergoterapie (2008).

•

ČAE je ke dni 4. 12. 2015 zapsaným spolkem.

•

ČAE je organizátorem 2. kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze.

Složení výboru ČAE v roce 2018
• prezident ČAE, redakční rada bulletinu ČAE:
Mgr. Jana Jelínková
• 1.viceprezident ČAE, 2. delegát ve WFOT, Facebook:
Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
• 2.viceprezident ČAE, 1. delegát v COTEC:
Mgr. Olga Marková
• pokladník ČAE, sekretariát, redakční rada bulletinu ČAE:
Bc. Anna Gaubmannová
• tajemník ČAE, souhlasná stanoviska ČAE k vzdělávacím akcím:
Mgr. Marcela Kryski
K 31. 12. 2018 skončilo funkční období stávajícímu výkonnému výboru.

Složení rozšířeného výboru ČAE v roce 2018
• mezinárodní vztahy, 1. delegát ve WFOT, 2. delegát v
COTEC:
Mgr. Marianna Vavříková
• správce webových stránek, 2. delegát ve WFOT:
Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
• propagace:
Mgr. Tereza Fialová

Složení rozhodčí komise ČAE v
roce 2018:
• Předseda komise:
Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová

• členové komise:
Bc. Eva Chvátalová
Mgr. Gabriela Havejová

• K 31. 12. 2018 skončilo funkční období
stávajícím členům rozhodčí komise.

Cíle České asociace ergoterapeutů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prosazovat zájmy profese ergoterapie,
zasazovat se o vytváření optimálních podmínek pro výkon povolání
kvalifikovaných ergoterapeutů v České republice
usilovat o správné legislativní ukotvení oboru ergoterapie,
informovat širokou veřejnost o přínosu a možnostech ergoterapie,
obhajovat a předkládat ke schválení nové ergoterapeutické výkony,
napomáhat uplatnění ergoterapeutů i v nových oblastech praxe,
dbát o zvyšování standardu ergoterapeutických služeb v ČR (EBP, kurzy,
doporučené postupy, zastoupení v akreditační komisi MZ ČR),
podporovat kontakty a výměnu zkušeností mezi ergoterapeuty
(sdílení v rámci oboru, konference, bulletin, podpora klinických skupin),
rozvíjet mezinárodní spolupráci v rámci členství v mezinárodních
ergoterapeutických organizacích,
ochraňovat svébytnost oboru ergoterapie a podmínky pro výkon povolání,
doporučovat kritéria dobré praxe v ergoterapii,
umožnit školám posouzení studijních oborů dle Minimálních standardů
vzdělávání Světové federace ergoterapeutů,
vytvářet členům příležitost k profesním rozvoji.

Poslání ČAE
Posláním ČAE je propagovat u klientů,
ostatních zdravotnických pracovníků i u
široké
veřejnosti
ergoterapii
jako
zdravotně- sociální profesi, která pomáhá
lidem s postižením nalézt způsoby, jak se
znovu zapojit do činností, které jsou pro ně
v životě důležité a smysluplné a zůstat
maximálně soběstační v osobním, rodinném,
společenském i pracovním životě.

Vize ČAE
Ergoterapie je profese, jejíž oblast
působnosti v rámci zdravotně-sociálních
služeb i služeb zaměstnanosti je dobře
známá jak klientům, tak i odborné a
laické veřejnosti, a ČAE je silným
partnerem každého ergoterapeuta v ČR,
který je identifikován se svou profesí.

Kdo může být členem ČAE
Plné členství může získat:
• ergoterapeut bakalář,
• ergoterapeut magistr,
• absolvent nadstavbového studia „rehabilitační pracovník" s pomaturitním
specializačním studiem „léčba prací",
• diplomovaný ergoterapeut,
• absolvent čtyřleté střední zdravotní školy, obor „rehabilitační pracovník" bez
pomaturitního specializačního studia „léčba prací", jestliže ukončil studium do roku
1990,
• absolvent fakulty tělesné výchovy a sportu se zkouškou z ergoterapie, jestliže ukončil
studium do roku 1990,
• absolvent nadstavbového studia „rehabilitační pracovník", jestliže ukončil studium do
roku 1990
Přidružené členství může získat:
• osoba, která nesplňuje podmínky pro plné členství, ale má o rozvoj ergoterapie zájem
Studentské členství může získat:
• osoba, která studuje obor ergoterapie na některé z vysokých škol v ČR

Co přináší členství v ČAE
•

příležitost pracovat pro rozvoj své profese

•

bezplatný přístup k informacím- info pro členy ČAE (zaheslování přístupů na
webu, rozesílání info na emaily členů, pomoc s řešením profesních a
legislativních otázek atd.)

•

snížené poplatky na všechny vzdělávací akce pořádané ČAE

•

publikace COPM pro nově registrované

•

příležitost prezentovat výstupy své práce, názory, zkušenosti (konference,
web, FB, Bulletin)

•

možnost zapojit se do činnosti zájmových a klinických skupin

•

být součástí komunity ergoterapeutů a podporovat prosazování zájmů
oboru

Představení oboru ergoterapie

Co je 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).

Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje

plně jeho osobnost a možnosti.

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

Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu
života a jsou vnímány jako součást jeho identity. Primárním cílem ergoterapie je umožnit
jedinci účastnit se zaměstnávání, které jsou pro jeho život smysluplné
a nepostradatelné.
Česká asociace ergoterapeutů, 2008

• Každé onemocnění, úraz i proces stárnutí má dopad v
určitém směru na provádění běžných denních činností.
• Pokud jsou schopnosti osoby omezené (např. má jen jednu
funkční ruku, nevidí, potřebuje k pohybu vozík, nepamatuje
si, co bylo včera) i běžné denní činnosti (např. namazat si
chleba, dojít vyvenčit psa, napsat dopis, vrátit se do svého
domu z vycházky) mohou být pro osobu náročné.
• Postižení dlouhodobého nebo trvalého rázu narušuje
sociální role a dosavadní způsob života osoby i jejích
blízkých.
• Ergoterapie pomáhá osobě dosáhnout maximální
soběstačnost.

