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Kongres Bazální stimulace proběhl v ČR poprvé za účasti autorů konceptu 
 
Tábor 11. 11. 2011 

Pod záštitou senátorky Ing. Evy Richtrové a starosty města Tábor Ing. Jiřího Fišera proběhl 
10. a 11. listopadu 2011 v táborském Hotelu Palcát „Historicky IV. národní kongres Bazální 
stimulace“. Kongres pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Institutem 
Bazální stimulace nabídl cca 250 účastníkům atraktivní program, na němž poprvé v historii 
kongresů pořádaných v České republice se svými příspěvky vystoupili také oba němečtí autoři 
konceptu Bazální stimulace prof. Dr. Andreas Fröhlich a prof. Dr. Christel Bienstein. 

Bazální stimulace je koncept poskytující praktický návod, jak strukturovat péči o lidi 
s vrozenými, ale také za života získanými změnami v oblasti komunikace, hybnosti a vnímání 
(mentální retardace, demence, vrozená těžká tělesná postižení nebo postižení získaná 
následkem onemocnění či úrazu). Základ konceptu Bazální stimulace tvoří vědecké poznatky 
z medicíny, vývojové psychologie, pedagogiky a ošetřovatelství.  

Koncept Bazální stimulace začala v České republice v roce 2000 zavádět současná jednatelka 
Institutu Bazální stimulace PhDr. Karolína Friedlová, která se s ním seznámila v devadesátých 
létech v přímé péči na klinikách v Rakousku a Německu. Nyní koncept prosazuje v ČR 
v oblasti zdravotní péče (především na odděleních intenzivní péče a následné péče) a 
v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy pro osoby se 
zdravotním postižením). 

Jednotliví přednášející na kongresu prezentovali nejnovější informace a výsledky aktuálních 
výzkumných projektů týkající se konceptu Bazální stimulace a jeho využití např. v alternativní 
komunikaci, vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením, terapii dětských obětí 
mravnostní trestné činnosti, péči o osoby s demencí či o pacienty s mozkovými cévními 
příhodami. Specialitou kongresového programu bylo tentokrát propojení odborných informací 
s osobními zkušenostmi z extrémní fyzické a psychické zátěže související s vysokohorskými 
výstupy známého českého horolezce Libora Uhra, který s Institutem Bazální stimulace úzce 
spolupracuje. 

 „Princip Bazální stimulace je jednou z možných cest k maximální autonomii lidské bytosti 
při těsném kontaktu s pomáhající osobou. Dává možnost alespoň trochu poodhalit některá 
z tajemství lidského života, případně pomáhá některé z nedokonalosti napravit.“ 

     MUDr. Zdeněk Novotný, ředitel Dětského centra Domeček a člen  výboru 
       Společnosti sociální pediatrie České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

 
Zdeněk Kašpárek 
PR specialista APSS ČR a šéfredaktor časopisu "Sociální služby" 
sefredaktor@apsscr.cz, tel. 606 832 551 
 

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů 
sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně. 

 
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s., je členem:  
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