
 
 
 
 
 

 

Výroční zpráva 
 

České asociace ergoterapeutů 
za rok 2019 



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 oslavila 25. výročí od svého založení (založena v roce 1994 v Ostravě).  
  
• Od svého vzniku sdružuje v průměru 20% ergoterapeutů, k 31. 12. 2019 jsme měli 

registrováno celkem 221 členů, z toho činí 131 plné členství, 57 členů na mateřské či 
rodičovské dovolené a členů ve starobním důchodu, 6 přidružené členství, 22 studentské 
členství a 5 čestných členů.  

 
• Ke strategickým dokumentům ČAE patří Etický kodex ergoterapeuta, Standardy praxe 

České asociace ergoterapeutů a Koncepce oboru ergoterapie.    
 

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

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



Složení výboru ČAE v roce 2019  
 

• Mgr. Jana Jelínková: prezident ČAE, člen organizačního výboru COTEC-ENOTHE 
Prague 2020, člen pracovní skupiny pro hodnocení Minimálních standardů vzdělávání dle 
WFOT 

 
• Mgr. Olga Marková: 1.viceprezident ČAE, 1. delegát v COTEC, člen organizačního 

výboru COTEC-ENOTHE Prague 2020 
 
• Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.: 2.viceprezident ČAE, 2. delegát ve WFOT, člen 

vědeckého výboru COTEC-ENOTHE Prague 2020, koordinátor pracovní skupiny pro 
hodnocení Minimálních standardů vzdělávání dle WFOT  

  
• Bc. Anna Gaubmannová: pokladník ČAE, sekretariát, člen organizačního výboru COTEC-

ENOTHE Prague 2020 
  
• Mgr. Marianna Vavříková: tajemník ČAE, 1.delegát WFOT, člen pracovní skupiny pro 

hodnocení Minimálních standardů vzdělávání dle WFOT, propagace oboru  
 

 



Složení rozšířeného výboru ČAE v roce 2019  

• Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.: správce webových stránek, 2. delegát ve 
WFOT, člen organizačního výboru COTEC-ENOTHE Prague 2020, člen 
pracovní skupiny pro hodnocení Minimálních standardů vzdělávání dle 
WFOT  

• Bc. Klára Šťastná: 2. delegát v COTEC, propagace oboru 

• Mgr. Marcela Kryski: souhlasná stanoviska CŽV 
 
• Mgr. Jana Náhlá: člen organizačního výboru COTEC-ENOTHE Prague 

2020 
 

• členky vědeckého výboru kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze: 

  Mária Krivošíková, M.Sc., Mgr. Anna Kuželková (roz. Krulová)   
 

 



 
 

Složení rozhodčí komise ČAE v roce 2019: 
  

 

• Předseda komise:  
 Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová 
 
• členové komise:  
 Bc. Eva Chvátalová 
 Bc. Iva Hlavsová  
 



Vyjádření rozhodčí komise  
 Rozhodčí komise posoudila aktivity výboru ČAE za rok 2019 a shledala, že:  
 
• Záležitosti spolku byly vedeny řádně a spolek vykonával veškeré činnosti 

v souladu se stanovami a právními předpisy.  
 
• V průběhu roku 2019 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  

 



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,  

• 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. 

 



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 

 



Benefity členství v ČAE  

 

1. Získáte kvalitní zdroj aktuálních informací 

• pravidelný newsletter s novinkami z oboru 

• newsletter COTEC 

• sborníky z konferencí ČAE 

• přehled ergoterapeutických a odborných publikací 

• informace pouze pro členy  

 

2. Aktivně se zapojíte do formování asociace 

i oboru 

• díky volebnímu právu na Valné hromadě 

• možnost zapojit se do činnosti zájmových 

klinických skupin 

 

 

3. Usnadníte si další profesní rozvoj 

• informace o ergoterapeutických a odborných 

kurzech 

• slevy na kurzy a konference pořádané ČAE, včetně 

přednostních míst 

• pravidelné nabídky práce v ČR i zahraničí 

• publikace COPM (Kanadské hodnocení výkonu 

zaměstnávání) pro nově registrované zdarma  

 

4. Získáte slevy u partnerů ČAE 

• společnost REHASPORT, nakladatelství GRADA 

 

Čím větší je počet členů, tím větší má ČAE možnosti prosazování zájmů celého oboru. 
 



Představení oboru ergoterapie  



Ergoterapie je… 
• V ČR legislativně ukotvený zdravotnický obor (dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění) 

  

• způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta je získána absolvováním bakalářského studijního oboru 

ergoterapie na jedné z vysokých škol v ČR (Praha, Ostrava,Ústí nad Labem, Plzeň, Olomouc) 

 

• odborné činnosti ergoterapeuta v rámci zdravotních služeb vymezuje  vyhláška č. 55/ 2011 Sb., v 

platném znění 

  

• celosvětově je vnímána jako obor, který zohledňuje zároveň zdravotní, sociální, výchovné, kulturní, 

spirituální a další aspekty v práci s pacientem/ klientem, skupinou či komunitou 

 

• ergoterapie je právě specifická ve své komplexnosti, holistickém přístupu a propojování zdravotně 

sociální problematiky 

 

• v rámci ČR ergoterapie respektuje specifika ucelené rehabilitace našeho regionu 



Ergoterapie a její cíle 
 • Cílem ergoterapie je umožnit osobám zachovat si maximální soběstačnost v běžných 

denních činnostech (tzv. 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 a vztahují se k 

jeho sociálním rolím. 

