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Informace o vzdělávacím programu s názvem  

Základní kurz Bazální stimulace
® 

(Modul I, viz str. 4) 

 

Garant: PhDr. Karolína Maloň Friedlová 

   Praxisbegleiter für Basale Stimulation
®

 in der  

              Pflege, Registrační číslo lektora Bazální stimulace
®
: 608, člen  

  Mezinárodní asociace Bazální stimulace
®

 

 

Kurz bude lektorován PhDr. Karolínou Maloň Friedlovou, 

Praxisbegleiter für Basale Stimulation
®
 in der Pflege, Registrační číslo 

lektora Bazální stimulace
®
: 608. 

 

Každý účastník kurzu obdrží autorské skriptum s danou tématikou. 

Kurz je určen pro: 

 poskytovatele zdravotní péče:  

nelékařská zdravotnická povolání: sestra; porodní asistentka, 

fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog, psycholog 

ve zdravotnictví.  

 lékaře 

 vyučující odborných předmětů (odborný asistent, vedoucí 

katedry) na univerzitách  

 poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, 

sociální pracovník a vedoucí pracovník v sociálních službách 

 speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel – tyto 

profese obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného 

vzdělávacího programu MŠMT ČR. Ministerstvo školství 

Slovenska uznává toto osvědčení, protože kurz trval déle než 20 

hodin. Hodiny budou přepočteny na kreditní body.  

 

Na základě smlouvy se Slovenskou komorou sester a porodních 

asistentek obdrží každá registrovaná sestra a porodní asistentka 

od SKSAPA Potvrzení o účasti na odborné vzdělávací aktivitě.  

V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. sa  zdravotníckemu 

pracovníkovi priznáva 18 kreditov za pasívnu účasť pri dľžke trvania 3 

dni/24 vyučovacích hodin a 16 kreditov pri dľžke trvania 2 dni/24 

vyučovacích hodin 
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Cíle základního kurzu: 

 Umět definovat základní prvky konceptu Bazální stimulace
®

 a 

pochopit jejich vzájemný vztah a jejich význam pro strukturování 

péče nebo pedagogické praxe. 

 Rozšířit kompetence personálu tak, aby poskytovaná péče 

podporovala klientovy zachovalé schopnosti v oblasti 

komunikace, vnímání a lokomoce. 

 Sestavit na základě získaných vědomostí a dovedností 

individuální plán péče s ohledem na centrální cíle v konceptu 

Bazální stimulace
®
. 

 Umět integrovat získané teoretické vědomosti a praktické 

dovednosti do výuky ošetřovatelství, fyzioterapie, aj. předmětů na 

univerzitách. 

 

Témata základního kurzu: 

 Integrace prvků konceptu Bazální stimulace
®
 do ošetřovatelské 

péče nebo pedagogické praxe 

 Význam doteků pro kvalitu poskytované péče 

 Somatická, vestibulární a vibrační stimulace – použití a 

kontraindikace 

 Masáž podporující dýchání 

 Kontaktní dýchání 

 Celková stimulace zklidňující 

 Celková stimulace povzbuzující 

 Neurofyziologická stimulace 

 Polohování v konceptu Bazální stimulace
®

 

 Vestibulární stimulace 

 Vibrační stimulace 

 Biografická anamnéza, práce s biografií uživatele, klienta 

 Strukturalizace a ritualizace péče 

 10 centrálních evropských cílů pro stanovení individuálních plánů 

 

Způsob práce účastníků kurzu 

 výuka je podpořena prožitkovými cvičeními 

 součástí výuky je také práce ve skupinách a ve dvojicích 
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 výuka je strukturována na základě didaktických zásad a jsou 

využívány všechny metody výuky (Informativně receptivní 

metoda, reproduktivní metoda, metoda problémového výkladu 

seznamování s řešením jednotlivého případu, atd.) s cílem 

dosáhnout teoretických vědomostí a praktických dovedností.  

Časová dotace: 24 vyučovacích hodin. 

Kurz probíhá tři dny.  
 

