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Úvodní slovo 

Rok 2020 byl pro všechny z nás nejspíše největší výzvou tohoto milénia. V souvislosti 

s pandemií způsobenou onemocněním COVID-19 jsme byli nuceni se přizpůsobit zcela novým situacím 

a podmínkám, jak ve svém soukromém, tak pracovním životě. Okolnostem, na které jsme nebyli 

připraveni a ani jsme je dříve nepředpokládali.  

Nikdo z nás si ještě před rokem nedovedl představit, že někdy bude nosit na veřejnosti běžně 

roušku, hygiena rukou bude skloňována ve všech pádech a sociální odstup bude vnímám jako 

prostředek ochrany sebe i druhých.  

Soukromý, a často i pracovní život, se mnohým přesunul do domácího prostředí, děti přešly 

na distanční formu vzdělávání, omezili jsme sociální kontakty a přehodnotili své volnočasové aktivity. 

Na vlastní kůži jsme si testovali svou odolnost, schopnost čelit novým výzvám, zdravě se s nimi 

vypořádat a hledat svůj způsob, jak si udržet denní režim a najít si činnosti, které dávají smysl a 

přinášejí uspokojení navzdory náročné době.  

I naše práce, coby ergoterapeutů, byla pandemií zásadně ovlivněna. Ačkoli jsme zdravotníci, 

nebyli jsme připraveni poskytovat terapii v pandemické situaci. Nikdy předtím jsme v takové míře 

nepoužívali ochranné pracovní pomůcky, nemuseli jsme svou terapii přizpůsobovat nových hygienicko 

– protiepidemiologických nařízením, uvažovat o vhodné formě terapie v souvislosti s prevencí šíření 

pandemie či volit pomůcky k terapii ne z hlediska potřeb pacienta, ale především možnosti jejich 

dezinfikování. Mnohé naše pracovní rutiny jsme museli přehodnotit a hledat nové způsoby, jak 

poskytnout terapii cíleně potřebám pacienta, ale i s ohledem na nastavená epidemiologická nařízení. 

Mnohé jsem se díky tomu naučili a nejspíše jsem i začali více reflektovat způsob své práce. Jako obor 

bychom měli tuto situaci využít k širší diskusi o uplatnění ergoterapie u pacientů s postcovidovým 

syndromem, sdílení nových zkušeností v nových podmínkách praxe i možnostech využití 

teleergoterapie a snahu o prosazení její úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Profesní 

organizace by se měla více zaměřit na možnosti využití virtuálního prostoru pro vzdělávací aktivity a 

komunikační fóra pro ergoterapeuty pro možnost sdílet zkušenosti i vzájemně si vyjadřovat podporu, 

ale i nabídnout doporučení pro praxi s ohledem na nové potřeby našich pacientů/ klientů, které 

pandemie ve své šíři přinese.  

Díky odloučení našich pacientů a klientů především v nemocničních zařízeních, na lůžkách 

dlouhodobé péče, v domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních, kde byly po většinu roku 

zakázány návštěvy, jsme se snažili více se osobně emocionálně angažovat, projevovat lidskou 

sounáležitost, sociální kontakt, trpělivost a porozumění k našim pacientům. Rok 2020 byl proto pro 

všechny zdravotníky náročný nejen po fyzické, ale i psychické stránce.  Je proto potřeba pamatovat i 

v rámci profesní organizace na aktivity, které můžeme nabídnout svým členům pro obnovu či posílení 

jejich duševní pohody, rovnováhy, úzdravy či reflexe své profesní role.  

Česká asociace ergoterapeutů si plně uvědomuje, že rok 2020 byl pro všechny naše členy, ale 

i pacienty a klienty, rodinné příslušníky a příbuzné obtížný. Profesní organizace ergoterapeutů se proto 

od počátku pandemie usilovně snažila reagovat na aktuální potřeby praxe a být v kontaktu s našimi 



4 

 

členy. Ačkoli nebylo možné realizovat žádné kontaktní aktivity či vzdělávací akce, snažili jsme se 

prostřednictvím webových stránek a sociálních médii být se svými členy v kontaktu a poskytovat 

aktuálními informace, nabízet doporučení pro praxi, jednat s pověřenými orgány o možnostech 

kompenzací, vyjednávat úhrady terapie přesunuté do virtuálního prostoru, vytvářet propojení regionů 

prostřednictvím nových pozic lokálních zastupitelů a být k dispozici individuálním dotazům členů.  

Upřímně věříme, že i když byla ČAE nucena změnit plány vytýčené pro rok 2020, rychle se 

zorientovat v nových podmínkách praxe a nově nastavit priority své činnosti pro rok 2020, usilovali 

jsem po celý rok o udržení stálého kontaktu s našimi členy, zprostředkovávali jsme jim aktuální 

informace i doporučení a obhajovali v maximálně možné míře jejich zájmy. Naše úsilí můžete posoudit 

ve Výroční zprávě ČAE za rok 2020.  

Děkujeme všem našim členům za jejich podporu a důvěru a pevně doufáme v zachování přízně 

i v roce 2021. 

 

Za výkonný výbor ČAE 

Jana Jelínková, prezidentka ČAE 
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Představení České asociace ergoterapeutů  

Česká asociace ergoterapeutů (ČAE) je dobrovolnou profesní organizací ergoterapeutů České 

republiky. Od roku 2000 je ČAE aktivním členem Světové federace ergoterapeutů (WFOT) a Rady 

ergoterapeutů evropských zemí (COTEC). Ke dni 4. 12. 2015 je profesní organizace ergoterapeutů 

zapsaným spolkem.  

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

asociace ergoterapeutů a Koncepce oboru ergoterapie.    

K 31. 12. 2020 ČAE registrovala 228 členů, z toho bylo 129 osob s plným členstvím, 57 osob se 

sníženým členským poplatkem z důvodu mateřské či rodičovské dovolené či přiznání starobního 

důchodu, 8 osob s přidruženým členstvím, 30 studentů a 5 čestných členů.  

V roce 2020 se přihlásilo do ČAE 24 nových členů a z důvodu nesplnění podmínek členství dle 

Stanov ČAE bylo ukončeno členství 15 osobám (nezaplacení členského poplatku i přes opakovanou 

urgenci). Celkem 6 osob ukončilo v roce 2020 členství v profesní organizace na vlastní žádost.  

Členství v České asociaci ergoterapeutů  

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a cíli 
spolku. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku. Stanovy ČAE 
definují práva a povinnosti členům dle typu členství.  

Plným členem profesní organizace ergoterapeutů se může stát pouze kvalifikovaný ergoterapeut, a to: 

• ergoterapeut, který získal kvalifikaci v akreditovaném bakalářském studijním programu 
Ergoterapie  

• ergoterapeut, který získal kvalifikaci v akreditovaném navazujícím magisterské studijním 
programu Ergoterapie a Ergoterapie pro dospělé  

• 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 199,  

• 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 
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Studentské členství může získat: 

• student bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu v oboru 

ergoterapie na některé z vysokých škol v České republice  

Přidružené členství může získat: 

• osoba, která nesplňuje podmínky pro plné členství, ale má o rozvoj ergoterapie zájem 

Čestné členství může získat:  

• na základě rozhodnutí členské schůze osoba, která se významným způsobem zasloužila o 
rozvoj české nebo světové ergoterapie. Čestné členství uděluje členská schůze na návrh 
nejméně tří členů spolku s plným členstvím.  

Benefity členství v ČAE 

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

1) ZÍSKÁTE KVALITNÍ ZDROJ AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ 

• pravidelně s vámi sdílíme novinky z oboru 
• pravidelně sdílíme na čem zrovna pracujeme a kde byste se mohli realizovat 
• umožníme vám přístup ke sborníkům z konferencí ČAE 
• pravidelně vydáváme Občasník  
• zasíláme vám informace z mezinárodních organizací (WFOT, COTEC) 
• získáte od nás pravidelné zasílání pracovních nabídek 
• získáte aktuální informace o našich jednáních s pojišťovnami a ministerstvy 

2) BUDETE SE MOCI AKTIVNĚ ZAPOJIT DO FORMOVÁNÍ ASOCIACE A OBORU 

• díky volebnímu právu na Valné hromadě, která se koná jednou ročně a rozhoduje se zde o 
důležitých provozních a dalších otázkách 

• můžete kandidovat a stát se členem výboru a tím se přímo účastnit na formování asociace 
• můžete založit pracovní klinickou skupinu s finančním příspěvkem 5000,-/rok 

(http://ergoterapie.cz/nase-cinnost/pracovni-skupiny/) 
• můžete se zapojit do získání kódů pro pojišťovny, jednání s pojišťovnami 
• pomocí funkce lokálního zastupitele můžete koordinovat další ergoterapeuty ve vaší lokalitě s 

naší podporou 

3) USNADNÍTE SI DALŠÍ PROFESNÍ ROZVOJ 

• získáte informace o ergoterapeutických a odborných kurzech 
• slevy na kurzy a konference pořádané ČAE, včetně přednostních míst 
• možnost získání publikace COPM (Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání) 
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4) STANETE SE SOUČÁSTÍ ERGOTERAPEUTICKÉ KOMUNITY 

• budete se moci setkávat s dalšími ergoterapeuty 
• možnost předávání informací, znalostí a zkušeností 
• asociace nabízí podporu při jednání se zaměstnavateli nebo při tvorbě nového 

ergoterapeutického pracoviště 

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. 