 

• Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je smysluplná činnost 

či zaměstnávání, která pomáhá k obnově postižených funkcí.  

 



Co utváří specifika ergoterapie v ČR  
• majoritní zastoupení ergoterapeutů v rámci zdravotnických služeb  

• oddělené řízení sektorů zdravotnictví a sociálních služeb (samostatná ministerstva)   

• stárnutí populace a potřeba zachování co nejvyšší kvality života právě u seniorů  

• využívání tradičních ergoterapeutických metod a konceptů v praxi   

• reforma péče o duševní zdraví v ČR a nové začleňování principů péče o duševní zdraví dle WHO v 

rámci zdravotních služeb   

• nedostatečná pozornost k vytváření profesní role, identity a pracovního postavení ergoterapeuta v 

rámci multidisciplinárních týmů i duševní odolnosti ergoterapeutů ve vztahu k naplňování jejich 

pracovní role   

• nedostatek příležitostí pro specifické navazující vzdělávání a seberozvoj ergoterapeutů  

• praktičnost a všestrannost ergoterapeuta v řešení každodenních situací pacienta (např. výroba 

vlastních terapeutických pomůcek a pomůcek pro pacienta)   

• zohlednění základních oblastí, kompetencí a domén práce ergoterapeuta v České republice.  

 



Na jaké oblasti se ergoterapie v ČR především zaměřuje?   

• provádí sobě vlastní diagnostiku založenou na analýze aktivity  

• nácvik ADL (všedních denních činností)   

• cílená ergoterapie zaměřená zejména na terapii horní končetiny   

• kondiční ergoterapie nebo ergoterapie zaměstnáváním 

• trénink kognitivních funkcí ve vztahu k provádění všedních denních činností   

• nácvik komunikačních a sociálních dovedností 

• ergodiagnostika a pracovní rehabilitace 

• ergoterapie v komunitě 

• poradenství v ergoterapii (např. doporučení kompenzačních pomůcek či úprav bytu) 

• poskytuje poradenské služby a instruktáže v otázkách prevence vzniku komplikací 

a strukturálních změn souvisejících s výkonem pracovních činností (např. doporučení 

ergonomických úprav pracoviště, zásady školy zad)  



S kým ergoterapeut pracuje 

 s osobami všech věkových skupin od dětí po seniory, kteří mají 
dočasné nebo trvalé fyzické, psychické, smyslové nebo mentální 
postižení 

 

 s osobami, které jsou sociálně nebo pracovně znevýhodněné  
 

 s rodinnými příslušníky i širší veřejností (konzultační, 
poradenská a preventivní činnost) 

 
 ergoterapeut pracuje individuálně nebo se skupinou  



Kde ergoterapeuti pracují?  
 

• ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení 

• rehabilitační centra a ústavy; léčebny pro dlouhodobě nemocné 

• denní stacionáře, terapeutické dílny a komunitní programy pro osoby s duševním 
onemocněním 

• denní stacionáře a sociálně aktivizační služby pro děti, dospělé a seniory 

• penziony a domovy pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením 

• služby domácí péče, rané péče a osobní asistence 

• speciální školy pro děti se specifickými potřebami 

• programy předpracovní a pracovní rehabilitace, programy chráněného zaměstnání 

• vzdělávací instituce pro přípravu studentů ergoterapie 

 

 

 



Má i Vaše město svého ergoterapeuta?  



Realizované činnosti   
České asociace ergoterapeutů  v 

roce 2019 



Přehled realizovaných činností ČAE 
1. Organizační a informační činnost spolku  

2. Legislativní činnost spolku  

3. Pracovní skupiny ČAE 

4. Aktivity celoživotního vzdělávání 

5. Publikační činnost ČAE  

6. Propagace ČAE  

7. Spolupráce ČAE se zahraničními ergoterapeutickými organizacemi 

8. Úspěchy ČAE za rok 2019 

9. Finanční zpráva za rok 2019  



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 2018, zaplacení členských příspěvků 

WFOT a COTEC na rok 2019 
 
• spolupráce s pověřenými úřady (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

magistráty, zdravotní pojišťovny apod.) 
 

• administrace přihlášek členů, kontrola naplňování stanov ČAE 
 
• zasedání valné hromady (dle stanov členské schůze) ČAE- v termínu 26. 9. 2019, místo 

Multifunkční centrum Kampus UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem 
 

• účast zástupce ČAE na výběrových řízeních na vznik nových erg. pracovišť 
 

 

 

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


Valná hromada ČAE 2019 
 Členské schůze spolku se zúčastnilo celkem 34 členů ČAE s plným členstvím, 3 účastníci bez plného 

členství nebo se studentských členstvím, kteří se neúčastnili hlasování. Dle stanov ČAE byla 
členská schůze usnášeníschopná.  

 
 
Program valné hromady 
 
• Schválení programu Valné hromady ČAE- hlasování členů  
• Seznámení se stavem členské základny a hospodařením ČAE- A.  Gaubmannová (pokladník, 

sekretariát)  
• Přehled realizovaných aktivit ČAE za období leden- září 2019, aktuální aktivity, úkoly- J. Jelínková 

(prezidentka ČAE) 
• Priority ČAE- představení strategického plánu a seznámení s dílčími kroky jeho naplňování- O. 

Marková (viceprezident ČAE)  
• Informace o činnosti pracovní skupiny k akreditaci škol v ČR dle Minimálních standardů pro 

vzdělávání ergoterapeutů WFOT- K. Svěcená (koordinátor pracovní skupiny, viceprezident ČAE)  
• Představení cílů pracovní skupiny k propagaci ČAE- K. Šťastná (členka rozšířeného výboru), M. 