Cíle ergoterapie
•

Cílem ergoterapie je umožnit osobám zachovat si maximální soběstačnost
v běžných denních činnostech (z anglického originálu Activities of Daily Living,
ADL) pracovních činnostech a aktivitách volného času.

•

Nácvik činností, v kterých je osoba z důvodu onemocnění, úrazu, vývojové vadě
či procesu stárnutí limitována, probíhá v reálných situacích a pokud to je možné
i v jejím vlastním prostředí.

•

Ergoterapeut pomáhá řešit praktické otázky související se snížením
či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné.

•

Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je smysluplná činnost, která
pomáhá k obnově postižených funkcí.

•

Zvolené činnosti zohledňují osobní, sociální, kulturní a ekonomické potřeby
osoby, její aktuální funkční stav, věk, pohlaví a také podmínky prostředí, ve
kterém se nachází.

Co dělá ergoterapeut
•

provádí ergoterapeutické
vyšetření a stanovuje cíle
terapie

•

hodnotí a nacvičuje běžné
denní činnosti (ADL)
v nemocničním i domácím
prostředí

•

v rámci funkční či cílené
ergoterapie trénuje, obnovuje
či posiluje postižené funkce a
dovednosti

•

aplikuje ergoterapeutické
postupy a metodiky
v individuální
i skupinové ergoterapii

Co dále dělá ergoterapeut
• ve spolupráci s ostatními
odborníky provádí
rehabilitaci kognitivních
funkcí a nácvik
komunikačních
a sociálních dovedností
• doporučuje kompenzační
a technické pomůcky a
učí pacienty, členy
rodiny a ošetřovatelský
personál tyto pomůcky
využívat,

Co ještě dělá ergoterapeut
•

zabývá se poradenstvím v
oblasti adaptace a kompenzace
poruch a onemocnění i v
otázkách adaptace a úprav
domácího i pracovního
prostředí

•

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

•

poskytuje poradenské služby
a instruktáže v otázkách
prevence vzniku komplikací
a strukturálních změn
u imobilních pacientů,
spolupracují v tomto směru
s ošetřovatelským personálem
a rodinnými příslušníky klienta

Pro koho je ergoterapie?
 pro osoby všech věkových skupin od dětí po
seniory, kteří mají dočasné nebo trvalé fyzické,
psychické, smyslové nebo mentální postižení
 pro osoby, které jsou sociálně nebo pracovně
znevýhodněné
 pro rodinné příslušníky i širší veřejnost
(konzultační, poradenská a preventivní činnost)

Kdo je ergoterapeut?
• absolvent akreditovaného bakalářského a navazujícího
magisterského studijního oboru pro přípravu ergoterapeutů
• absolvent tříletého studia oboru diplomovaný ergoterapeut na
vyšší zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku
zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/ 2005
• absolvent střední zdravotnické školy v oboru ergoterapeut,
pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve
školním roce 1998/ 1999
• absolvent pomaturitního specializačního studia léčba prací,
pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve
školním roce 2003/ 2004

• Odbornou způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta vymezuje
§ 7, zákona č. 96/ 2004 Sb. (tzv. zákon o nelékařských
zdravotnických povolání, v platném znění).

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

Realizované činnosti

České asociace ergoterapeutů
v roce 2018

Přehled realizovaných činností ČAE
1.

Organizační a informační činnost spolku

2.

Legislativní činnost spolku

3.

Vyjádření rozhodčí komise

4.

Pracovní skupiny ČAE

5.

Aktivity celoživotního vzdělávání

6.

Publikační činnost ČAE

7.

Propagace ČAE

8.

Spolupráce ČAE se zahraničními ergoterapeutickými organizacemi

9.

Úspěchy ČAE za rok 2018

10.

Finanční zpráva za rok 2018

1. Organizační a informační činnost spolku
•

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

•

provozování a aktualizace webových stránek a facebookového profilu ČAE

•

vedení běžné agendy související s chodem profesní organizace

•

hospodaření s financemi ČAE, podání daňového přiznání ČAE za rok 2017, zaplacení
členských příspěvků WFOT a COTEC na rok 2018

•

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

•

administrace přihlášek členů, kontrola naplňování stanov ČAE

•

aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR) v rámci agendy ČAE

•

zasedání valné hromady (dle stanov členské schůze) ČAE- v termínu 26. 9. 2018,
místo Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Valná hromada ČAE 2018
Valná hromada proběhla v rámci 30. celostátní odborné konference ČAE.
Zasedání valné hromady se účastnilo 40 řádných členů a valná hromada byla
dle stanov ČAE usnášeníschopná.