Složení výboru ČAE v roce 2020 

• Mgr. Jana Jelínková: prezident ČAE, člen organizačního výboru COTEC-ENOTHE Prague 2021, 
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 2021 

• Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.: 2.viceprezident ČAE, 2. delegát ve WFOT, člen vědeckého 
výboru COTEC-ENOTHE Prague 2021, koordinátor pracovní skupiny pro hodnocení 
Minimálních standardů vzdělávání dle WFOT 

• Bc. Anna Gaubmannová: pokladník ČAE, sekretariát, člen organizačního výboru 
COTECENOTHE Prague 2021 

• Mgr. Marianna Vavříková: tajemník ČAE, 1.delegát WFOT, člen pracovní skupiny pro 
hodnocení Minimálních standardů vzdělávání dle WFOT, členka pracovní skupiny pro 
propagaci a rozšíření členské základny 

Složení rozšířeného výboru ČAE v roce 2020 

• Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.: správce webových stránek, 2. delegát ve WFOT, člen organizačního 
výboru COTEC-ENOTHE Prague 2021, člen pracovní skupiny pro hodnocení Minimálních 
standardů vzdělávání dle WFOT 

• Bc. Klára Šťastná: 2. delegát v COTEC, členka pracovní skupiny pro propagaci a rozšíření členské 
základny 

• Mgr. Marcela Kryski: souhlasná stanoviska CŽV 
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• Mgr. Jana Náhlá: člen organizačního výboru COTEC-ENOTHE Prague 2020 
• Mgr. Bc. Anna Rejtarová: členka pracovní skupiny pro propagaci a rozšíření členské základny 

Lokální zastupitelé a členky rozšířeného výboru:  

• PhDr. Bc. Eva Fajkusová –zastupitelka pro Zlínský kraj, v lednu 2021 ale tato lokální 
zastupitelka opustila svůj post 

• Mgr. Bc. Tereza Fialová – zastupitelka pro Moravskoslezský kraj 
• Bc. Ladislava Chanovická – zastupitelka pro Jihomoravský kraj 
• MgA. Terezie Macková – zastupitelka pro Plzeňský kraj  
• Bc. et Bc. Klára Šímová – zastupitelka pro Ústecký kraj 

Členky vědeckého výboru kongresu COTEC-ENOTHE 2021 v Praze:  

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

Složení rozhodčí komise ČAE v roce 2020 

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

Stanovisko rozhodčí komise ČAE za rok 2020 

Rozhodčí komise posoudila aktivity výboru ČAE za rok 2020 a shledala, že:  

• Záležitosti spolku byly vedeny řádně a spolek vykonával veškeré činnosti v souladu se 

stanovami a právními předpisy.  

• V průběhu roku 2020 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 
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Členská základna ČAE 2020  

Zpracovala: Bc. Anna Gaubmannová  
  

Plné členství     129 osob 
Studentské členství  30 osob (2 os. Ostrava, 9 os. Ústí nad Labem, 15 os. Praha, 1 

os. Olomouc, 3 os. neuvedeno) 
Snížené členství   57 osob (na rodičovské dovolené/starobní důchod) 
Přidružené členství   8 osob 
Čestné členství     4 osoby 
Celkem  228 osob 

V roce 2020 se přihlásilo do ČAE 24 nových členů, bylo vyloučeno 21 osob (15 pro nesplnění povinností 
vyplývající ze stanov ČAE a 6 osob členství ukončilo na vlastní žádost). 

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 
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• 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 
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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 a instagramového profilu ČAE 

• navazování spolupráce s univerzitami 

• organizace a vedení postu lokálních zastupitelů 

• vydávání Občasníku 

• vedení běžné agendy související s chodem profesní organizace 

• hospodaření s financemi ČAE, podání daňového přiznání ČAE za rok 2019 

• zaplacení členských příspěvků WFOT a COTEC na rok 2020 

• podpora vzniku a chodu pracovních skupin 

• správa e-shopu 

• 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 10.12.2020, online přes 

platformu ZOOM 

• účast zástupce ČAE na výběrových řízeních na vznik nových erg. pracovišť   
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Valná hromada 2020 

Vzhledem k pandemické situaci v době konání členské schůze proběhla tato online přes 
platformu Zoom.us. Členské schůze spolku se zúčastnilo celkem 28 osob (z toho 21 členů ČAE s plným 
členstvím, tedy s hlasovacím právem, 1 člen – student a 6 účastníků bez členství, kteří se neúčastnili 
hlasování).  

Program valné hromady 

• Uvítání, seznámení účastníků se způsobem hlasování a zapojením se do diskusí 
• Schválení programu Valné hromady ČAE – hlasování členů 
• Seznámení se stavem členské základny a hospodařením ČAE- A. Gaubmannová 
• (pokladník ČAE, sekretariát) 
• Přehled realizovaných aktivit ČAE za období leden–listopad 2020- J. Jelínková 
• (prezidentka ČAE) 
• Představení lokálních zastupitelů- E. Fajkusová (Zlínský kraj), T. Fialová, (Moravskoslezský 

kraj), L. Chanovická (Jihomoravský kraj), T. Macková (Plzeňský kraj), K. Šímová (Ústecký kraj), 
• Pracovní skupina „Strategie“- info o činnosti skupiny a plánech na rok 2021- O. Marková; 

viceprezidentka ČAE), K. Svěcená (2.viceprezident), J. Jelínková (prezidentka ČAE) 
• Pracovní skupina „Propagace“- info o činnosti skupiny a plánech na rok 2021- A. Rejtarová, M. 

Vavříková, K. Šťastná;  
• Informace z COTEC- K. Šťastná (2. delegát), O. Marková (1. delegát) 
• Informace z WFOT- M. Vavříková (tajemník, 1. delegát) 

Dotazy, připomínky členů ČAE 

Závěry valné hromady 2020 

Členská základna: 228 členů (k 30. 11. 2020), v období leden/ listopad 2020 přibylo 24 nových 
členů, 15 členům bylo ukončeno členství na základě nesplnění povinnosti úhrady členských poplatků 
dle stanov ČAE a 6 členů ukončilo členství na vlastní žádost. 

Valná hromada odsouhlasila návrh plánovaných výdajů pro rok 2021: celkem 366 300,-Kč, 
Předpokládané příjmy ČAE na rok 2021: 396 000,- Kč – hlasování 20 pro, 0 proti, 1 zdržení hlasování 

Valná hromada byla informována o realizovaných aktivitách výboru za období leden–listopad 
2020 (podrobněji v přehledu aktivit) a aktuálních úkolech do konce roku 2020  

Při představení plánovaných výdajů na rok 2021 byl položen ze strany člena ČAE dotaz na zvážení 
platby členských příspěvků pro WFOT v souvislosti s ekonomickou situací ČAE a přínosem členství v 
této organizaci pro ČAE i její členy. Delegáti za ČAE ve WFOT komunikovali aktuální přínosy členství 
ČAE ve WFOT především v těchto oblastech: 

• WFOT může prostřednictvím ČAE udělit tzv. „WFOT approval" bakalářskému studijnímu 
programu. Díky němu mají pak studenti větší možnosti cestování na jiné univerzity a 
absolventi větší možnosti pracovat v zahraničí. Jedná se o nástroj pro zkvalitňování výuky 
ergoterapie- např. nutnost výuky ergoterapeutických předmětů ergoterapeuty. 

• „WFOT approval“ je pro asociaci zpoplatněn částkou, která pokryje členství ve WFOT a náklady 
pro administraci posouzení studijního programu 

• ČAE díky členství může ovlivňovat i dění a vývoj celosvětové ergoterapie, a to zejména: 
účastnit se volby prezidenta a dalších členů výboru WFOT i možnost kandidovat do výboru 
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WFOT, schvalovat rozpočet, zapojit se do projektů, pracovních skupin, sdílet informace, 
zažádat o podporu a konzultaci, sdílet materiály WFOT a zprostředkovat je členům ČAE apod. 