Vavříková (tajemník ČAE)  
• Dotazy, připomínky členů ČAE 

 



Závěry valné hromady ČAE 2019 
• Členská základna  - 221 členů (k 1. 9. 2019), v roce 2019 přibylo 20 nových členů, 

ukončení členství 18 osob (pro nesplnění podmínek o členství dle stanov ČAE)  

• Valná hromada odsouhlasila návrh plánovaných výdajů ČAE na rok 2020: celkem 

182.500,-Kč počtem 34 hlasů 

• Valná hromada byla informována o realizovaných aktivitách výboru za období leden- 

září 2019 a aktuálních úkolech do konce roku 2019.  

• Pracovní skupina k akreditaci škol v ČR dle Minimálních standardů pro vzdělávání 

ergoterapeutů WFOT informovala o činnostech pracovní skupiny a dokončení hodnocení 

1. LF UK a VFN v Praze. 

• Pracovní skupina k propagaci ČAE představila svou koncepci, jejímž hlavním záměrem je 

pomoci zvýšit stav členské základny ČAE.  

• Představeny byly priority výboru ČAE pro funkční období 2019- 2021, strategický 

plán a nastíněny byly dílčí kroky jeho naplňování.  

 
 



Priority výboru ČAE pro funkční období 2019-2021 

 Na počátku roku se ČAE věnovala stanovení prioritní oblastí činnosti, které mělo pomoc 

lépe zacílit a koncentrovat činnost členů výboru a rozšířeného výboru. 

 

S ohledem na časové kapacity členů výboru byly stanoveny následující oblasti, na které 

výbor a rozšířený výbor soustředí svou činnost: 

• advokační činnost - podpora systémových změn a vytváření vhodných podmínek pro obor 

• rozvoj členské základny a propagace oboru a činnosti ČAE 

• pořádání celorepublikové konference 

• zajištění provozu asociace  

• úspěšná realizace COTEC-ENOTHE kongresu 2020 v Praze (přínos pro ergoterapii v 

ČR, finanční profit, zvýšení povědomí veřejnosti) 

 



Plány ČAE 
• upevnění pozice ergo v rámci zdravotních služeb- jednat o 

posunu platových tříd, mzdovém indexu K, navýšení 
finančního ohodnocení ergo výkonů 
 

• uvědomujeme si potřebu posílení kompetencí a upevnění 
pozice odbornosti ergoterapeut v sociální oblasti- v 
současné době nad možnosti výkonného výboru (nutno projít 
celý legislativní proces)- prostor pro vznik klinické zájmové 
skupiny pro OT v soc. službách 

 
• posudková činnost ergoterapeuta- obdobné viz soc. služby  
 
• další oblasti- dle iniciativy a aktivního zapojení dalších 

nadšených ergoterapeutů  
 



2. Legislativní činnost spolku- 1. část  
 

• 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 

• Připomínkování specializační vzdělávání a konceptu CŽV pro NCO NZO 

• Setkání s dětskými ergoterapeuty za účelem diskuse o specializačním 
vzdělávání v oblasti ergoterapie v pediatrii a formulování společného závěru 
pro NCO NZO  

• Kulatý stůl s odborníky z praxe ohledně vize budoucnosti oboru ergoterapie 
(zejm. v oblastech ohodnocení ergoterapeutů, vzdělávání a kompetencí)- za 
odborníky z praxe se setkání zúčastnili: MUDr. Maršálek, MUDr. Angerová, 
Krivošíková, M.Sc., Mgr. Dudáková. Setkání proběhlo 25. 6. 2019 na KRL  

 

 



Významné události 

Leden 2019: 
• Praha: setkání zástupců evropských ergoterapeutických 
organizací: COTEC (s členskou základnou 180000 
ergoterapeutů), ENOTHE (zastřešující 108 evropských škol), 
ROTOS (The Research in Occupational Therapy and 
Occupational Science) se zástupci jednotlivých VŠ v ČR 
 

• setkání, které iniciovala ČAE, proběhlo díky vstřícnosti a ve 
spolupráci s KRL 1. LF UK a VFN v Praze, ve dnech 30. 1. až 
31. 1. 2019 

 
• proběhlo též první „fyzické“ zasedání mezinárodního 

organizačního výboru kongresu COTEC-ENOTHE 2020  
 



Setkání v Praze, 30.-31.1. 2019, KRL 



2. Legislativní činnost spolku- 2. část  

• dokončení manuálu pro školy a hodnotících nástrojů pro 
hodnotitele škol dle WFOT Minimálních standardů + realizace 
hodnocení 1. LF UK v Praze 

 
• zaslání stanovisko MZ ohledně návrhu okruhu kompenzačních 
pomůcek, které by mohl indikovat ergoterapeut 

 
• účast zástupce ČAE na pravidelných zasedáních na pracovní 
skupině MZ k problematice následné rehabilitační péče 

 
• jednání s prezidiem UNIFY za účelem společného prosazení 

oborových zájmů v legislativě  
 
 



2. Legislativní činnost spolku- 3. část  
• Jednání na MZ s ředitelkou odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání - 1. 10. 2019: 

téma koncepce vzdělávání, finanční ohodnocení ergoterapeutů, posun do mzdového indexu K 

  

• Účast na výročním jednání COTEC- O. Marková (1. ČAE delegát COTEC), 24.- 27. 10. 2019, 

Brusel  

 

• Předloženy pracovní skupině MZ k seznamu zdr. výkonů 3 nové návrhy erg. výkonů, které 

pokud budou schváleny by mohly být platné od roku 2021 a iniciování změny mzdového indexu 

z S na K u všech stávajících i nových výkonů.  