Počet účastníků: minimální počet 14, maximální 24 

 

Prosíme o zajištění místnosti s kruhovým uspořádáním židlí (počet židlí 

dle účastníků) a dostatečné plochy, aby si všichni účastníci mohli lehnout 

vedle sebe na zem. Sdělte prosím účastníkům, že si mají přinést: deku, 

karimatku, pohodlné oblečení, 2 žínky, ručník, froté ponožky a tělové 

mléko, index odbornosti. Je-li možné, prosíme o flipchartovou tabuli, 

popř. jinou. Didaktickou techniku (PC a dataprojektor) zajistí 

INSTITUT Bazální stimulace
®
. 

Pokud nám sdělíte jména a kontaktní e-mailové adresy na účastníky 

sami je obešleme s informacemi ke kurzu (časový harmonogram, 

způsob platby, co si přinést s sebou a místo konání).  

Cena: 

v případě, že plátce má platné DPH v EU 127,27 €/účastník 

v případě, že plátce nemá platné DPH v EU 154 €/účastník 

Na základě smlouvy o vzájemné spolupráci, kterou jsme uzavřeli se 

Slovenskou komorou sester a porodních asistentek, poskytneme členům 

SKSAPA slevu ve výši 15%. 

Na základě § 10b zákona č. 235/2004 Sb. o DPH je místo plnění 

poskytované služby na Slovensku a příjemce plnění je povinen 

přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty (Reverse Charge). 

V případě, že nejste registrovaní plátci DPH pro nákup služeb ze 

zemí EU, doporučujeme Vám zjištění informací na Vašem 

příslušném Finančním úřadě.  

V ceně za kurz jsou zahrnuty veškeré náklady (skriptum pro každého 

účastníka, mezinárodní certifikát, osvědčení SKSAPA, materiál 

spotřebovaný v semináři, náklady na práci lektora, jeho ubytování a 

cestovné a didaktická technika, licenční poplatky Mezinárodní asociaci 

Bazální stimulace
®
, organizační náklady na kurz a čaj a káva) 

Členové SKSAPA, kteří budou nárokovat 15% slevu, nám musí sdělit 

své registrační číslo, abychom ho mohli zaslat SKSAPA ke kontrole 



 

4 
 

jejich členství. Podmínkou pro slevu pro členky komory jsou řádně 

zaplaceny členské příspěvky na daný kalendářní rok. 

Podle filosofie paní doktorky Friedlové, která v ČR a na Slovensku 

zavádí koncept od roku 2003, by kurzem měl projít také 

management. Proto nabízíme při naplněnosti kurzu minimálním 

počtem účastníků (14), dvěma členům managementu účast v kurzu 

zdarma. Do managementu řadíme: ředitele, zástupce ředitele, vrchní 

sestra, přednosta klinika, primář oddělení, hlavní sestra (náměstek 

ošetřovatelské péče), vedoucí katedry, děkan univerzity.  

Dle požadavku objednavatele bude mezi objednatelem a INSTITUTem 

Bazální stimulace
®
 uzavřena SMLOUVA O PROVEDENÍ ŠKOLENÍ. 

 

Účastníci semináře obdrží Mezinárodní certifikát platný v celé EU 

vystavený Mezinárodní asociací Bazální stimulace
®
.  

Registrované sestry a porodní asistentky obdrží Potvrzení o účasti 

na  odbornej vzdelávacej aktivite vydané SKSAPA (18 kreditů při 

konání třídenního kurzu, 16 kreditů při konání dvoudenního kurzu 

dle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.) Certifikáty a Potvrzení 

od SKSAPA budou zaslány souběžně, ihned jakmile obdržíme certifikáty 

z Mezinárodní asociace Bazální stimulace
®
, většinou tento proces trvá 

4 týdny.  

Důležité upozornění 

V případě, že účastník Základního semináře Bazální 

stimulace (Modul I), který vykonává tuto profesi:  

lékař, sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a 

zdravotnický asistent, absolvuje kdykoli v budoucnu 

Nástavbový seminář Bazální stimulace (Modul II) obdrží 

od Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky 

vysvědčení o Absolvování akreditovaného dvojmodulového 

Vzdělávacího programu Bazální stimulace
®

 

(akreditován MZ Slovenska od roku 2009) 

 Uvedené profese získají absolvováním dvojmodulového 

vzdělávacího programu certifikovanou pracovní činnost. 

 

 