• Členství ve WFOT umožňuje ČAE snadnější navazování kontaktů v zahraničí (oslovení 
odborníka z oboru ergoterapie ke spolupráci), členstvím ČAE vyjadřuje podporu organizaci, 
která sdružuje přes 580 000 po celém světě ze 101 zemí 

• WFOT je organizace která spolupracuje dlouhodobě s WHO a je strategickým partnerem WHO, 
což umožňuje prosazovat zájmy oboru celosvětově 

V rámci valné hromady se představili také lokální zastupitelé členům ČAE a přiblížili svou představu 
spolupráce s výborem ČAE a úkoly, na které by se v daném regionu v souvislosti se zvýšením zájmů 
ergoterapeutů o členství v profesní organizaci a s ohledem na daná specifika regionu chtěli zaměřit: 

• Pro Zlínský kraj byla jmenována lokálním zastupitelem: PhDr. a Bc. Eva Fajkusová – v lednu 
2021 ale tato lokální zastupitelka opustila svůj post 

• Pro Moravskoslezský kraj byla jmenována lokálním zastupitelem: Mgr. Tereza Fialová 
• Pro Jihomoravský kraj byla jmenována lokálním zastupitelem: Bc. Ladislava Chanovická 
• Pro Plzeňský kraj byla jmenována lokálním zastupitelem: MgA. Terezie Macková 
• Pro Ústecký kraj byla jmenována lokálním zastupitelem: Bc. Klára Šímová 

Proběhlo představení priorit výboru ČAE pro rok 2021- Mgr. Olga Marková, 1. viceprezident ČAE 

• provoz profesní organizace – udržet rozpočet, zajistit administrativu 
• legislativa – pokračování v jednání se zdravotními pojišťovnami, MZ (výkony) 
• koncepce vzdělávání – obnovení spolupráce se školami na definování obsahu specializačního 

vzdělávání 
• kongres COTEC-ENOTHE v roce 2021 v Praze – on-line formát kongresu 
• rozšiřování členské základny ve spolupráci s lokálními zastupiteli – větší viditelnost a 

propojenost profesní organizace s regiony 
• nabídka spolupráce pro zahájení aktivity v oblasti sociální legislativy 
• volby do výkonného výboru ČAE 

→O záměrech a prioritách výboru ČAE pro rok 2021 bylo hlasováno následovně: pro 21, proti 0, zdržel 
se 0 
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2. Legislativní činnost spolku – Pracovní skupina „Strategie ČAE“  

Pracovní skupina „Strategie ČAE,“ jejímiž členy jsou Mgr. Jana Jelínková, Mgr. Olga Marková, Mgr. 
Kateřina Svěcená, Ph.D., v roce 2020 postupně zahájila plnění strategických cílů výboru pro období 
2019–2021, které byly schváleny valnou hromadou ČAE v roce 2019.  

Cíle definované pro rok 2020 valnou hromadou ČAE byly následující:  

• upevnění pozice ergoterapie v rámci zdravotních služeb, a to zejména jednání o novelizaci 
platových tříd v katalogu prací pro odbornost ergoterapeut, jednání o změně mzdového 
indexu u ergoterapeutických výkonů a jednání o navýšení hodnoty bodu u ergoterapeutických 
výkonů 

• rozvoj členské základny a propagace oboru a činnosti ČAE 
• posílení pozice odbornosti ergoterapeut v sociální oblasti – iniciování vzniku klinické skupiny 

pro ergoterapii v sociálních službách  
• realizace COTEC-ENOTHE kongresu 2020 v Praze  

Vzhledem k pandemické situaci způsobené nemocí COVID-19 byl výbor ČAE nucen částečně 
přehodnotit své plány a reagovat operativně na úkoly, které oboru ergoterapie, respektive profesní 
organizaci ergoterapeutů, díky zcela nová situaci vyvstaly. Nicméně i navzdory komplikujícím 
podmínkám pro vyjednávání zájmů oboru ergoterapie, které se postupně přenesly ve velké míře do 
virtuálního prostoru, se podařilo zahájit diskusi s pověřenými orgány a realizovat následující kroky.  

Pracovní skupina „Strategie ČAE“, se souhlasem výkonného výboru, realizovala následující legislativní 
kroky: 

Leden 

• přepracování návrhu registračního listu nového ergoterapeutického výkonu „Ergoterapie ve 
vlastním sociální prostředí pacienta“ a zaslání k projednání na pracovní skupině MZ 
k Sazebníku zdravotnických výkonů  

• zpracování Výroční zprávy ČAE za rok 2019 

Únor 

• účast zástupce ČAE v akreditační komisi MZ – připomínkování certifikovaných kurzů pro 
odbornost ergoterapeut, připomínkování akreditačních spisů pro specializační vzdělávání 
ostatních zdravotnických profesí a jejich kompetencí, z tohoto vzdělávání vycházejících, které 
by mohly zasahovat do kompetencí ergoterapeuta  

• příprava podkladů pro jednání s ministrem zdravotnictví, iniciování osobního setkání na MZ 

Březen:  

• osobní jednání s ministrem zdravotnictví, Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA. Cílem 
jednání bylo iniciování změn v katalogu prací pro odbornost ergoterapeut, předložení 
argumentace pro změnu mzdového indexu z S na K pro odbornost 917 a informování MZ o 
neochotě zdravotních pojišťoven uzavírat smlouvy s ergoterapeutickými pracovišti, která byla 
schválena v rámci výběrových řízení.  

• účast zástupců ČAE na jednání pracovní skupiny MZ k Seznamu zdravotnických výkonů, na 
kterém byl předložen nový výkon „Ergoterapie ve vlastním sociální prostředí pacienta“ a návrh 
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na zařazení všech výkonů 917 pod mzdový index „K“. Nový výkon i přes naší velkou snahu o 
obhájení jeho odůvodnění pro jasně definovanou cílovou skupinu pacientů nebyl zdravotními 
pojišťovnami uznán. Návrh změny mzdového indexu z S na K dle pracovní skupiny bude řešen 
koncepčně v rámci všech stávajících odborností. Termín řešení však nebyl stanoven.  

• Účast zástupce ČAE na jednání pracovní skupiny MZ pro řešení problematiky následné 
rehabilitační péče – cílem pracovní skupiny je jednat o koncepčních změnách v oblasti 
organizace rehabilitační péče  

• podána žádost na zdravotní pojišťovny o uznání distanční individuální ergoterapie z důvodu 
prevence šíření epidemie a z důvodu nedostatku ochranných pracovních pomůcek pro 
pracovníky v ambulantních službách, kteří díky tomu nemohou bezpečně poskytovat 
kontaktní terapie pacientům.  Zdravotní pojišťovny však distanční ergoterapii neumožnily na 
základě úhrady z veřejného zdravotního pojištění.  

• zrušeno z důvodu epidemické situace a z rozhodnutí děkana Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, doc. PhDr. Zdeňka Havla, CSc., plánované setkání 
zástupců škol zajišťujících výuku v oboru ergoterapie. Setkání mělo proběhnout v termínu 
20. 3. 2020 v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.  

Duben 

• zpracovány informační materiály k pandemii onemocnění COVID-19- doporučení pro 
poskytovatele zdravotních služeb odbornosti ergoterapeut, informace o dostupnosti OPP, 
prostřednictvím webových stránek poskytnuty ergoterapeutům volně dostupné odkazy na 
zdroje informací k terapii, poskytování služeb i možnostech terapie prostřednictvím 
telerehabilitace   

• podána žádost na MPSV na zařazení ergoterapeutů pracujících na základě OSVČ do 
programu Antivirus  

• jmenování lokálního zastupitele pro Plzeňský kraj (MgA. Terezie Macková) a Zlínský kraj 
(PhDr. et Bc. Eva Fajkusová)  

• účast zástupce ČAE v akreditační komisi MZ – připomínkování certifikovaných kurzů pro 
odbornost ergoterapeut, připomínkování akreditačních spisů pro specializační vzdělávání 
ostatních zdravotnických profesí a jejich kompetencí, z tohoto vzdělávání vycházejících, které 
by mohly zasahovat do kompetencí ergoterapeuta  

Květen 

• jmenování lokálního zastupitele pro Moravskoslezský kraj (Mgr. Tereza Fialová) 

Červen 

• účast zástupce ČAE v akreditační komisi MZ – připomínkování certifikovaných kurzů pro 
odbornost ergoterapeut, připomínkování akreditačních spisů pro specializační vzdělávání 
ostatních zdravotnických profesí a jejich kompetencí, z tohoto vzdělávání vycházejících, které 
by mohly zasahovat do kompetencí ergoterapeuta  

Září 

• účast delegátů ČAE v COTEC na General Aseembly (valné shromáždění) COTEC – valné 
shromáždění proběhlo online (více informací k aktivitám ČAE v rámci COTEC v samostatném 
sdělení)  

• podání žádosti o dotaci hl. města Prahy, odbor zdravotnictví, v rámci Programu Akce 
celopražského významu pro rok 2021 pro vzdělávací aktivitu na podporu pracovníků ve 
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zdravotnictví a sociálních službách. O výsledku výběrového řízení bude ČAE informována 
v květnu 2021.  