 

• Výbor ČAE se v roce 2019 sešel k projednání úkolů 10x a 6x proběhly skype konference 

organizačního výboru kongresu COTEC-ENOTHE 2020. 

 



 
Účast zástupce ČAE na výběrovém řízení za účelem vytvoření nového 

ergoterapeutického pracoviště v roce 2019 
 

 

 

• 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 2019 se ČAE účastnila celkem 12 výběrových řízení.  

 

• Účast pověřeného zástupce ČAE, pokud se nejedná o člena výkonného výboru, je 
hrazena DPP dle vnitřní směrnice ČAE.  

 
 

 

 



Účast na výběrových řízení v roce 2019 
• březen:  Bc. Taťánu Cholevíkovou- 

  Krajský úřad   
  Moravskoslezského   
  kraje  

• březen:  Bc. Zuzanu Rodovou,  
  M.Sc- Kraj Vysočina   

• březen:  Mgr. Zuzanu Kretkovou- 
  Krajský úřad Zlínského  
  kraje    

• duben:  Mgr. Pavlína Oborná-  
  krajský úřad   
  Moravskoslezského kraje 

• květen:  Bc. Ladislavu Chanovickou- 
  Krajského úřadu  
  Moravskoslezského  
  kraje 

• květen:  Zdeňku Spáčilovou-  
  krajský úřad   
  Olomouckého   
  kraje  

 

• květen:  Mgr. Kateřina Svěcená,  
  Ph.D.- krajský úřad  
  Středočeského kraje   

• září:    Bc. Andreu Čapkovou-  
  Krajský úřad   
  Jihomoravského kraje 

• září:   PhDr. Hanu Kynštovou,  
  Ph.D.- krajský úřad  
  Ústeckého kraje  

• říjen:     Mgr. et Ing. Vladimíra  
  Kováčiková- krajský úřad 
  Jihomoravského kraje  

• listopad:  PhDr. et Bc. Evu  
  Fajkusovou- krajský úřad 
  Zlínského kraje  

• prosinec: Mgr. Terezu Fialovou-  
  Krajská úřad   
  Moravskoslezského  
  kraje 

 



Souhlasná stanoviska  
 

• Za rok 2019 bylo přijato a posouzeno Českou asociací ergoterapeutů celkem 16 

žádostí o přiznání souhlasného stanoviska pro akci CŽV odbornosti ergoterapeut. 

Všechny žádosti obdržely souhlasné stanovisko.  

 

• Pokles žádostí o udělení souhlasného stanoviska je důsledkem zrušení kreditního 

systému (povinnosti sbírat kreditní body CŽV).  

 

• Přesto zaznamenáváme tento rok mírný nárůst posouzených akcí.  

 

• Příjem pro ČAE za činnost pracovní skupiny: 300 Kč/ posouzení žádosti 

 

      
 



Souhlasná stanoviska  

Graf č. 1: akce za rok 2019 (%) 
 

Graf 2: Porovnání přijatých žádostí rok 2006 – 2019 



3. Pracovní skupiny ČAE 
• Strategický plán výboru ČAE: Mgr. Marková, Mgr. Jelínková, Mgr. Svěcená  
 
• Pracovní skupina MZ k problematice následné rhb. péče: Mgr. Jelínková  
 
• Akreditační komise MZ: Mgr. Svěcená, Ph.D.  
 
• Organizační výbor COTEC-ENOTHE 2020 kongres: www.cotec-

enothe2020.com: project manager Mgr. Marková  
 
• Hodnocení škol dle Minimálních standardů vzdělávání WFOT: koordinátor 

Mgr. Svěcená   
 
• Propagace oboru a profesní organizace (Skupina pro členskou základnu): 

Bc. Šťastná, Mgr. Vavříková  
 

• Souhlasná stanoviska pro vzdělávací akce: Mgr. Marcela Kryski 

http://www.cotec-enothe2020.com/
http://www.cotec-enothe2020.com/
http://www.cotec-enothe2020.com/
http://www.cotec-enothe2020.com/


Organizace kongresu COTEC-ENOTHE 2020 

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  

 

•  pravidelné Skype porady organizačního i vědeckého výboru 

•  vytvoření komise pro hodnocení abstrakt 

•  otevření příjmu abstraktů pro konferenci 

•  šíření informaci ke členům ČAE i ostatním ergoterapeutům v ČR 

•  průběžné plánování organizačního zajištění kongresu 
 

http://www.cotec-enothe2020.com/
http://www.cotec-enothe2020.com/
http://www.cotec-enothe2020.com/
http://www.cotec-enothe2020.com/
http://www.cotec-enothe2020.com/


Pracovní skupina k Hodnocení Minimálních 
standardů vzdělávání dle WFOT 

• koordinátor pracovní skupiny: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.  
 