Program valné hromady
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Schválení programu Valné hromady ČAE- hlasování členů
Ustanovení volební komise a seznámení členů s průběhem voleb na volební
období 2019-2021
Představení záměru ČAE udělit statut čestného člena Mgr. Zuzaně
Dudákové
Hlasování valné hromady o udělení čestného členství Mgr. Zuzaně Dudákové
Seznámení se stavem členské základny a hospodařením ČAE- A.
Gaubmannová (pokladník, sekretariát)
Přehled realizovaných aktivit ČAE za období leden- září 2018, aktuální
aktivity, úkoly, plány na rok 2019- J. Jelínková (prezidentka ČAE)
Představení cílů nově vzniklé pracovní skupiny k akreditaci škol v ČR dle
Minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů WFOT 2016- Kateřina
Svěcená (koordinátor pracovní skupiny, 1. viceprezident ČAE)
Představení nového webu ČAE- Zuzana Rodová (členka rozšířeného výboru
ČAE)
Dotazy, připomínky členů ČAE

Závěry valné hromady ČAE 2018
•

Zvolená volební komise vyhlásila výsledek voleb do výkonného výboru ČAE na volební období
2019-2021. Dle vyjádření volební komise proběhly volby řádně a do nového výboru byly zvoleny:
Mgr. Jana Jelínková, Bc. Anna Gaubmannová, Mgr. Olga Marková, Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D., a
Mgr. Marianna Vavříková.

•

Dle stanov ČAE proběhla i volba rozhodčí komise. Složení rozhodčí komise na funkční období
2019-2021 : Mgr. at Mgr. Jaromíra Uhlířová, Bc. Eva Chvátalová a Bc. Iva Hlavsová

•

Na základě hlasování členské schůze bylo Mgr. Zuzaně Dudákové přiznáno ke dni konání členské
schůze čestné členství v ČAE.

•

Valná hromada byla informována o realizovaných aktivitách výboru za období leden- září 2018,
aktuálních úkolech a plánech na rok 2019.

•

Stav členské základny: 197 členů (k 1. 9. 2018), v období leden – srpen 2018 přibylo 20 nových
členů, ukončeno členství 21 členům pro nesplnění podmínek členství dle stanov ČAE.

•

Pracovní skupina představila cíle pracovní skupiny k akreditace škol dle Minimálních standardů
pro vzdělávání ergoterapeutů Světové federace ergoterapeutů dle revize z roku 2016.

•

Členové byli informováni o možnosti založení klinických zájmových skupiny pod patronací ČAE.

•

Valná hromada byla informována o postupu příprav kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze.

•

Členská schůze odhlasovala plán výdajů ČAE na rok 2019 a zpoplatnění služeb ČAE dle
navrhovaného ceníku.

Výkonný výbor ČAE na období 2019-2021
Dne 24. 10. 2018 bylo
odhlasováno následující složení
výkonného výboru ČAE

•
•
•
•
•

Prezident – Mgr. Jana Jelínková
1. viceprezident – Mgr. Olga Marková
2. viceprezident – Mgr. Kateřina
Svěcená, PhD.
Pokladník – Bc. Anna Gaubmannová
Tajemník – Mgr. Marianna Vavříková

Rozšířený výbor:
•
•
•

Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
Mgr. Marcela Kryski
Mgr. Tereza Fialová

2. Legislativní činnost spolku- 1. část
•

Informování členů o metodice užití DRG markerů v systémů IR-DRG
v rehabilitaci a povinnosti z ní vyplývající pro poskytovatele péče.

•

MZ zasláno stanovisko k návrhu novely specializačního vzdělávání

•

Pro NCONZO v Brně aktualizovány otázky pro aprobační zkoušky pro obor
ergoterapie

•

Účast ČAE na dohodovacích řízení k rámcovým smlouvám pro poskytovatele
ergoterapie- zapojení do pracovní skupiny pokračuje.

•

16. 5. 2018 účast zástupců ČAE (J. Jelínková, A. Gaubmannová) na kulatém
stolu v Lékařském domě v Praze k problematice rehabilitace v pobytových
zařízeních sociální péče.

•

V termínu 17.- 25. 5. 2018 účast zástupců ČAE na 17. kongresu WFOT v
Kapském Městě: projednání úkolů propagace kongresu COTEC-ENOTHE 2020
v Praze. Za ČAE se kongresu zúčastnila K. Svěcená a Z. Rodová. Více viz slide
Spolupráce s WFOT.

2. Legislativní činnost spolku- 2. část
•

14. 6. 2018- účast zástupců ČAE (J. Jelínková, A. Gaubmannová) na společné
schůzi podvýboru VSP pro sociálně zdravotní pomezí a podvýboru VSP pro sociální
služby a osoby zdravotně postižené v Poslanecké sněmovně. Předmětem jednání bylo
poskytování léčebně rhb. péče v pobytových zařízeních sociálních služeb.

•

Na žádost NCONZO zpracovala ČAE stanovisko k návrhu celoživotního vzdělávání
pro odbornost ergoterapeut- červen 2018.

•

Vydání prvního čísla Informačního bulletinu ČAE 1/2018 (červen)

•

Příprava 30. celostátní odborné konference ČAE: konference proběhla 26. a 27. 9.
2018.

•

Zformování cílů a ustanovení členů pracovní skupiny „WFOT Approval“: příprava
procesu hodnocení škol dle Minimálních standardů vzdělání ergoterapeutů dle WFOT,
stanovení kritérií na posuzovatele, příprava hodnotících nástrojů. Průběžné během
roku 2018.

•

Průběžná spolupráce s agenturou Guarant International spol. s.r.o., která je
partnerem ČAE v organizaci kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze- pokračování
příprav dle harmonogramu, jednání s pořádající agenturou, skype konference v rámci
mezinárodního organizačního výboru, spuštění webových stránek kongresu, nominování
zástupců za ČR do Vědecké komise kongresu, započaty aktivity související s oslovením
sponzorů.

2. Legislativní činnost spolku- 3. část
•

Účast delegáta ČAE na COTEC Governance day and General Assembly,
Portugalsko: 6.- 7. 10. 2018, Lisabon

•

Propagace COTEC-ENOTHE kongresu 2020 na kongresu ENOTHE v Portugalsku
(6. a 7. 10. 2018) delegátkou ČAE O. Markovou a Z. Rodovou.