• jmenování lokálního zastupitele pro Ústecký kraj (Bc. Klára Šímová) 
• dne 17. 9. 2020 byl předán certifikát potvrzují naplnění minimálních požadavků na 

vzdělávání dle WFOT 1. LF UK v Praze, tzv. „WFOT Approval“. Certifikát byl předán 
přednostce KRL 1. LF UK a VFN v Praze, MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA, za přítomnosti 
vyučujících a zástupců ČAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen 

• jmenování lokálního zastupitele pro Jihomoravský kraj (Bc. Ladislava Chanovická) 
• zaslání zamítavého stanoviska ČAE k záměru prezídia České asociace sester o uzákonění 

jednotné Komory nelékařských pracovníků předkladatelům zákona. ČAE zaslala 
předkladatelům zákona stanovisko, v kterém zásadně odmítla začlenění odbornosti 
ergoterapeut mezi odbornosti, které by měl výše uvedený zákon zastřešovat. ČAE vyjádřila ve 
svém stanovisku pochybnost nutnosti jednotné komory a projevila zájem o zachování 
autonomie profesní organizace vyjadřovat se k legislativním ustanovením vztahujícím se 
k výkonu povolání ergoterapeuta, systému vzdělávání v oboru ergoterapie i budoucímu 
směrování oboru.  

• nominace zástupců ČAE do komise pro ověření způsobilosti k výkonu povolání ergoterapeut 
pro cizí státní příslušníky (na základě žádosti NCONZO). Za ČAE nominována Mgr. Jana 
Jelínková, Mgr. Olga Marková  

• zaslání návrhu ČAE podpory rezidenčních míst v oboru ergoterapie pro rok 2021  
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• opětovné podání žádosti na zdravotní pojišťovny o uznání distanční individuální ergoterapie 
z důvodu druhé vlny pandemie onemocnění COVID-19 v České republice a jejímu dopadu na 
poskytování ambulantní ergoterapie. Zdravotní pojišťovny žádost ČAE neuznaly 

• účast zástupce ČAE v akreditační komisi MZ – připomínkování certifikovaných kurzů pro 
odbornost ergoterapeut, připomínkování akreditačních spisů pro specializační vzdělávání 
ostatních zdravotnických profesí a jejich kompetencí, z tohoto vzdělávání vycházejících, které 
by mohly zasahovat do kompetencí ergoterapeuta  

Listopad  

• účast zástupce ČAE v pracovní skupina MZ pro řešení problematiky následné léčebně 
rehabilitační péče. Jednání proběhlo online  

• podání žádosti Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR o prošetření přestupku ze 
strany zdravotních pojišťoven na nenaplnění požadavku § 45a, v odst. 1, bodě d) zákona č. 
48/1997 Sb., který ukládá pojišťovně povinnost zajistit svým pojištěncům poskytování 
hrazených služeb včetně jejich místní a časové dostupnosti a zajištění dostupnosti hrazených 
zdravotních služeb odbornosti 917 ve všech krajích.  

• zveřejnění on-line dotazníku ČAE ke zjištění dopadu pandemie Covid-19 na poskytování 
ergoterapie v ČR. Délka sběru dat probíhala od listopadu 2020 do poloviny ledna 2021 
prostřednictvím webových stránek a sociálních médií ČAE 

Prosinec 

• dne 10. 12. 2020 realizována valná hromada ČAE (dle stanov ČAE dále uváděna jako členská 

schůze). Vzhledem k aktuální pandemické situaci proběhla členská schůze on-line přes 

platformu Zoom.us. Celkem se valné hromady účastnilo 28 osob (z toho 21 členů ČAE s plným 

členstvím, 1 člen se studentským členstvím, 6 účastníků bez členství v ČAE, kteří se hlasování 

neúčastnili. Dle stanov ČAE byla členská schůze usnášeníschopná.  

• Na členské schůzi byli účastníci seznámeni s realizovanými aktivitami ČAE v roce 2021, stavem 

hospodaření a aktuálním počtem členské základny ČAE.  

• Členská schůze odsouhlasila plánovaný rozpočet ČAE na rok 2021 a priority, kterým by se měl 

výbor ČAE v roce 2021 věnovat. Plné znění zápisu z členské schůze je pro členy uveřejněno na 

webových stránkách ČAE.  

• účast zástupce ČAE v akreditační komisi MZ – připomínkování certifikovaných kurzů pro 

odbornost ergoterapeut, připomínkování akreditačních spisů pro specializační vzdělávání 

ostatních zdravotnických profesí a jejich kompetencí, z tohoto vzdělávání vycházejících, které 

by mohly zasahovat do kompetencí ergoterapeuta  

Průběžně během roku 

• pokračování příprav kongresu COTEC-ENOTHE 2020- přesunutí kongresu z důvodu 
pandemické situace na termín 15.-18.9. 2021. Na základě rozhodnutí organizačního a 
vědeckého výboru kongresu, jehož členy jsou zástupci organizací COTEC, ENOTHE, ČAE, 
proběhne kongres virtuálně a bude snížen registrační poplatek. Organizační i vědecký výbor 
kontinuálně spolupracuje na přípravě kongresu s kongresovou agenturou Guarant 
International, s.r.o., formou videokonferenčních setkání, která probíhají 1x/ měsíc. Více 
informací ke kongresu je možno dohledat na www.cotec-enothe2021.com  

• výbor se sešel v roce 2020 celkem 12x online  

http://www.cotec-enothe2021.com/
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Účast zástupce ČAE na výběrovém řízení za účelem vytvoření nového ergoterapeutického pracoviště 

V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, krajské úřady zajišťují konání výběrových řízení pro uchazeče – budoucí poskytovatele 

zdravotních služeb, kteří chtějí navázat smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami. Za tímto účelem 

krajské úřady zřizují pro každé výběrové řízení komise. Členem komise je zástupce profesní organizace 

a odborník pro zdravotní služby, které mají být uchazečem poskytovány.  

S účinností od 1.9.2015 došlo v části deváté Síť poskytovatelů zdravotních služeb ke změně 

ustanovení § 48, odst. 1, písm. d), kdy členem komise je „odborník pro zdravotní služby, které mají být 

uchazečem poskytovány. Působí-li v oblasti těchto služeb odborná společnost, je členem výběrové 

komise zástupce této odborné společnosti“.  

S ohledem na výše uvedené je povinností profesní organizace jmenovat pro výběrové řízení 

svého zástupce a doporučit odborníka z oboru ergoterapie, kteří se výběrového řízení účastní.  

V roce 2020 proběhlo celkem 12 výběrových řízení za přítomnosti zástupce ČAE a to:  

• leden: Praha- Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. 
• březen: Karlovy Vary- Mgr. Marie Šafaříková 
• březen: Ústí nad Labem- PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.  
• srpen: České Budějovice- Mgr. Jana Jelínková (per rollam) 
• září: Brno- Mgr. et Ing. Vladimíra Soporská 
• září: Pardubice- Mgr. Kateřina Závodní 
• září: Praha- Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.  
• říjen: Zlín- Mgr. Hana Zwettlerová 
• říjen: Ústí nad Labem- Mgr. Jana Jelínková (per rollam) 
• listopad: Plzeň- Bc. Anna Gaubmannová (per rollam)  
• listopad: Pardubice – uchazeč žádost stáhl  
• prosinec: Ústí nad Labem- Mgr. Jana Jelínková (per rollam)  
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3. Pracovní skupiny 

1. pracovní skupina pro propagaci a zvýšení členské základny ČAE 
2. Pracovní skupina „Kreditní systém – souhlasná stanoviska pro vzdělávací akce“  
3. Pracovní skupina pro hodnocení minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů WFOT 

Pracovní skupina pro propagaci a zvýšení členské základny ČAE  

 Jsme dobrovolná skupina ergoterapeutů, která vznikla v červenci 2019, hlavním cílem je 

zefektivnění propagace asociace a rozšíření její členské základny. Hlavní náplní skupiny je zvýšení 

atraktivity asociace pro již stávající členy, rozšiřování členské základny, zvýšení atraktivity pro nečleny, 

zvýšení informovanosti členů a dostupnosti informací. Další náplní je i propagace asociace.  