• členové pracovní skupiny:  Mgr. Marcela Dabrowská, Mgr. Jana 

Jelínková, Bc. Zuzana Rodová, M.Sc., Mgr. Marianna Vavříková, 
Mgr. Kateřina Wolfová  

 
• 1. lékařská fakulta prodloužila své osvědčení o kvalitě studia 

ergoterapie - o naplňování Minimálních standardů pro vzdělávání 
ergoterapeutů Světové federace ergoterapeutů  

 
• vydání publikace - Manuál k naplňování Minimálních standardů pro 

vzdělávání ergoterapeutů Světové federace ergoterapeutů  



Skupina pro členskou základnu 
Náplň aktivit 
• rozšíření členské základny  
• zvýšení atraktivity asociace pro již 

stávající členy 
• zvýšit dostupnost informací členům  
• propagace asociace 

 
Cíle skupiny pro rok 2020 
• představení medailonků členů výboru 
• iniciování vzniku lokálních 

zastupitelstev 
• obnova spolupráce se školami  

(prezentace ČAE studentům)  
• rozšíření benefitů pro členy  
• zvýšit informovanost členů o dění v 

ČAE (prostřednictvím sociálních sítí, 
webu)  

• získání financí pro propagaci ČAE 
• Spolupráce s pracovní skupinou Pro 

Ergo 
• další zlepšení podoby webu ČAE 

 
Co skupina realizovala v roce 2019 
• v červenci 2019 vznik skupiny členové: Bc. Klára Šťastná, Mgr. 

Marianna Vavříková 
• v dubnu 2019 založen Instagramu ČAE: 

ceska_asociace_ergoterapeutu (k 31. 12. 2019 měl 222 sledujících) 
• podpora diskuze na téma: informace které poskytujeme členům a 

nečlenům skrze sociální media, web a mail 
• proběhl sběr dat od členů COTEC a WFOT ohledně možností 

rozšíření členské základny 
• listopad- prosinec 2019 podpořen vznik sítě lokálních zastupitelů, 

který je nyní v dalším procesu  
• iniciace tvorby medailonků pro seznámení členů s výborem a 

rozšířeným výborem ČAE 
• přidán 4. bod na web „proč se stát členem“ - MOŽNOST ZÍSKÁNÍ 

SLEV A VÝHOD U NAŠICH PARTNERŮ 
• navázání spolupráce a získání výhody pro členy (Grada, Rehasport, 

Dermacol) 
• byla nabídnuta schůzka se studenty vysokých škol společně s 

prezentací magisterského studia  

 



Klinické zájmové skupiny při ČAE 

• Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví: koordinátoři 
Mgr. Pluhaříková  Pomajzlová, Bc. Voslářová  

 

• ProErgo – dobrovolná skupina ergoterapeutů: Bc. Hlavsová- 
komunikace s výborem  

 

• Odborná pracovní skupina ČAE pro oblast pracovní 
rehabilitace a ergodiagnostiky:  kontaktní osoba Mgr. 
Rybářová  



 
Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví 

 
• sdružuje ergoterapeuty pracující v oblasti péče o duševní zdraví 

po celé České republice 

• aktuálně má skupina 36 členů z celkem 7 psychiatrických 

nemocnic, 2 fakultních nemocnic a z dalších významných 

pracovišť zabývajících se duševním zdravím (př. NÚDZ, CRPDZ, 

CDZ, APR ČR ad.) 

• skupina pracuje na základě principu vzájemného sdílení, podpory a 

chuti zasadit se o rozvoj dobré praxe 



Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví 
Shrnutí činnosti pracovní skupiny za rok 2019 
• zorganizování celkem 3 setkání v Praze, v prostorách Green Doors, z.ú.  
• posílení členské základny 
• stabilizace fungování skupiny (náplň setkávání, zápisy, komunikace mezi setkáními ad.) 
• sdílení aktuálních otázek a pracovních zkušeností 
• předávání si cenných poznatků a zkušeností ze stáží v zahraničí 
• informování se o probíhající transformaci psychiatrické péče  
• dokončení základního informačního materiálu o ergoterapii v oblasti péče o duševní 

zdraví pro širokou veřejnost  
• diskuse nad ergoterapeutickými modely a rámci vztahu využívaných v oblasti péče o 

duševní zdraví, sdílení praktických zkušeností členů skupiny s užíváním modelů v praxi   
• mapování nástrojů hodnocení využívaných ergoterapeuty v praxi, diskuse nad 

vytvořením doporučených postupů hodnocení pro možnost měření výstupů ergoterapie a 
pro větší návaznost mezi službami 

• zaměření na Model MOHO, výběr z nástrojů MOHO pro možný překlad a uvedení do 
české praxe (spolupráce se studenty ergoterapie 1. LF UK) 

• spolupráce s ČAE (zaštítění skupiny; prezentace skupiny přes webové stránky a fb; 
náklady na grafické provedení a tisk letáku) 
 



Setkání členů skupiny  
Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví  



4. Aktivity celoživotního vzdělávání 
 

• 31. celostátní odborná konference ČAE k příležitosti 25. výročí založení profesní 
organizace ergoterapeutů v České republice  

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

Kurzy 2019:  
• Kognitivně – terapeutické cvičení dle Perfetti- plán byl březen 2019- zrušeno pro 
malý zájem  
 

• Flossing- plán byl červen 2019- zrušeno pro malý zájem  
 

• Koučování v ergoterapii- lektor zrušil 
 

 

  



Konference ČAE k 25. výročí od založení  



31. celostátní odborná konference ČAE 
 Termín konání: 26. a 27. 9. 2019  

  

 Místo konání: Multifunkční centrum Kampus UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem  

 

 Konference se uskutečnila ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií, Katedrou ergoterapie, Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem pod záštitou doc. PhDr. Zdeňka Havla CSc., děkana FZS Univerzity J. E. Purkyně k 
příležitosti 25. výročí založení ČAE 

  

 Téma konference: Resilience v ergoterapii  

 

• Konference se účastnilo  147 kolegů, kolegyň a studentů ergoterapie z celé ČR.  