•

Organizace kurzu Koučování v ergoterapii- bohužel pro jiné pracovní aktivity
lektorky musel být zrušen.

•

Organizace kurzu The Neurocognitive Theory Comparison between actions in
neuorological patology pod vedením certifikovaných lektorů z Itálie- pro malý zájem
kurz zrušen

•

Zaslány připomínky ČAE k novelizaci vzdělávacích plánů specializačního vzdělávání
ergoterapeutů (říjen 2018).

•

Příprava informačního letáku ČAE a letáku o ergoterapii v oblasti péče o duševní
zdraví (spolupráce se zájmovou skupinou)

•

Dokončení a spuštění nové podoby webových stránek ČAE (spuštěno prosinec, práce
na novém webu probíhaly od března 2018.

2. Legislativní činnost spolku- 4. část
•

Na základě žádosti pořadatele vzdělávací akce posuzování vzdělávacích akcí a
udělení souhlasného stanoviska pro odbornost ergoterapeut. Probíhá průběžně
během celého roku podle došlých žádostí.

•

ČAE nominovala nového zástupce do akreditační komise MZ ČR, jelikož
skončilo funkční období stávajícímu zástupci, PaedDr. Evě Matějíčkové, které
velmi děkujeme za její činnost. Novým členem akreditační komise se na
základě nominace ČAE stala Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

•

Vydání 2. čísla Informačního bulletinu ČAE 2/2018 (prosinec)

•

Příprava setkání zástupců COTEC, ENOTHE, OT EU a ROTOS v Praze:
jednání proběhlo 31.1. až 1. 2. 2019 v Praze, na Klinice rehabilitačního lékařství 1.
LF UK a VFN v Praze.

•

Dne 1.3.2019 - setkání zástupce ČAE (O. Markové) s děkanem 1. LF UK v
Praze- předání informací o COTEC-ENOTHE kongresu 2020, diskuze o pozici
ergoterapie na 1. LF UK.

•

Výbor ČAE se v roce 2018 sešel k projednání úkolů 7x a 4x proběhly skype
konference organizačního výboru kongresu COTEC-ENOTHE 2020.

Účast zástupce ČAE na výběrovém řízení za účelem
vytvoření nového ergoterapeutického pracoviště:
•

Na základě platné legislativy § 48 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je uložena ČAE povinnost
účastnit se jednání výběrové komise zřízené za účelem vytvoření nového
ergoterapeutického pracoviště. Viz znění § 48 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb .

•

V roce 2018 se ČAE účastnila celkem 8 výběrových řízení. Účast pověřeného
zástupce ČAE, pokud se nejedná o člena výkonného výboru, je hrazena DPP dle
vnitřní směrnice ČAE.

•
•
•
•

leden:
únor:
únor:
duben:

•
•
•
•

srpen:
září:
říjen:
prosinec:

Praha- účast A. Gaubmannová
Praha, účast J. Jelínková, za odborníka z praxe K. Svěcená
Ostrava- účast P. Irziková
České Budějovice- účast M. Kryski, za odborníka z praxe D.
Bártová
Brno- účast V. Soporská
Ostrava- účast T. Cholevíková
Ústí nad Labem- účast P. Rostová
Praha- účast A. Gaubmannová, za odborníka z praxe M.
Vavříková

3. Vyjádření rozhodčí komise
Rozhodčí komise posoudila aktivity výboru ČAE za rok 2018 a
shledala, že:
• záležitosti spolku byly vedeny řádně a spolek vykonával veškeré
činnosti v souladu se stanovami a právními předpisy.
• V průběhu roku 2018 neobdržela rozhodčí komise žádnou žádost
člena ČAE či stížnost na realizované aktivity či způsob
rozhodování výboru ČAE o záležitostech spolku.
• Rozhodčí komise neobdržela k vyřízení žádnou žádost o vyřešení
sporu mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků.
Za správnost odpovídá:
Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová, předsedkyně rozhodčí
komise

4. Pracovní skupiny ČAE
• Pracovní skupina „WFOT Approval“

• Ergoterapie v oblasti péče o duševní
zdraví

Pracovní skupina „WFOT Approval“
•

Na jaře roku 2018 vnikla pod záštitou ČAE pracovní skupina, jejíž náplní je vytvořit
proces posuzování vysokých škol v ČR za účelem udělení tzv. „WFOT Approval.“

•

Jelikož je Česká asociace ergoterapeutů, coby řádný člen Světové federace
ergoterapeutů, pověřena v České republice k provádění posuzování a
znovuposuzování studijních oborů Ergoterapie dle Minimálních standardů pro
vzdělávání ergoterapeutů WFOT (dle revize z roku 2016), bylo nutné zformovat
podle požadavků WFOT pracovní skupinu.

•

Náplní pracovní skupiny je především poskytovat školám informace a podporu v oblasti
naplňování Minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů dle WFOT, na žádost
vzdělavatele realizovat posouzení či znovuposouzení studijního oboru Ergoterapie a
zhodnotit jeho kompatibilitu s požadavky těchto standardů.

•

Pracovní skupina má za úkol připravit podmínky pro české vysoké školy, které zajišťují
přípravu ergoterapeutů k výkonu povolání, aby pro ně bylo usnadněno aplikovat
Minimální standardy pro vzdělávání ergoterapeutů WFOT v rámci svých studijních
plánů.

•

Za tím účelem má pracovní skupiny vytvořit dle požadavků WFOT co nejefektivnější
proces posuzování naplňování požadavků těchto Standardů.