Složení pracovní skupiny 

• Bc. Klára Šťastná – členka rozšířeného výboru, 2. delegát COTEC 
• Mgr. Marianna Vavříková – tajemník ČAE, delegát WFOT 
• Mgr. Bc. Anna Rejtarová – členka rozšířeného výboru 

Co jsme zvládli v roce 2020 

• v rámci pandemie COVID - 19 jsme přeložily dokument “Narušení běžného života: 

ergoterapeutický návod pro zvládání ne-běžného života způsobeném onemocněním 

 COVID 19” a podpořili a spolupracovali na vzniku sekce na webu – COVID 19 

• vznikl post lokálních zastupitelů, které koordinujeme a podporujeme v činnosti 

• vytvořily jsme a rozeslaly dotazník ohledně aktivit ČAE, členství a Bulletinu, data byla 

zpracována a stále z nich čerpáme  

• bylo vydáno první číslo Občasníku 

• průběžně jsme informovaly členů pomocí plakátů, bannerů na sociálních sítích 

• uspořádaly jsme online oslavy dne ergoterapie, podpořily jsme natočení videa, které jsme 

sdílely k příležitosti těchto oslav 

• sdílely jsme medailonky výboru a rozšířeného výboru 

• vytvořili jsme jednotný design pro sdílení  obsahu na sociálních sítích 

Jaké jsou naše plány a cíle pro rok 2021 

• navazovat další spolupráce a rozšířit benefity pro členy 

• účastnit se na vytvoření strategie spolupráce se sponzory 

• zvyšovat informovanost členů o dění v ČAE (soc. sítě a web) 

• vydávat Občasník, znovuvydávání Bulletinu 

• účastnit se na zpřehlednění webu 

• nadále spolupracovat s lokálními zastupiteli, získat další 

• vymyslet nové návrhy propagačních předmětů (COTEC-ENOTHE) 

• obnovit spolupráci se školami  

• pořádat odborné webináře  



21 

 

• zvyšování povědomí o oboru (nečleni, veřejnost – tvorba propagačních materiálů – letáky, 

videa…) 

Pracovní skupina „Kreditní systém – souhlasná stanoviska pro vzdělávací akce“  

Mgr. Marcela Kryski  

Za rok 2020 bylo přijato a posouzeno Českou asociací ergoterapeutů celkem 13 žádostí do 

celoživotního vzdělávání ergoterapeutů. Což je o tři akce méně než v minulém roce. Všechny tyto akce 

byly schváleny. Bohužel vzhledem k současné situaci Covid-19, proběhli pouze tři akce. Zbylé akce byly 

přesunuty a snad se uskuteční v roce 2021. 

Typy akcí: 1 sympozia, 1 seminář, 4 odborných konferencí, 7 odborných kurzů. 

 

Graf 1: Porovnání přijatých žádostí rok 2006 – 2020 (hodnota) 
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Graf 2: Akce za rok 2020 (%) 
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Pracovní skupina pro hodnocení minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů 
WFOT 

Česká asociace ergoterapeutů, coby řádný člen Světové federace ergoterapeutů, je pověřena 

v České republice k provádění posuzování a znovuposuzování studijních oborů Ergoterapie dle 

Minimálních standardů pro vzdělávání ergoterapeutů WFOT (dle revize z roku 2016). Na základě 

tohoto pověření ČAE podle požadavků WFOT vytvořila v roce 2018 pracovní skupinu, jejíž náplní 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. 

Jedním z úkolů pracovní skupiny v oblasti vzdělávání ergoterapie pro doporučení studijního 

programu k získání „WFOT APPROVAL" je připravovat podmínky pro české vysoké školy podle aktuální 

situace, které zajišťují přípravu ergoterapeutů k výkonu povolání, aby pro ně bylo co nejjednodušší 

aplikovat Minimální standardy pro vzdělávání ergoterapeutů WFOT v rámci svých studijních plánů.  

Pracovní skupina vytvořila dle požadavků WFOT co nejefektivnější proces pro posuzování 

naplňování požadavků Standardů v podmínkách ČR a vytvořila manuál pro toto posuzování. V 

současné chvíli jedinou vzdělávací institucí v oboru Ergoterapie, která WFOT APPROVAL získala je 1. 

lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Ostatní vysoké školy projevily zájem o získání tohoto 

osvědčení, ale spíše v horizontu budoucích let, aby pro školy bylo možné naplnit podmínky, které 

Standardy pro vzdělávání v Ergoterapie naplnily. 

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 

Klinická zájmová skupina Ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví 

Skupina sdružuje ergoterapeuty pracující v oblasti péče o duševní zdraví z celé ČR; k 10.2.2021 
má skupina 38 členů. skupina pracuje na základě principu vzájemného sdílení, podpory a chuti zasadit 
se o rozvoj dobré praxe 

Složení pracovní skupiny: 

• koordinátoři Jana Pluhaříková Pomajzlová, Kateřina Voslářová 

Shrnutí činnosti KZS za rok 2020 

• proběhla 2 setkání (1x  v Praze, 1x  on-line) 
• stabilizace členské základny, posílení vztahů mezi členy skupiny 
• sdílení aktuálních otázek a pracovních zkušeností včetně dopadů pandemické situace na naši 

praxi 
• prezentace a sdílení účastníků z odborných konferencí 
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• prezentace odborných témat (zahradní terapie, poradna „Jak na to“, zkušenosti ze 
zahraničních stáží, Model MOHO, Model CARe atd.) 

• skupina se věnovala tématu hodnocení - aktuálně využívaným nástrojům v klinické praxi v 
oblasti péče o duševní zdraví. Jako nejvíce relevantní a aktuálně využitelný ergoterapeutický 
model skupina považuje Model lidského zaměstnávání (MOHO) a Kanadský model  výkonu 
zaměstnávání (CMOP, CMOP-E). Skupina definovala priority pro překlad a převod nástrojů 
MOHO do praxe v ČR   

• spolupráce se studentkami ergoterapie 1.LF UK (zapojení odborné skupiny jako expertního 
panelu pro zpracování závěrečné práce na téma využití nástrojů z Modelu lidského zaměstnání 
MOHO – Interest Checklist a Role Checklist) 

• proběhlo dojednávání o možném vzdělávání v Modelu lidského zaměstnávání se Sue 
Parkinson a představení jejího programu Recovery through activity založeném na modelu 
MOHO  
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Informace od lokálních zastupitelů 

Projekt lokálních zástupců byl spuštěn na jaře roku 2020, vznikl na podkladě informací 
získaných na valné hromadě COTEC v roce 2019. Jeho cílem bylo propojit ergoterapeuty z celé ČR 
pomocí jednoduché sítě regionálních zástupců, kteří by svým dílem přispívali chodu asociace a zvýšili 
tak zájem členů o dění v asociaci. 

Cílem projektu je mít v každém kraji jednoho zastupitele, který by úzce spolupracoval s Českou 
asociací ergoterapeutů koordinoval svůj tým a zastupoval nás při některých jednáních. 

Jaké jsou výhody? 
• Lokální zastupitel se tane členem rozšířeného výboru 
• Možnost účasti na regionálních výběrových řízení 
• Vytváření lepší sítě a propojenosti ergoterapeutů 
• Možnost zprostředkování žádostí/nápadů/stížností od členů 
• Aktivní zapojení do dění ČAE 
• Možnost rozhodování o důležitých otázkách řešených na výboru 

Co tedy bude lokální zastupitel dělat? 

• Propagace oboru a nábor nových členů 
• Účast na výběrovém řízení ve Vašem regionu 
• Koordinace týmu Vámi zvolených ergoterapeutů 
• Komunikace se školami 
• Komunikace s pojišťovnami, krajskými zastupiteli a potřebnými organizacemi na základě 

pověření výboru ČAE 

V roce 2020 se podařilo získat 5 lokálních zastupitelů. 
• Pro Zlínský kraj byla jmenována lokálním zastupitelem: PhDr. a Bc. Eva Fajkusová – v lednu 

2021 ale tato lokální zastupitelka opustila svůj post 
• Pro Moravskoslezský kraj byla jmenována lokálním zastupitelem: Mgr. Tereza Fialová 
• Pro Jihomoravský kraj byla jmenována lokálním zastupitelem: Bc. Ladislava Chanovická 
• Pro Plzeňský kraj byla jmenována lokálním zastupitelem: MgA. Terezie Macková 
• Pro Ústecký kraj byla jmenována lokálním zastupitelem: Bc. et Bc. Klára Šímová 

Lokální zastupitel Jihomoravský kraj - Ladislava Chanovická 

• Pracuje jako ergoterapeutka ve FN u svaté Anny v Brně – především na neurologii, ale věnuje 
se i pacientů s jiným onemocněním 

• Působí jako konzultant v DS v Šanově, přednáší kurz Ergoterapie pro pracovníky v sociálních 
službách“ v Diecézní Charitě v Brně 

• Je studentkou navazujícího magisterského studia Zdravotně – sociální péče a rehabilitace. 
• Členem ČAE je znovu od loňského roku a od září působí lokální zastupitel v Jihomoravském 

kraji 

Shrnutí aktivit za rok 2020 

• V roce 2020 jsem se stala znovučlenem a lokálním zastupitelem 
• Založila facebookovou skupinu „Ergoterapeuti z jižní Moravy“ která má v tuto chvíli 17 

pasivních členů 
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• Každý rok v nemocničním časopise „Anenské listy“ vychází článek o ergoterapii, který má za 
úkol seznamovat veřejnost s oborem ergoterapie v tamní v nemocnici, loni místo v Anenských 
listech byl rozhovor v Lidových novinách 

• Pravidelně u příležitosti dne CMP představuje ergoterapii jako součást rehabilitace po CMP 
• Ve FN u svaté Anny se s kolegy snaží o to, aby se náš obor dostal do povědomí i odborného 

personálu 

Cíle a plány pro rok 2021 

• oslovit okolní jihomoravská zařízení a vytvořit přesnější přehled o „stavu ergoterapeutů na 
jižní Moravě“ 

• v případě možnosti se opět scházet, má v plánu uspořádat tematický krátký seminář s účastí 
zástupce DMA, o kompenzačních pomůckách 

• 17. 2. plánována přednáška na odborné konferenci ošetřovatelství o ergoterapii na Střední 
zdravotnické škole Brno, Jaselská, její součástí je informace o možnostech studia ergoterapie 
v ČR 

• Navázání spolupráce se SZŠ Brno i pro další projekty, navázání spolupráce i s dalšími školami  

Úplně do budoucna 

• Ráda by kolegy inspirovala o možnostech provádění terapie a podělila se o své zkušenosti  

Lokální zastupitel Moravskoslezský kraj – Mgr. Bc. Tereza Fialová 

• Vystudovala bakalářské studium ergoterapie na lékařské fakultě Ostravské univerzity a 
státnicovala v roce 2015.  