 

• Generálním partnerům konference firmám BTL zdravotnická technika, a.s., Státní léčebné lázně Jánské Lázně , 
Otto Bock ČR, s.r.o. a ORTOTIKA-PROTETIKA, s.r.o.,  dále hlavním partnerům firmám DMA Praha, s.r.o. a 
Saebo CZ a  partnerovi MEDICCO, s.r.o. velmi děkujeme za jejich finanční podporu konferenci.  

• Společenský večer proběhl v prostorách Multifunkčního centra Kampusu UJEP a k poslechu vystoupil soubor složený z 
vyučujících katedry hudební výuky UJEP  

 

• Jako každoročně byl vydán elektronický sborník příspěvků z konference (ISBN  978-80-905252-8-3), který je 
dostupný na www.ergoterapie.cz pro členy ČAE.  

 

 

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


Organizační výbor konference 



Odborný program konference – 26. 9. 2019  
 

 9:45-11:30    Dopolední odborný program 

• 9:45- 9:50  Úvodní slovo a přivítání účastníků 

• 9:50- 10:05  doc. PhDr. Zdeněk Havel CSc., děkan FZS  
  Univerzity J. E. Purkyně: Přivítání účastníků   

• 10:05- 10:25 Mgr. Jana Jelínková: Budoucnost profesní 
  organizace: Quo vadis,  ergoterapie v 21. 
  století  

• 10:25- 10:45  Mgr. Olga Marková: Vize profese v ČR a 
  inspirace ze zahraničí  

• 10:45- 11:05 Zdena Faltýnková: Ergoterapie spinálních 
  pacientů - jak šel čas  

• 11:15- 11:30 Bc. Karolína Pospíšilová: BTL přístroje a 
  jejich využití v ergoterapii v Thomayerově 
  nemocnici (prezentace generálního  
  partnera, firmy BTL, a.s.)    

11:30- 12:00 Přestávka s občerstvením  

12:00-14:00  Odborný programu na téma „Resilience“   

• 12:00- 12:30 PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D.: Resilience 
  v kontextu nemoci  

• 12:30- 13:15 Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová:  
  Resilience - s jakými oblastmi se spojuje a jak 
  se odráží v praxi ergoterapie?  

• 13:15- 13:45  Bc. Kateřina Holubová: Resilience u  
  pacientů se získaným poškozením mozku v 
  neurorehabilitaci z pohledu ergoterapeuta   
  
 

 

14:00- 14:45 Přestávka s občerstvením  

14:45- 15:00 Prezentace generálního partnera, firmy Otto  
  Bock ČR, s.r.o. a Ortotika- Protetika, s.r.o.   

15:00- 16:30 Odpolední odborný program  

• 15:00- 15:15 Mgr. Olga Marková: Integrace nových návyků  
  do života klienta  

• 15:15- 15:30 Mgr. Tereza Fialová, Mgr. Iva Chwalkova,  
  Mgr. Iva Fiedorova: Resilience v rámci  
  procesu neurorehabilitace u pacienta po  
  polytraumatu  

• 15:30- 15:45 Mgr. Kateřina Wolfová, Bc. Jana Kubisová,  
  Bc. Marta Žilková: Terapeutický koncept  
  CIMT (Constraint-Induced Movement  
  Therapy) jako prostředek ke   
  zvýšení resilience pacientů s hemiparézou  

• 15:45- 16:00 Mgr. Petra Dvořáková: Kurz Senzorické  
  integrace v zahraničí jako výzva a splnění snu 

• 16:00- 16:15  Doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.: Zkušenost  
  rehabilitačního lékaře s resiliencí na straně  
  pacientů, ergoterapeutů i v rámci   
  rehabilitačních aktivit 

16:15- 16:30  Diskuse 

16:45- 18:00 Valná hromada ČAE 

18:30- 21:00  Společenský večer  
 



Odborný program konference – 27. 9. 2019  
9:00-11:00     Dopolední odborný program 

• 9:05- 9:25        PhDr. Hana Kynštová, Ph.D., Mgr. Petra 
  Pecharová, PhDr. Michal Vostrý, Ph.D.: 
  Katedra ergoterapie FZS UJEP a její  
  vzdělávací a tvůrčí činnost 

• 9:25- 9:45 Mgr. Kateřina Rybářová, Mgr. Anna  
  Krulová, Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.:  
  Novinky z navazujícího magisterského 
  studia ergoterapie na 1. LF UK 

• 9:45-10:05 Bc. Šárka Jelínková, Bc. Barbora Rusínová: 
  Ovlivňující faktory kvality propulzního vzoru 
  při jízdě na mechanickém vozíku  

• 10:05- 10:25 Bc. Ivana Chalupecká: Rozvoj  
  kompenzačních pomůcek pro rodiče na 
  invalidním vozíku  

• 10:25- 10:45 Mgr. Adéla Struhalová, Mgr. Marcela  
  Dabrowská: Rozdíly ve vykonávání běžných 
  denních činností (ADL) mezi jednotlivými 
  věkovými kategoriemi a porovnání  
  vybraných běžných denních činností české 
  populace s populací zahraniční 

 

11:00- 11:30  Přestávka na kávu   

 

11:30- 13:15 Odborný programu  

• 11:30- 11:45 Mgr. Helena Hlochová:   
  Ergoterapeutická praxe u  
  pacientů s unilaterálním  
  neglectem  

• 11:45- 12:00 Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.,  
  Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.,:  
  Ergoterapie v adiktologii 