Složení pracovní skupiny:
• koordinátor pracovní skupiny: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
• členové pracovní skupiny: Mgr. Jana Jelínková, Bc. Zuzana Rodová, M.Sc., Mgr.
Marianna Vavříková, Mgr. Marcela Dabrowská, Mgr. Kateřina Wolfová

Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví
•

Sdružuje ergoterapeuty pracující v oblasti péče o duševní zdraví z celé
České republiky

•

Aktuálně má skupina 30 členů z celkem 7 psychiatrických nemocnic, 2
psychiatrických klinik a z dalších významných pracovišť zabývajících se
duševním zdravím (př. NÚDZ, CRPDZ, APR ČR ad.)

•

Skupina pracuje na základě principu vzájemného sdílení, podpory a chuti
zasadit se o rozvoj dobré praxe

Shrnutí činnosti pracovní skupiny
Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví za rok 2018
• Uskutečnění celkem 3 setkání v Praze v prostorách Green Doors,
z.ú.
• Vytvoření členské základny skupiny, aktivní oslovování
ergoterapeutů v praxi, vytvoření společného emailu pro komunikaci
skupiny.
• Hledání vhodné podoby fungování skupiny (čas, den a frekvence
setkání; sdílení x tvoření; intervizní pohled na kazuistiky atd.).
• Mapování ergoterapeutických modelů a nástrojů hodnocení, které
ergoterapeuti používají v praxi, diskuse nad vytvořením EBP.
• Sdílení aktuálních otázek a pracovních zkušeností, vzájemná
podpora a předávání informací o novinkách v oboru.
• Spolupráce s ČAE (zaštítění skupiny; prezentace skupiny – web, fb,
bulletin, konference; nákup materiálů od AOTA; organizace kurzu;
tvorba letáku).
• Tvorba základního informačního letáku o ergoterapii v oblasti péče
o duševní zdraví pro širokou veřejnost.

5. Aktivity celoživotního vzdělávání
•

30. celostátní odborná konference ČAE pod záštitou prof. MUDr. Olgy
Švestkové, Ph.D., přednostky Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a
VFN v Praze, 26. a 27. 9. 2018, Praha, KRL 1. LF UK a VFN

•

Oslava Světového dne ergoterapie 2018, 23. 11. 2018

•

Kurz The Neurocognitive Theory Comparison between actions in neuorological
patology pod vedením certifikovaných lektorů z Itálie- pro malý zájem kurz
zrušen

•

Kurz koučování v ergoterapii pod vedením lektorky Jen Gash (VB)- pro malý
zájem zrušen

•

Na žádost pořadatele posouzení vzdělávací akce pro odbornost ergoterapeut
a udělení souhlasného stanoviska na základě stanovených kritérii ČAE.

•

Přípravy kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze, Téma kongresu 2020 v
Praze je „Occupational Therapy Europe- building resilience in individuals,
communities and countries“

30. celostátní odborná konference ČAE
Termín konání: 26. a 27. 9. 2018
Místo konání: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Konference se uskutečnila pod záštitou prof. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D. a ve
spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
•

Konference se účastnilo 110 kolegů, kolegyň a studentů ergoterapie z celé ČR.

•

Atmosféra byla velmi vřelá a je patrné, že právě ČAE konference jsou příležitostí
nejen k prohlubování odborných znalostí a získávání podnětů pro praxi, ale i možností
se po delší době opět setkat s kolegy, spolužáky či přáteli z oboru.

•

Osobně se domnívám, že je tato skutečnost významnou přidanou hodnotou konferencí
ČAE, kterou bychom se měli snažit uchovat. Proto velký dík za tuto atmosféru patří
především přednášejícím.

•

Na místě je i poděkovat sponzorům a partnerům, jmenovitě především generálnímu
partnerovi konference, firmě BTL zdravotnická technika, a.s., dále hlavnímu
partnerovi, firmě DMA Praha, s.r.o. a partnerům konference, firmám 3lobit, o.
z., a Stargen EU, s.r.o.

•

Společenský večer proběhl v prostorách Akademického klubu 1. LF UK ve Faustově
domě, kde se o atmosféru večera postarala hudební skupina Malý Jazz.

•

Jako každoročně byl vydán elektronický sborník příspěvků z konference (ISBN 97880-905252-5-2), který je dostupný na www.ergoterapie.cz pro členy ČAE.

Program 30. celostátní odborné konference ČAE, 26. 9. 2018
8:30- 9:15
9:15-11:30
9:15- 9:25
9:25- 9:55
9:55- 10:15
10:15- 10:30
10:30- 10:45
10:45- 11:00
11:00- 11:15

Registrace účastníků konference
Dopolední odborný program
Úvodní slovo a přivítání účastníků
prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.: Ergoterapie historie, současnost, budoucnost
MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.: Rehabilitace spastické ruky podle konceptu Guided selfrehabilitation contract
Mgr. Tereza Sádlová: Botulotoxinové kazuistiky
Mgr. Ota Gál: ParkinsonNet – koordinace péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí
Bc. Jan Škabrada: Non-Invasive Brain Stimulation (NIBS) v ergoterapii
firma BTL: Možnosti využití pokročilých systémů v ergoterapii

11:15-11:30
Diskuse
11:30-12:15
Přestávka na oběd
12:15-14:00
Pokračování odborného programu
12:15- 12:35
Mgr. Zuzana Dudáková: Ergoterapeutkou jednou a napořád
12:35- 12:55
pí. Zdena Faltýnková: Role ergoterapeuta v projektu CZEPA „Peer mentoring pro spinální pacienty"
12:55- 13:10
Bc. Veronika Liďáková: Představení pilotního projektu – hlasový asistent
13:10- 13:20
Mgr. Jana Jelínková: Co víte a nevíte o ČAE
13:20- 13:30
Mgr. Olga Marková: Co se děje v Evropě - informace z COTEC
13:30- 13:45
Bc. Zuzana Rodová, M.Sc., Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.: Co se děje ve světě- informace z WFOT
13:45- 14:00
14:00- 14:30
14:30-16:15
14:30- 14:45
14:45- 15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00

