
BAZÁLNÍ STIMULACE®

Program semináře:

dne 1. prosince 2016 od 10.00 do 14.00 hodin

 
v prostorách ČSOB Inspirace, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Vás srdečně zve na seminář s workshopem na téma

Vstup zdarma po zaslání vyplněné přihlášky na ricarova@vdv.cz

Přihlašování probíhá do 23. listopadu 2016

 

10:00 - 10:15 Zahájení semináře, představení lektorky PhDr. Karolína Maloň Friedlové

   

10:15 - 11:45  Co je koncept Bazální stimulace®?

   Přednáška s workshopem

   

11:45 - 12:15 Polední občerstvení

   

12:15 - 13:45  Bazální stimulace® - respekt k životu a tělu pacienta

   Přednáška s workshopem 

   

13:45 - 14:00 Vyhodnocení, závěr semináře



 

První mezinárodně certi�kovaná lektorka a supervizorka konceptu 

Bazální stimulace® v České republice a na Slovensku, kde zavedla     

koncept Bazální stimulace do péče ve zdravotnictví, v sociálních 

službách a v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. V roce 2005 založila INSTITUT Bazální stimulace              

pro Českou republiku a Slovensko, na nějž přešla realizace               

certi�kovaných kurzů, supervizí a česko-slovenských konferencí. 

Obě republiky zastupuje v prezídiu Mezinárodní asociace Bazální 

stimulace®. Je autorkou desítek odborných publikací, vyučuje        

na univerzitách a vede bakalářské a diplomové práce.  Od roku 

2011 spoluorganizuje veřejnou charitativní akci „Každý metr 

pomáhá“, která se koná během Mistrovství ČR v horském maratonu 

Beskydská sedmička. Je patronkou občanských sdružení Domeček 

v Ostravě, ŠAFRÁN dětem v Praze a Doteku ve Vizovicích. PhDr. Karolína Maloň 
Friedlová

ANOTACE 
K PŘEDNÁŠKÁM A 

WORKSHOPŮM

Co je koncept Bazální stimulace®?

Teoretická východiska vědeckého terapeutického  konceptu Bazální 

stimulace®. Oblasti uplatnění konceptu Bazální stimulace v péči                

o pacienty s vrozeným kombinovaným postižením, také v péči                   

o seniory, v paliativní péči a v léčbě pacientů s neuromuskulárními   

de�city (úrazová nebo zánětlivá onemocnění mozku, cévní 

mozkové příhody aj.)

Bazální stimulace® - respekt k životu a tělu pacienta

Cílem péče v konceptu Bazální stimulace je respekt k autonomii klienta 

a jeho individuálních potřeb a podpora jeho nejbližšího sociálního 

okolí (rodiny).  Zvyšuje kvalitu a důstojnost poskytované péče.              

Empatickou formou ošetřovatelských nabídek buduje vztah a pocit 

bezpečí u klienta. Bazální stimulace v paliativní péči posiluje                   

ošetřovatelské kompetence personálu, který doprovází umírající.  

Seminář je realizován v rámci projektu SALZBURG SEMINARS. Bližší informace o projektu naleznete na: 
www.vdv.cz/projekty/salzburg-seminars/ 