• 12:00- 12:15 Kateřina Šímová, Barbora  
  Broušková: Snoezelen   
  v Psychiatrické nemocnici  
  Kosmonosy 

• 12:15- 12:30 Mgr. Kateřina Rybářová, Eliška  
  Vaiglová: Práce ergoterapeutů  
  v ergodiagnostických centrech  
  České republiky 

• 12:30- 12:45 Bc. Marika Hrůšová: Týmová  
  spolupráce u pacientů p 
  po amputaci   

• 12:45- 13:00 Bc. Iva Štěpánková:   
  Revmatologický pacient-  
  ergoterapeutická výzva   

 

 



Odborný program konference – 27. 9. 2019  
13:15-14:00  Přestávka na oběd   

  

14:00-15:30 Odpolední odborný program- studentská sekce  

•  14:00- 14:15 Tereza Waldhauserová: Funkční změny po transferu šlach u pacientů po poranění 
  krční míchy - ergoterapeutický přístup  

• 14:15- 14:30 Bc. Klára Šťastná: Zážitky ze studijního pobytu ve Švédsku v rámci bakalářského  
  studia na 1. LF UK 

• 14:30- 14:45 Monika Stajnerová, Markéta Vlasáková, Rozálie Prüherová, Martina Holá:  
  Ergoterapeutický proces aneb práce ergoterapeuta krok za krokem  

• 14:45- 15:00 Klára Šímová: Vznikl SPOT PRAGUE! 

• 15:00- 15:15 Alice Gregorovičová: Propagace oboru na středních školách pod záštitou SPOT  
  Prague 

 

• 15:15- 15:30 Diskuse  

• 15:30  Ukončení konference, předání certifikátů 

 



Momentky z konference k 25. výročí založení ČAE 



Něco málo z přednášek černobíle  



…. a nyní i v barvě 



Co se dělo v auditoriu  



Přednášky na téma resilience 



Pohled do zákulisí konference  



Společenský večer  



Publikační činnost ČAE 



 
5. Publikační činnost ČAE 
 
• v roce 2019 z provozních a kapacitních 
důvodů zastaveno vydávání elektronického Informačního 
bulletinu České asociace ergoterapeutů do odvolání  

 
• 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.  
 

• Vydán Manuál pro žadatele o posouzení studijního oboru 
Ergoterapie ve vztahu k naplňování Minimálních standardů pro 
vzdělávání ergoterapeutů Světové federace ergoterapeutů (dle 
platné revize z  roku 2016)  s ISBN  978-80-905252-7-6 
 

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


Propagační činnost ČAE 



6. Propagační činnost ČAE 

• web- zkvalitnění a zpřehlednění obsahu, FB  

• nové informační letáky- info o ergoterapii, o 
ergoterapii v oblasti péče o duševní zdraví 

• reakce na sdělení v novinách (např. Český rozhlas, 
reakce na vyjádření k ústavní péči) 

• představení oboru ergoterapie v Dobrém ránu ČT 
(prosinec 2019)- Mgr. Marková, Mgr. Dvořáková  

• vznik pracovní skupiny na propagaci oboru a ČAE 
 



Web ČAE 
 

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

• Za rok 2019 na web vloženo 85 příspěvků/aktualit 
• Za rok 2019 rozesláno 118 hromadných emailů členům ČAE 
• Nápady, doporučení či stížnosti k fungování webových stránek je 

možno zasílat na: web@ergoterapie.cz 
 

• Správa Facebookového profilu České asociace ergoterapeutů 
(www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu), aktuálně máme 1003  
sledujících 
 

• Poděkování sponzorům a partnerům za spolupráci v roce 2019.  

http://www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu
http://www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu
http://www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu
http://www.facebook.com/ceskaasociaceergoterapeutu


http://ergoterapie.cz/seznam-zarizeni/ 

Celkem 156 pracovišť 
 
ČR- 5 
Jihočeský- 6 
Jihomoravský- 15 
Karlovarský- 5 
Královéhradecký- 11 
Liberecký- 4 
Moravskoslezský- 13 
Olomoucký- 7 
Pardubický- 8 
Plzeňský- 5 
Praha- 40 
Středočeský- 15 
Ústecký- 12 
Vysočina- 3 
Zlínský- 7 

Seznam ergoterapeutických zařízení 



7. Spolupráce ČAE se zahraničními 
ergoterapeutickými organizacemi 

 



Spolupráce s COTEC  
(Rada ergoterapeutů evropských zemí) 

 1. delegát ČAE v COTEC: Mgr. Olga Marková 

2. delegát ČAE v COTEC: Bc. Klára Šťastná 

 

• Osobní setkání se zástupci COTEC a ENOTHE v Praze - leden 2019, v rámci 

setkání proběhlo i setkání se zástupci ergoterapeuteckých škol v ČR 

• Osobní účast na Governance day a General Assembly 2019 

• Spolupráce na plnění akčního plánu COTEC 2019 

• Průběžné sdílení informací členům (newsletter, register of experts, 

konference) 

• Zmapování členských benefitů jednotlivých států - inspirace pro přístup v ČR 

 



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. 

