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Česká asociace ergoterapeutů (ČAE) je dobrovolnou
profesní organizací ergoterapeutů České republiky.
Byla založena v roce 1994 v Ostravě a je registrována
Ministerstvem vnitra ČR jako nezisková organizace pod
číslem II/s-OS/1-26011/94-R. ČAE je aktivním členem
Světové federace ergoterapeutů (WFOT) a Rady ergoterapeutů evropských zemí (COTEC).
Úkolem ČAE je hájit profesní práva a zájmy kvalifikovaných ergoterapeutů, podílet se na rozvoji oboru ergoterapie v České republice a informovat širokou veřejnost
o přínosu a uplatnění ergoterapie v rámci komplexní
rehabilitace osob každého věku s různým zdravotním
postižením v zdravotnických i sociálních službách.
Jedním z důležitých cílů ČAE je napomáhat k dosažení
úrovně vzdělávání v odbornosti ergoterapeut v České
republice, která by odpovídala Minimálním standardům
vzdělávání doporučených Světovou federací ergoterapeutů, a přispět ke zvýšení standardu ergoterapeutických služeb prostřednictvím aktivit celoživotního vzdělávání pro ergoterapeuty.
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Kvalifikovaný odborník pracující ve zdravotnických a sociálních
službách a službách zaměstnanosti
Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného
zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností
jedince potřebných pro zvládání běžných denních (z ang. Activities of Daily Living, ADL), pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení
(fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním
znevýhodněním).
Pojmem zaměstnávání jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho
životního stylu a identity.
Ergoterapie pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život
nepostradatelné, a podporuje maximální zapojení jedince v běžném životě, přičemž plně respektuje jeho osobnost a možnosti.

Provádí ergoterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu činností pacienta, hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce,
orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k ADL.
Provádí hodnocení a nácvik běžných denních činností (ADL)
personálních (př. příjem jídla, oblékání, koupání) a instrumentálních (př. příprava jídla, nakupování, manipulace s penězi) v nemocničním i v domácím prostředí klienta.
Podílí se na ergodiagnostickém vyšetření (analýza pracovních
činností a pracovního potenciálu) a předpracovní rehabilitaci
(tréninku tolerance zátěže, vytrvalosti, nácviku pracovních dovedností apod.) a ve spolupráci s ostatními odborníky doporučuje vhodné pracovní a studijní začlenění osob se zdravotním
postižením.
Ve spolupráci s ostatními odborníky provádí rehabilitaci kognitivních funkcí a nácvik komunikačních a sociálních dovedností.
Navrhuje kompenzační a technické pomůcky a učí pacienty,
členy rodiny a ošetřovatelský personál tyto pomůcky využívat.
Poskytuje poradenské služby a instruktáže v oblasti adaptace
a kompenzace poruch a onemocnění i v otázkách adaptace
a úprav domácího a pracovního prostředí (v rámci individuálních domácích návštěv).
Pomáhá osobám se zdravotním postižením v zapojení do volnočasových aktivit.
Na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností sestavuje krátkodobý
a dlouhodobý plán ergoterapie a aplikuje ergoterapeutické postupy a metodiky v individuální
i skupinové ergoterapii.
Podílí se na sociální a pracovní rehabilitaci osob
se zdravotním postižením.
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	ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení;
	rehabilitační centra a ústavy, léčebny pro dlouhodobě
nemocné;
	léčebny, stacionáře a komunitní programy pro osoby
s psychiatrickým onemocněním;
	domácí péče;
	speciální školy pro děti se specifickými potřebami;
	programy předpracovní a pracovní rehabilitace,
programy chráněného zaměstnání a v podporovaném
zaměstnávání;
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	sociální služby: osobní asistence, chráněné bydlení,
raná péče, domovy pro seniory a lidi se zdravotním
postižením, stacionáře;
	vzdělávací instituce pro přípravu studentů ergoterapie.