• Následně pokračovala ve studiu na 1. LF UK - navazující magisterské studium na 1. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které úspěšně zakončila 

• Pracuje ve Fakultní nemocnici v Ostravě, i nyní na mateřské dovolené 
• působí na částečný úvazek jako odborný asistent pro výuku ergoterapie na lékařské fakultě 

Ostravské univerzity – vyučuje: předměty Teorie ergoterapie a Ergoterapie a ergodiagnostika 
•  od roku 2018 studuje postgraduální studium kinantropologie, obor kinantropologie ve 

fyzioterapii na fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 
• V létě 2020 dokončila bakalářské studium fyzioterapie na fakultě zdravotnictva Trenčianské 

univerzity Alexandra Dubčeka.  

Shrnutí aktivit na rok 2020 

• Rozšiřování seznamu pracovišť za Moravskoslezský kraj (od září jich přibylo 9) 
• Účast na jednání o schvalování na MSk per rollam 
• Distribuce letáků o ergoterapii od ČAE (zasláno 10/20, zatím ve FNO, MNO, LF) 
• Snaha o rozšiřování členské základny 
• Založení FB skupiny sdružující ergoterapeuty v Moravskoslezském kraji 
• Zprostředkování zveřejnění informací o oboru pomocí kanálu FNO (listopad 2020 -  3 odborné 

příspěvky) a lékařská fakulta (2 příspěvky- spolupráce prim. Chmelová) 

Cíle a plány pro rok 2021 

• Pokračovat v rozšiřování seznamu pracovišť za MS kraj  
• Dodatečný Den ergoterapie ve FNO (proběhne dle COVID situace) - pomoc na místě 
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• Pokračování v distribuci letáků o ET od ČAE  
• Snaha o rozšiřování členské základny – šířením povědomí o významu ČAE mezi kolegy na 

pracovišti (skupina na FB, možná do budoucna setkání se seminářem) 
• Facilitace studentů k zapojování se (další Ergokafé? Ponožkový běh (DwSy)…) 
• Zprostředkování zveřejnění informací o oboru pomocí kanálu FNO (listopad–3 odborné 

příspěvky) a LF (2 příspěvky- spolupráce prim. Chmelová) 
• Odborné publikace, schválení překladu dotazníku MRADL, 1/2021 podání IGA 
• Je připravena s veškerou pomocí ke konferenci (další by se měla konat v Ostravě) 
• Podnět k založení expertní/klinické skupiny ergoterapeutů – zejména ergoterapie v interní 

medicíně (vzhledem k tématu DSP) 

Lokální zastupitel Ústecký kraj – Bc. et Bc. Klára Šímová 

• ergoterapeutka – KZ Masarykova nemocnice (Ústí n./L.) 
• ergoterapeutka a speciální pedagožka – Terapeutické centrum Á-JEM (Ústí n./L) 
• studentka NMgr. ergoterapie pro dospělé na 1. LF UK 
• členka SPOT PRAGUE 
• osvěta o ergoterapii na sociálních sítích @KOUZLOERGOTERAPIE 
• spoluzakladatelka JK Suit up!  www.jksuitup.cz 
• LOKÁLNÍ ZASTUPITELKA ČAE pro ÚSTECKÝ KRAJ - to znamená, že je členkou rozšířeného výboru  
• snaží se o vytvoření sítě ergoterapeutů ÚK, chce být jejich komunikačním „můstkem“ směrem 

k asociaci (a taktéž naopak) 

Shrnutí aktivit za rok 2020 
• založení facebookové skupiny: ERGOTERAPIE ÚSTECKÝ KRAJ 60 členů 
• rozhovor o ergoterapii na blogu galeriezdravotnictvi.cz  ke Světovému dni ergoterapie 27. 

10. 2020 
• kontaktování pracovišť v ÚK, která nejsou v seznamu zařízení na webu ČAE 
• navázání komunikace se studenty a vyučujícími FZS UJEP 

Cíle a plány pro rok 2021 
• Masarykova nemocnice v Ústí n./L. – spastická poradna 
• doplnění pracovišť v ÚK do seznamu ergoterapeutických zařízení na webu ČAE 
• navázání spolupráce se studenty a vyučujícími FZS UJEP 
• komunikace s ergoterapeuty ÚK ohledně aktuálních lokálních záležitostí 
• spolupráce s propagační skupinou ČAE za účelem rozšíření benefitů pro členy ČAE a šíření 

povědomí o oboru/profesi ergoterapie 

  

http://www.jksuitup.cz/
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Lokální zastupitel Plzeň - MgA.  Terezie Macková 

Členka rozšířeného výboru ČAE od dubna 2020. Společně s výborem se snaží spolupracovat na 
prosazování zájmů oboru ergoterapie v rámci svého regionu Plzeňského kraje 

Shrnutí aktivit za rok 2020: 
• založení FCB skupiny ErgoZápad 21.8.2020 

• osobní setkání skupiny ErgoZápad naplánované na 7.10. 2020, které se bohužel díky 

epidemiologické situaci nekonalo 

Cíle a plány pro rok 2021: 
• rozšířit FCB skupinu ErgoZápad o další kontakty aktivních ergoterapeutů 
• pravidelně jednou měsíčně předat skrze ErgoZápad přehled o novinkách v 

ergoterapeutickém světě  
• v první ¼ roku naplánovat a uskutečnit neformální osobní setkání ergoterapeutů Plzeňského 

kraje s krátkým odborným programem 
• zaslat studentům ZČE informace k členství v ČAE 

• prvním osobním setkáním „načnout“ tradici osobního ergoterapeutického sdílení 

• s již navázaným kontaktem s redaktorkou časopisu Zdraví publikovat článek o stavu 

ergoterapie v ČR potažmo v Plzeňském kraji 

• uskutečnit již naplánovaný seminář „Ergoterapie v praxi“ na neurologické klinice FN Plzeň, 

který byl odložen, díky současné epidemiologické situaci   
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4. Publikační činnost 

V roce 2020 reagovala ve své publikační činnosti ČAE na situaci spojenou s rozšířením nákazy 
COVID 19. Bylo tak vydáno několik doporučení a návodů, jak se s potížemi spojenými s nákazou Covid 
19 spojena.  

Všechny tyto publikace jsou uveřejněny na webu České asociace ergoterapeutů v sekci 
http://ergoterapie.cz/covid-19/ 

• Ergonávod Narušení běžného života: 
Ergoterapeutický manuál pro zvládání ne-
běžného života 

• Telehealth na webu ČAE: na webu je vytvořený 
seznam sdílených videí a materiálů k 
telerehabilitaci 

• Tipy a rady ČAE k současné situaci - newsletter 
Tipy a rady České asociace ergoterapeutů při 
karanténě nebo dlouhodobém pobytu 
v domácím prostředí 

• Meditace  

• Meditace DIE model  

• Týdenní plánování 

• Denník radosti ZDEE 

• Newsletter březen 2020 ČAE 

• Doporučení ČAE pro poskytovatele zdravotních 
služeb  

• Doporučené postupy ČAE pro COVID-19 

http://ergoterapie.cz/covid-19/
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•  
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• Občasník 

Na podzim roku 2020 došlo k prvnímu vydání Občasníku, který reaguje na tradici spojenou 

s vydáváním Bulletinu.  

První číslo obsahovalo odbornou část, kde byly publikovány články na téma příjmu potravy, 

roli ergoterapeuta v komunitní péči a zároveň zde byl rozhovor na téma studia PhD. Dále se ve 

studentské sekci představil studentský spolek. Další část Občasníku byla věnována shrnutím aktivit 

České asociace ergoterapeutů. 
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5. Propagace ČAE 

K propagační činnosti využíváme především web, sociální sítě (facebook a Instagram). Letos jsme 

také natočili video u příležitosti oslav dne ergoterapie. V roce 2020 byl také založen E-SHOP 

s propagačními předměty ČAE. 