16:00- 16:15
16:30- 17:45

Diskuse
Přestávka s občerstvením
Odpolední odborný program
Mgr. Petra Dvořáková: Senzorické aspekty chůze
Bc. Pavla Hůlková: Weight-bearing: význam zatěžování paretické HK v dětském věku
PhDr. Michaela Málková: Senzorická integrace na nedonošeneckém JIP
Bc. Zdenka Hyttichová: Vznik Asociace senzorické integrace
Mgr. Eliška Haškovcová: PlaySI- nová ergo platforma
Bc. Lucie Vilímcová, PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.: Ergoterapeutické přístupy u dětí s poruchou autistického spektra
pro podporu kognitivní rehabilitace
Diskuse
Valná hromada ČAE 2018

Program 30. celostátní odborné konference ČAE, 27. 9. 2018
8:30- 9:00
9:00-11:00
9:00- 9:10
9:10- 9:30
9:30- 9:45
9:45- 10:00
10:00- 10:15
10:15- 10:30
10:30- 10:45
10:45- 11:00
11:00- 11:30
11:30- 13:00
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:45
13:45-15:15
13:45- 14:00
14:00-14:15
14:15- 14:30
14:30- 14:45
14:45- 15:00
15:00- 15:15
15:30

Registrace účastníků konference
Dopolední odborný program
Vyhlášení výsledků voleb do výkonného výboru ČAE
Mária Krivošíková,M.Sc.: Funkční míra nezávislosti: možnosti interpretace výsledků a využití
v rehabilitaci
Barbora Vlasáková, DiS.: Ergoterapie u myoelektrické protézy Bebionic
Bc. Jan Maleš: Spolupráce protetika a ergoterapeuta u aplikace myoelektrické protézy Bebionic
Hana Kohoutová: Fyzioterapie u myoelektrické protézy Bebionic
Mgr. Helena Hlochová: Kazuistika – ergoterapie u pacienta s amputací všech čtyř končetin
Mgr. Klára Novotná, Bc. Kamila Kulíšková: Možnosti cvičení ruky u pacientů s roztroušenou sklerózou
Diskuse
Přestávka s občerstvením
Pokračování odborného programu
Mgr. Tereza Fialová, Fiedorová I., Dabrowská M.: Možnosti ergoterapeutické intervence od akutních lůžek po
domácí prostředí u pacienta s popáleninou elektrickým proudem na předloktí. Představení robotického systému MYRO
Hana Růžencová, Růžena Hlavičková: Ergoterapeut - člen Týmu edukačních specialistů
Bc. Iva Hlavsová: Seznámení s kognitivně – terapeutickým cvičením dle Perfetti
Bc. Marika Hrůšová: Ergonomii výš a výš aneb Kam jsme posunuli ergonomii pracovního prostředí ve FN Hradec Králové
během deseti let
Mgr. Eva Rohlenová: Vybrané výsledky dotazníkového šetření o ergoterapeutickém hodnocení domácího prostředí a
domácích návštěvách
Diskuse
Přestávka na oběd
Odpolední odborný program
Mgr. Anna Krulová, Mgr. Jitka Vacková, Prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.: Zásadní postavení ergoterapeuta v
komunitní rehabilitaci
Mgr. Veronika Slepičková, Mgr. Gabriela Havejová: Praktická neurorehabilitace aneb z tělocvičny do živo
Bc. Josefína Pěničková, Bc. Terezie Macků: Ergoterapie v psychiatrické nemocnici Bohnice
Doc. MUDr Jiří Votava, Mgr. Petra Pecharová: Ergoterapie v indikačních oblastech – historie, cíle a problémy tvorby
výukových textů
Mgr. Jana Jelínková: Význam smysluplné činnosti pro posílení resilience jedince aneb jak může ergoterapeut rozvíjet
odolnost u sebe i druhých
Diskuse
Ukončení konference, předání certifikátů

30. celostátní odborná konference ČAE obrazem

Oslava Světového dne ergoterapie 2018
Termín konání: 23. 11. 2018
Místo konání: Prostor pro lidi, Šmilovského 143718, 120 00 Praha2 - Vinohrady
•
•

•

•

•

•

Oslava byla určena především členům ČAE jako poděkování za jejich podporu, bez
které by ČAE nemohla fungovat.
Letos jsme se snažili účastníkům nabídnout zajímavý program jak po stránce
emocionální, tak gastronomické.
Na úvod viceprezidentka ČAE, Mgr. Olga Marková, představila finální verzi nového
propagačního letáku ČAE, který je určen především pacientům, rodinným příslušníkům
a veřejnosti.
Poté následoval seminář PhDr. Kateřiny Matouškové Šindelářové na téma
mindfulness. Vyzkoušeli jsme si také na vlastní kůži a smysly, jak se naučit
koncentrovat na „tady a teď“, zklidnit se v každodenním shonu a jak čerpat energie
pro sebe, tak pro další činnosti.
Pod vedením zkušeného a nadšeného šéfkuchaře Pavla Gaubmanna jsme se všichni
po důkladném umytí rukou pustili do přípravy sushi. Pod našima rukama vznikly
nezvyklé varianty chutí i tvarů, o kterých se jistě japonským mistrům sushi ani
v divokém snu nezdá, nicméně my jsme si to užili a na společně vytvořeném díle si
pochutnali.
Pokud je vám líto, že jste se našeho setkání nezúčastnili, nezoufejte, v roce 2019 se
setkáme ku příležitosti oslav Světového dne ergoterapie opět.