• v roce 2019 byli členové ČAE informováni o spuštění nového webu WFOTu a dále o nových dokumentech o 
asistivních technologiích 

• několikrát během roku jsme volili (vždy pozitivně) o nových stanoviscích vzhledem k různým oblastem ergoterapie, 
tato e-hlasování probíhala na základě dohody z Council Meeting z roku 2018, kde naši delegáti byli přítomni 

• dále bylo za ČAE vyplněno několik dalších dotazníků pro informaci WFOTu 

• a jako každý byl vyplněn velký dotazník o počtech ergoterapuetů v ČR 

• WFOT byla informována o udělení  tzv. WFOT approval pro bakalářské studium na 1. LF UK a moc nám gratulují 

• za celou naší asociaci delegát poděkoval odcházejícímu prezidentovi WFOTu za jeho práci 

 

Cíle pro rok 2020 

• představit členům asociace Světovou federaci ergoterapeutů 

• informovat členy o individuálním členství ve WFOT 

• zjistit za jakých podmínek by o členství měli naši členové zájem 

 



8. Úspěchy ČAE za rok 2019 
 

• Pokračování v přípravách kongresu COTEC-ENOTHE 2020 v Praze dle projektového plánu.  

 

• Realizace 31. celostátní odborné konference ČAE v Praze k 25. výročí založení profesní 
organizace 

 

• Publikace Manuál pro žadatele o posouzení studijního oboru Ergoterapie dle Standardů WFOT 

 

• Úspěšné posouzení sylabu 1. LF UK v Praze dle Standardů WFOT 

 

• V rámci pracovní skupiny rhb MZ upozornění na specifika oboru ergoterapie a zapojení se do 
formování systému rehabilitační péče v ČR.   

 

• Vytvoření a podání návrhu 3 nových ergo výkonů pracovní skupině MZ a žádosti na změnu 
mzdového indexu pro ergoterapeuty z S na K  

 

• Získání nových sponzorů konference a benefitů pro členy   

 



9. Finanční zpráva ČAE  
za rok 2019 



 
Přehled hospodaření za rok 2019 
   
 

• stav k  1. 1. 2019   222 999,- Kč    

• stav k  31. 12. 2019  306 478,- Kč  

    

• celkové výdaje   288 825,- Kč             

• celkové příjmy   372 304,- Kč  

 

• zisk      83 479,- Kč  

 



1. Provoz ČAE 
Příjmy: 156 075,- Kč Výdaje: 153 353,- Kč 

• členské příspěvky 
• úrok 
• vklad (výběr z bankovamtu) 

• Hodnocení škol- 
WFOT 
 

122 050,- Kč  
         25,- Kč 
  19 000,- Kč 
  15 000,- Kč 
 

• cestovní náklady 
• cestovní náklady COTEC 
• výběr (vklad do pokladny) 
• COTEC 
• DPP 
• srážková dan  
• jiné (pojištění, el. Podpis,    
ověření podpisu)  
• kancelářské potřeby  
• klinická zájmová skupina 
• bankovní poplatek 
• poplatek za vedení účtu 
• zaokrouhlení 
• poštovné  
• květiny 
• bulletin (grafik)  
• COTEC meeting   
• WFOT 

      4 780,- Kč 
      7 730,- Kč 
    19 000,- Kč 
     4 056,- Kč   
   77 282,- Kč  
   13 641,- Kč  
       793,- Kč 
 
    4 366,- Kč 
           0,- Kč  
     1 125,- Kč  
     1 735,- Kč  
          16,- Kč  
     1 842,- Kč 
     3 138,- Kč 
     4 191,- Kč   
     4 400,- Kč  
     4 658,- Kč  



2. Schvalování vzdělávacích akcí do CŽV 

3. Kurzy 
 

 

Příjmy: 2 700,- Kč Výdaje: 0,- Kč 

manipulační poplatky 2 700,- Kč vratka poplatku 0,- Kč 

Příjmy: 13 600,- Kč Výdaje: 12 000,- Kč 

Kurzovné (Flossing 
Vitality) 

 13 600,- Kč 
 

Lektor   12 000,- Kč 

4. Výroba a prodej propagačních materiálů  

Příjmy:  609,- Kč Výdaje: 24 552,- Kč 

Propagační materiál, 
prodej 

 609,- Kč výroba (letáky) 
Batoh, pásky 
poštovné  

  9 644,- Kč 
 14 739,- Kč  
      169,- Kč  



5. Konference ČAE 2019 

Příjmy: 195 500,- Kč Výdaje: 98 274,- Kč 

• účastnický poplatek 
• dary 
• pronájem prez. prostoru 
 
 
 

123 500,- Kč 
  42 000,- Kč  
  30 000,- Kč  

• kancel. potřeby 
• občerstvení 
• lektorská činnost  
• pronájem prostor a    
techniky 
• program (večer) 
• cestovní  náklady 
• ubytování   
•  vratka platby konf. 
poplatku  
 
 

  4 707,- Kč  
81 275,- Kč  
     900,- Kč  
          0,- Kč  
 
          0,- Kč  
      318,- Kč  
   2 844,- Kč  
   8 230,- Kč  

  6. Distribuce publikace ČAE (COPM) 
Příjmy: 220,- Kč Výdaje:  646,- Kč 

prodej publikace 220,- Kč poštovné  
(novým členům) 

  646,- Kč 



Přehled hospodaření za rok 2019 zpracovala Bc. Anna  Gaubmannová, pokladník ČAE.  

7. Inzerce  

Příjmy:  3 600,- Kč Výdaje: 0,- Kč 

bulletin 
web banner, FB 
 

   3 600,- Kč 0,- Kč  



Velmi děkujeme našim partnerům  
v roce 2019 



 
 

Pojďme i nadále držet spolu, nikdo jiný  nás nepodrží !!!  
 

ČAE všechno nejlepší do dalších nejméně 25 let 

 



Kontakty  

 

     

    www.ergoterapie.cz 

 

    info@ergoterapie.org 
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