Web ČAE 

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

• Za rok 2020 na web vloženo 109 příspěvků/aktualit 
• Za rok 2020 rozesláno 125 hromadných emailů členům ČAE 
• Aktualizace Seznamu ergoterapeutických pracovišť na základě informací od Bc. Ivy Hlavsové 

ve spolupráci s lokálními zastupiteli 
• Byly sjednoceny emaily   @ergoterapie.cz, které všichni ve výboru používají, včetně Lokálních 

zastupitelů 
• Na webu vytvořeny nové prostory pro informace o Telehealth, Covid 19, o pojišťovnách  
• Nápady, doporučení či stížnosti k fungování webových stránek je možno zasílat na: 

web@ergoterapie.cz 

Správa: Bc. Zuzana Rodová, MSc. 

Seznam ergoterapeutických pracovišť 

• obsahuje 173 pracovišť a všechny dostupné informace naleznete zde: 

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

 

Jihočeský kraj 6 

Jihomoravský kra 17 

Karlovský 5 

Královéhradecký 11 

Liberecký 4 

Moravskoslezský 21 

Olomoucký 7 

Pardubický 8 

Plzeňský 7 

Praha 40 

Středočeský 16 

Ústecký 13 

Vysočina 4 

Zlínský 7 

Další 7 

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

 

mailto:web@ergoterapie.cz
http://ergoterapie.cz/seznam-zarizeni/
http://ergoterapie.cz/seznam-zarizeni/
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E-SHOP 

V roce 2020 byl vytvořen e-shop s propagačními předměty ČAE. Na e-shopu lze přehledně 
dohledat předměty, které lze aktuálně zakoupit. Zároveň je zde možné objednat a poté zaplatit 
členství. Odkaz je dostupný na webu (přímý odkaz: www.e-shop-cae0.webnode.cz). Platit lze 
převodem na účet, dobírkou – Česká pošta a dobírkou přes Zásilkovnu.  

Správa e-shopu: Bc. Anna Gaubmannová 

 
  

http://www.e-shop-cae0.webnode.cz/


34 

 

Facebook 

Během roku 2020 došlo k nárůstů počtu sledujících i počtů „To se mi líbí“. Ke dni 20.2. 2021 

sleduje facebookové stránky 1167 uživatelů a 1128 označilo facebookové stránky jako „to se mi líbí“. 

Dosah příspěvku k 20.2. je 1189 osob.   
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Byla vytvořena strategie sdílení příspěvků, průměrné sdílení je nyní 4x týdně. Zároveň byla vytvořena 

jednotná grafika pro sociální sítě (FB a Instagram).  

Plány 2021: 

• Pokračování ve sdílení obsahu o chodu asociace 

• Zaměření se na sdílení odborného obsahu 

• Sdílení více videí  

Správa facebooku: Mgr. Bc. Anna Rejtarová a Bc. Klára Šťastná – členky propagační skupiny 
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Den ergoterapie 

Oslova dne ergoterapie vzhledem k situaci spojenou s pandemií Covid-92 probíhala online. Podařilo 

se vytvořit propagační video – Zdravici od členů České asociace ergoterapeutů. Video je stále dostupné 

na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=L1EPGZ_OPCw&t=9s 

 

 

Zároveň propagační video vytvořily i lokální zastupitelky Tereza Fialová a Terezie Macková. 

Propagační video sdílelo na svých sociálních sítích i Ministerstvo zdravotnictví.  

 

Velké oslavy Dne ergoterapie probíhaly letos v Ostravě. Značené díky patří naší ostravské 

lokální zastupitelce Mgr. Bc. Tereze Fialové. Podařilo se sdílet velmi krásný a podpůrný text, který se 

objevil nejen na stránkách Fakultní nemocnice Ostrava, ale zároveň bylo sdíleno i na facebooku 

Ministerstva zdravotnictví. Zároveň byla natočena zdravice pro všechny ergoterapeuty. Rádi bychom 

poděkovali i ergoterapeutkám z Městské nemocnice Ostrava, které vytvořily velmi krásný poster.  
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Propagační video vytvořila i lokální zastupitelka za Plzeň – MgA. Terezie Macková.  Video je 
stále dostupné na fecebookových stránkách České asociace ergoterapeutů - 

U příležitosti oslav dne ergoterapie vyšel naší lokální zastupitelce za Ústí nad Labem Bc. et Bc. 
Kláře Šímové článek v Galeriizdravotnictví.  
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Na sociálních sítích byl den ergoterapie slaven i pomocí facebookových rámečků. Zde se 
ukázala obrovská sounáležitost nás ergoterapeutů. Aniž by byl kdokoliv upozorněn, začalo obrovské 
sdílení. Pro ukázku si dovolujeme s předchozím souhlasem autorů využít několik fotografií.  
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Instagram 

Instagram má ke dni 20.2.2020 424 sledujících s 200 příspěvky. Nejvíce sledují profil ženy mezi 

18-24 lety (z 90 %) okolo 18 hodiny. Vytváříme příspěvky i příběhy, některé i interakční pro zvýšení 

zájmu o profil. V plánu je vytváření více videí. 

Správa: členka propagační skupiny Bc. Klára Šťastná 
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6. Spolupráce ČAE se zahraničními ergoterapeutickými organizacemi 

Informace z Council of Occupational Therapists for the European Countries = Rada 

ergoterapeutů pro evropskéé země 

 

Pro viditelnost a uznání ergoterapie napříč celou 

Evropou! COTEC je evropská zastřešující organizace 

sdružující ergoterapeuty prostřednictvím národních 

asociací s cílem propagovat a podporovat mobilitu osob 

v rámci Evropy a zvýšit viditelnost profese. COTEC byla 

založena v roce 1986 (slaví tedy letos 35. narozeniny) za 

účelem koordinování názorů národních ergoterapeutických asociací. Cílem COTEC je umožnit 

evropským národním asociacím spolupracovat na vývoji, harmonizovat a zlepšit úroveň odborné praxe 

a vzdělání, stejně jako rozvíjet teorii ergoterapie v celé Evropě. COTEC zastupuje více než 185 000 

ergoterapeutů napříč 31 evropskými státy. Česká Asociace Ergoterapeutů je aktivním členem COTECu. 

Složení výkonného výboru 

• Na valné hromadě 2019 v Bruselu byla zvolena nová prezidentka: Anu Söderström (2019-

2023) 

• Naomi Hankinson (2017-2021) více-prezident 

• Eva Denysiuk (2016-2020) více-prezident pro finance 

• Sarah Warren (2019-2023) členka rozšířeného výboru 

• Na valné hromadě 2020 byly zvoleny dvě nové členky rozšířeného výboru 

Volby do výkonného výboru COTEC 

Konají se pravidelně a COTEC zasílá výzvy s dostatečným předstihem pro nominace. ČAE 

následně tyto výzvy předává svým členům. Každý má možnost kandidovat do výkonného výboru 

COTEC. Člen výboru se podílí na stanovování a plnění akčních cílů, má přidělenou vybranou agendu a 

reprezentuje COTEC na dostupných akcích. Členství je skvělou příležitostí k profesnímu rozvoji, 

navázání mezinárodní spolupráce a čerpání know-how evropských zemí.  

STRATEGICKÉ CÍLE COTEC 2021-2024 

1. Zajistit, aby COTEC podporoval své členské asociace a jejich členy v pokračování poskytování 

vysoce kvalitních terapií, které jsou založeny na zaměstnávání, informacích a klientsky 

zaměřených službách ve stávajících a nově vznikajících oblastech praxe→ ČAE se proto v roce 

2020 rozhodlo pro vznik lokálních zastupitelů 

2. Posílit politická a strategická partnerství a zvýšit viditelnost při řešení zdravotních a 

společenských otázek a propagovat ergoterapeutickou perspektivu života→ navazujeme 

kontakty s MZ 



43 

 

3. Nadále přispívat k udržitelné organizaci. Podporovat individuální profesní růst členů → 

snažíme se být velmi aktivní na sociálních sítích, propagujeme obor, začleňujeme univerzity 

4. Aktivně přispívat k Occupational Therapy Europe a převzít odpovědnost za to, aby byl hlas 

odborníků stále slyšen. 