Oslava Světového dne ergoterapie 2018
obrazem

Souhlasná stanoviska
• Za rok 2018 bylo přijato a posouzeno ČAE
celkem 14 žádostí v rámci aktivit celoživotního
vzdělávání ergoterapeutů. Všechny tyto akce
byly schváleny.
• Typy akcí: 1 sympozia, 4 odborných konferencí,
5 odborných kurzů, 2 seminářů, 2 školících akcí.
• Náhlý pokles přijatých žádostí je důsledkem
zrušení kreditního systému v novele zákona č.
96/2004 Sb.

Přípravy kongresu COTEC-ENOTHE
2020 v Praze
•

Termín 23.-26. 9. 2020

•

Téma kongresu 2020 v Praze je „Occupational Therapy Europe- building resilience in
individuals, communities and countries“

•

Webové stránky kongresu: www.cotec-enothe2020.com

•

Příprava kongresu postupuje dle harmonogramu projektového plánu.

•

Pravidelně díky mezinárodnímu složení organizačního výboru probíhají skype
konference.

•

V rámci COTEC GOVERNANCE DAY AND GENERAL ASSEMBLY, které proběhlo
6.- 7. října 2018 v Portugalsku, se uskutečnilo první osobní setkání členů
organizačního výboru COTEC-ENOTHE kongresu za účasti delegáta ČAE, O. Markové,
a Z. Rodové, členky organizačního výboru za ČR.

•

Organizační výbor kongresu: Anna Gaubmannová, Ursula Gubler Thomann, Jana
Jelínková, Olga Marková, Jana Náhlá, Zuzana Rodová, Petra Smejkalová, Anu
Söderström, Kateřina Svěcená

•

Za ČR byly do Vědecké komise kongresu nominováni Mária Krivošíková, M.Sc.,
Mgr. Anna Krulová, Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Kongres COTEC-ENOTHE 2020 v Praze

6. Publikační činnost ČAE
• V roce 2018 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 30. celostátní
odborné konference ČAE na CD-romu. (ISBN
978-80-905252-6-9). Sborník je také dostupný
na www.ergoterapie.cz pro členy ČAE a byl uložen
na Úložiště šedé literatury.

7. Propagační činnost ČAE
•

aktualizace a úpravy webových stránek ČAE (pravidelné zveřejňování
informací z ČAE, odkazy na zajímavé zdroje, komunikace, uveřejňování
nabídek práce, správa emailu ČAE)

•

Za rok 2018 bylo rozesláno členům 110 hromadných emailů.

•

Návštěvnost webu: cca. 200 návštěv za den.

•

Správa Facebookového profilu České asociace ergoterapeutů
(www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu), aktuálně máme 897
sledujících

•

Realizace nového informačního letáku ČAE pro pacienty, rodinné
příslušníky a širokou veřejnost.

•

Poděkování sponzorům a partnerům za spolupráci v roce 2018.

Nový web ČAE
•

Na konci roku 2018 byly spuštěné nové webové stránky, které se
připravovaly od března 2018.

•

Bc. Matěj Malecha- copywriter a ux designer- student Studia nových médií
na FF UK- navrhl a realizoval tvorbu nového webu ve spolupráci se Zuzanou
Rodovou M.Sc., která web spravuje.

•

Anketa na webu- Hotjar: 212 odpovědí- většina respondentů dohledala
informace, které požadovala, pokud ne, anketa slouží k dalšímu vylepšování
webu.

•

Nápady, doporučení či stížnosti k fungování webových stránek je možno
zasílat na: web@ergoterapie.cz

•

Web4U umožnil web hosting nového webu zdarma.

•

Děkujeme všem, kteří na zpracování nových webových stránek
spolupracovali, především Bc. Kateřině Holubové, Mgr. Olze Markové,
ergoterapeutkám z Ergoaktivu, klientům, dětem a manželovi za spolupráci při
fotografování . Dále Mgr. Gábině Havejové, Mgr. Marii Vychytilové a Bc.
Petře Kubasové za vkládání údajů o ergoterapeutických pracovištích na
webové stránky a členům i nečlenům za vyplnění dotazníku.

Podoba nových webových stránek
www.ergoterapie.cz
www.ergoterapie.cz

Mapa ergoterapeutických pracovišť

Nový informační leták ČAE

8. Spolupráce ČAE se zahraničními
ergoterapeutickými organizacemi

Spolupráce s COTEC
(Rada ergoterapeutů evropských zemí)
Delegát ČAE v COTEC: Mgr. Olga Marková

• účast delegáta ČAE na Governance day a General Assembly
(Portugalsko, 6. - 7. 10. 2018)
• report členských států Summary of profession o stavu
ergoterapie v ČR
• získávání profesionálů pro expertní skupiny COTEC (OT-EU)
• podpora plnění strategického a akčního plánu COTEC na úrovni
ČR
• příspěvek do COTEC Newsletter
• šíření COTEC Newsletter členům ČAE
• pokračování příprav COTEC-ENOTHE 2020 Congress

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

Mgr. Marianna Vavříková

WFOT 1st alternate:

Mgr. Kateřina Svěcená , Ph.D.

WFOT 2nd alternate:

Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.