GA= GENERAL ASSEMBLY 26. 9. 2020 (proběhlo online: ZOOM) 

• Proběhly volby do výkonného výboru, rozšířeného výboru 

• Rumunsko se stalo novým členem COTEC 

• Schválen strategický plán 2021-2024 

• Byly probírány podmínky členství 

• ROTOS 

• Krátké přenášky od WFOT, ENOTHE 

• Zajímavost:  

• Royal College of Occupational Therapists 

• Velké množství odkazů na COVID, obecně rehabilitace, standardy praxe 

• Occupational Therapy: Improving Lives, Saving Money 

• Small change, big impact: https://www.rcot.co.uk/small-change-big-impact 

SUMMARY OF THE PROFFESSION 

- Každoročně přispíváme do souhrnu profese, který se zasílá na začátku roku a bude publikován 

na stránkách COTEC 

Newsletter 

- V červnu 2020 nám vyšel článek v Newsletteru COTEC, kde jsme popisovali stávající situaci a 

možnosti terapií při pandemii COVID-19  

Plány 2021 

1) COTEC slaví v roce 2021 35 let od svého založení a každou neděli sdílí videa, kde se budeme 

také účastnit 

2) COTEC-ENOTHE 2021 online 

3) Newsletter – jako již každoročně přispět článkem 

4) Přijímat a plnit výzvy z COTEC 

5) Nomination for Fellowship Awards – jedná se o cenu, kterou bude udělovat COTEC člověku, 

který se významně zasloužil svými činy či konáním o ergoterapii v naší zemi, výbor ČAE může 

zvolit člověka, kterého nominuje, Nomination for honorary Fellowship Awards- to stejné, jen 

nemusí být ergoterapeut 

OT Europe - platforma, která na evropské úrovni spojuje pilíře profese - praxi (COTEC), 
vzdělávání (ENOTHE) a výzkum (ROTOS) 

Existence platformy umožňuje úzkou spolupráci a podporu mezi těmito oblastmi, která přispívá 

efektivitě a dopadu aktivit.  

https://www.rcot.co.uk/small-change-big-impact
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OT Europe Register of experts 

OT Europe sdružuje experty v oblasti ergoterapie v odborných oblastech vypsaných níže. O 

členství v expertní skupině může požádat jakýkoli ergoterapeut, který splní minimální požadovanou 

praxi v dané oblasti, doloží dvě referenční doporučení a zašle registrační formulář. 

Expertní skupiny umožňují sdílení odborných informací a přístupů napříč členskými státy. Dále 

mohou být experti oslovování k prezentaci na odborných konferencích či jako poradní hlas při tvorbě 

odborných či legislativních dokumentů. Veškeré informace a podklady k expertním skupinám jsou 

dostupné zde: https://www.coteceurope.eu/ot-europe/register-of-experts/ 

Oblasti: Ageing Population, Children and Adolescents, Dementia, Education/ Continuous 

Professional Development, Employment, Equal Access to Health Systems, ICT Solutions and E-Health 

Innovations, Mental Health, Neurology, Oncology, Pain, Palliative Care, Poverty Reduction, Primary 

Care, Refugees and Displaced People, Rehabilitation, Teaching/Pedagogy, Other Areas pertinent to 

Occupational Therapy 

COTEC-ENOTHE Congress 2021 

V roce 2020 probíhala soustavná práce organizační i vědecké komise. Proběhlo vyhodnocení 

abstrakt a výběr aktivních řečníků. Probíhala rozsáhlá jednání o realizaci kongresu vzhledem k 

epidemiologické situaci zakončená rozhodnutím o posunu kongresu. Dále byly mapovány možné 

formy realizace (on-line, hybrid), modelován nový rozpočet a řešeno technické zajištění. Proběhlo 

znovuotevření příjmu abstrakt pro témata spojená s problematikou COVID-19. 

Složení organizační a vědecké komise 

Organizing Committee 

• Mgr. Jana Jelínková 

• Mgr. Olga Marková 

• Soemitro Poerbodipoero 

• Anu Söderström 

• Mgr. Jana Náhlá 

• Zuzana Rodová, M.Sc. 

• Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. 

• Bc. Anna Gaubmannová  

• Ladislav Svatoš 

Scientific Committee 

• Soemitro Poerbodipoero  

• Mária Krivošíková, M.Sc. 

• Mgr. Anna Kuželková 

• Alison Laver-Fawcett, Ph.D. 

• Dr. Panagiotis Siaperas 

• Esther Steultjens, Ph.D. 

• Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. 

• Silvio Tocco 
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Spolupráce s WFOT (Světová federace ergoterapeutů)  

Členové: 

• Delegát ČAE ve WFOT: Mgr. Marianna Vavříková 
• WFOT 1st alternate: Mgr. Kateřina Svěcená , Ph.D.   
• WFOT 2nd alternate: Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. 

Shrnutí aktivit 

• v roce 2020 byli členové ČAE informováni o nových dokumentech WFOT 

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

• byli sdíleny dotazníky od WFOTu členům ČAE- jako např. Vliv COVID 19 na ergoterapeutickou 

praxi 

• WFOT vytvořil logo pro ČAE a pro WFOT approval bakalářského studia na 1. LF UK  

• členi byli informováni o světovém ergoterapeutickém kongresu WFOT- Paříž 2022 a možnosti 

se stát hodnotitelem abstrakt a možnosti abstrakta poslat 

• proběhla informace ohledně Narativní databázi WFOTu 

• byl přeložen manuál neběžného života 

• byli vytvořeny loga na oslavu světového dne ergoterapie 

• spolupráce s Ukrajinou a Polskem 
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Cíle pro rok 2021 

• informovat členy o individuálním členství ve WFOT 
• seznamovat nadále členy s děním ve WFOT 
•  pokračovat ve spolupráci s Ukrajinou a Polskem  
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7. Finanční zpráva za rok 2020 
 

PŘEHLED  HOSPODAŘENÍ 
 
stav k 1.1.2020:                     306 478 Kč 
stav k 31.12.2020:                 323 871 Kč  

celkové příjmy:                    140 290 Kč 
celkové výdaje:                    122 898 Kč 

Položky jednotlivě       

1. provoz ČAE         

příjmy: 131 078 Kč   výdaje: 93 906 Kč 

členské příspěvky 125 150 Kč  cestovní náklady 230 Kč 

úrok 28 Kč  Daň 3 040 Kč 

vklad (výběr z 

bankomatu) 5 000 Kč  výběr (vklad do pokladny) 5 000 Kč 

výběrová řízení, platba 

od KÚ 900 Kč  DPP 56 440 Kč 

    
srážková daň 8 736 Kč 

    
pojištění Koop. 400 Kč 

    
kancelářské potřeby 6 428 Kč 

    
poplatek bance 800 Kč 

    
poplatek za vedení účtu 1 273 Kč 

    
poštovné 872 Kč 

    
Pohoda – servis 1 428 Kč 

    
COTEC fee 4 475 Kč 

      WFOT fee 4 784 Kč 

          

2. Schvalování vzdělávacích akcí do celoživotního vzdělávání   

příjmy: 2 850 Kč   výdaje: 300 Kč 

manipulační poplatky 2 850 Kč   vratka 300 Kč 

          

3. Výroba a prodej propagačních předmětů 

příjmy: 3 092 Kč   výdaje: 27 513 Kč 

propagační materiál, 

prodej 100 Kč  výroba (trika, roušky) 21 933 Kč 

e-shop 2 992 Kč  e-shop 5 381 Kč 

      poštovné  199 Kč 

          

4. vydání COPM         

příjmy: 270 Kč   výdaje: 1 179 Kč 

prodej publikace 270 Kč   poštovné 1 179 Kč 
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5. inzerce         

příjmy: 3 000 Kč   výdaje: 0 Kč 

bulletin, web banner, 

FB 3 000 Kč     0 Kč 

     
přehled hospodaření za období 1-12/2020 vypracovala:    
pokladník Bc. Anna Gaubmannová ČAE    
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Úspěchy ČAE za rok 2020  

• Vypořádání se s COVID 19 situací, vyřešení schůzek výboru online 

• Valná hromada proběhla i přes ztíženou epidemiologickou situaci, setkání se uskutečnilo 

online 

• Úspěšné založení postu Lokální zastupitel (aktuálně 4 aktivní lokální zastupitelé) 

• Založení e-shopu 

• Účast zástupců na COTEC i WFOT council meetingu 

• Komunikace s pojišťovnami a MZ 

• Navázání spolupráce s právníkem 

• Zvýšení dosahu příspěvků ČAE na sociálních sítích, zvýšení poštu sledujících na Facebooku, 

založení Instagramového účtu 

• Účast na dvanácti výběrových řízeních 

• Ve spolupráci našich lokálních zastupitelů bylo doplněno 17 nových pracovišť na seznam 

ergoterapeutických zařízení 

• Natočení propagačního videa u příležitosti oslav dne ergoterapie 

• Uspořádání oslav dne Světového dne ergoterapie v online prostředí 

• Započalo vydávání Občasníku, bylo vydáno několik doporučení souvisejících se situací ohledně 

nákazy virem Covid 19 

• Vznikl unifikovaný podpis na e-mailových adresách asociace 
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Sponzoři 

V roce 2020 jsme navázali spolupráci s firmou GRADA a Rehasport. V roce 2021 máme v plánu 

upravit a zpřehlednit podmínky pro navazování spolupráce se sponzory a aktivně vyhledávat výhodné 

nabídky pro členy ČAE.  

Děkujeme partnerům. 

 

 

 

 

 