• WFOT = 106 zemí, 550 000 ergoterapeutů, 900 ergoterapeutických škol, 63000 asistentů
ergoterapeuta, 100 000 studentů ergoterapie
• ČAE je členem WFOT od roku 2002
• Delegáti ČAE (K. Svěcená, Z. Rodová) se účastnili WFOT meetingu v Kapském městě 18.20. 5. 2018 a 17. WFOT kongresu 2018 v termínu 21.- 25. 5. 2018, téma kongresu
„Connected in Diversity: Positioned for Impact“
Důvody účasti zástupců ČAE na kongresu WFOT:
• WFOT Council meeting (zastoupení ČAE na valné hromadě)
• Propagace kongresu COTEC-ENOTHE 2020
• Oslovení potenciálních sponzorů pro kongres COTEC-ENOTHE 2020 v Praze
• Setkání se členy mezinárodního organizačního výboru kongresu COTEC-ENOTHE 2020

• Účast na Education day- sběr podkladů k WFOT Minimum standards for OT education
(Minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů)

WFOT Council meeting, Kapské město

9. Úspěchy ČAE za rok 2018
•

Pokračování v přípravách kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze dle projektového
plánu, spolupráce s členy mezinárodního organizačního týmu prostřednictvím
pravidelných skype konferencí.

•

Realizace 30. celostátní odborné konference ČAE v Praze.

•

Uspořádání oslavy ke Světovému dni ergoterapie v Praze.

•

Vydání dvou čísel Informačního bulletinu ČAE a Sborníku příspěvků z 30. celostátní
odborné konference ČAE.

•

Vytvoření nové grafické i obsahové podoby webových stránek ČAE.

•

Publikace nového informačního letáku ČAE pro pacienty, rodinné příslušníky a širokou
veřejnost.

•

Zformování pracovní skupiny ČAE „WFOT Approval“, jejímž cílem je nabídnout
školám hodnocení jejich studijního oboru ergoterapie dle Minimálních standardů
vzdělávání ergoterapeutů Světové federace ergoterapeutů. Zpracování manuálu pro
potřeby vysokých škol, vytvoření kritérií pro hodnotitele studijních oborů a příprava
hodnotících nástrojů.

•

Pokračování ve spolupráci s pracovní skupinou Ergoterapie v oblasti péče o duševní
zdraví

10. Finanční zpráva ČAE
za rok 2018

Přehled hospodaření za rok
2018
• stav k 1. 1.2018

220 222,- Kč

• stav k 31. 12. 2018

222 999,- Kč

• celkové výdaje

266 456,- Kč

• celkové příjmy

269 233,- Kč

1. Provoz ČAE
Příjmy:

144 043,- Kč

Výdaje:

162 037,- Kč

• členské
příspěvky
• úrok
• vklad (výběr z účtu)
• vratka WFOT
• COTEC – příspěvek
• výběrové řízení

106 900,- Kč

• cestovní náklady
• bulletin (grafik)
• cestovní náklady
• COTEC
• DPP
• DPP sekretariát
• jiné
• kancelářské potřeby
• klinická zájmová
skupina (publikace)
• bankovní poplatek
• poplatek za vedení
účtu
• poštovné
• srážková daň
• výběr z bankomatu
• webhosting
• WFOT

2 074,- Kč
6 251,- Kč
13 983,- Kč
3 997,- Kč
39 440,- Kč
20 400,- Kč
3 045,- Kč
6 383,- Kč
4 241,- Kč

20,- Kč
27 000,- Kč
3 307,- Kč
5 816,- Kč
1 000,- Kč

1 560,- Kč
1 526,- Kč
2 822,- Kč
16 608,- Kč
27 000,- Kč
4 133,- Kč
8 575,- Kč

2. Schvalování vzdělávacích akcí do CŽV
Příjmy:

1 500,- Kč

Výdaje:

0,- Kč

manipulační
poplatky

1 500,- Kč

vratka poplatku

0,- Kč

Příjmy:

18 000,- Kč

Výdaje:

28 429,- Kč

Kurzovné
(Koučování v ergo)
Kurzovné (Den
ergo)

16 000,- Kč

Vratka kurzovného
Pronájem prostor
(Den ergo)
Lektorka (Den ergo)
Občerstvení (Den
ergo)

16 000,- Kč
2 904,- Kč

3. Kurzy
2 000,- Kč

4 000,- Kč
5 525,- Kč

4. Výroba a prodej propagačních materiálů
Příjmy:

5 090,- Kč

Výdaje:

10 491,- Kč

Propagační
materiál, prodej

5 090,- Kč

výroba (letáky)
poštovné

10 297,- Kč
194,- Kč.

5. Konference ČAE 2018
Příjmy:

99 300,- Kč

Výdaje:

64 275,- Kč

• účastnický poplatek
• dary

64 300,35 000,-

• kancel. potřeby

5 447,- Kč
27 217,- Kč
14 011,- Kč
0,- Kč

• občerstvení
• spol. večer
• pronájem prostor
a techniky
• program (večer)
• cestovní náklady
• inventář, hyg.
potřeby
• duplikace CD

4 500,- Kč
1 530,- Kč
9 669,- Kč
1 901,- Kč

6. Distribuce publikace ČAE (COPM)
Příjmy:

0,- Kč

Výdaje:

1 224,- Kč

prodej publikace

0,- Kč

poštovné
(novým členům)

1 224,- Kč

7. Inzerce
Příjmy:

1 300,- Kč

bulletin
web banner, FB

1 300,- Kč

Výdaje:

0,- Kč
0,- Kč

Přehled hospodaření za rok 2018 zpracovala Bc. Anna Gaubmannová,
pokladník ČAE.

Velmi děkujeme našim partnerům
v roce 2018

Kontakty

www.ergoterapie.cz
info@ergoterapie.org

