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Tisková zpráva: 

Pražský hotel Diplomat hostil mezinárodní kongres Bazální stimulace 
 

Tábor 20. 5. 2013 

V pátek 17. května proběhl pod záštitou Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a 
sociálních věcí v pražském hotelu Diplomat 5. mezinárodní kongres Bazální stimulace 
společně organizovaný Mezinárodní asociací Bazální stimulace a Asociací poskytovatelů 
sociálních služeb ČR (APSS ČR). Poprvé v historii se tato událost konala mimo německy 
mluvící země. O stále rostoucí popularitě konceptu Bazální stimulace (BS) v České republice 
a zájmu odborných zdravotnických i sociálních pracovníků, terapeutů, pedagogů a dalších 
pomáhajících profesí o tuto moderní metodu zkvalitňování života osob s různými formami 
postižení svědčila v historii kongresů nejvyšší účast – téměř 400 registrovaných účastníků, 
větší část pocházela právě z ČR. 

Kongresový program začal již o den dříve valnou hromadou Mezinárodní asociace Bazální 
stimulace na půdě Masarykovy koleje ČVUT a v pořadí rovněž pátým českým národním 
kongresem BS v hotelu Diplomat. Ten se kromě odborných témat týkajících se vizuální 
komunikace, významu vestibulárního systému a podpory osob s postižením a jejich blízkých 
konal především ve znamení paralel mezi těžkými životními situacemi lidí s postižením a 
náročnými vysokohorskými výstupy. O zkušenosti z nich se již tradičně sdílel známý český 
horolezec a organizátor extrémních vytrvalostních závodů Libor Uher. V závěru 
konferenčního programu prvního dne byla oběma zakladatelům konceptu BS, profesorům 
Andreasi Fröhlichovi a Christel Biensteinové, předána pamětní brož sv. Alžběty udělovaná 
Vysokou školou zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě za obzvlášť významné 
zásluhy o rozvoj ošetřovatelství s mezinárodním dosahem. 

Program vlastního mezinárodního kongresu zahájil v pátek ráno prezident APSS ČR Jiří 
Horecký, po kterém své krátké zdravice přednesli zástupci Ministerstva zdravotnictví 
(náměstek ministra Ferdinand Polák) a Ministerstva práce a sociálních věcí (náměstek Pavel 
Čáslava). Poté své zahajovací příspěvky prezentovaly také viceprezidentka Mezinárodní 
asociace Bazální stimulace Susanne Rossiusová a jednatelka Institutu Bazální stimulace 
Karolína Friedlová. 

Odborné přednášky odstartoval svým příspěvkem A. Fröhlich, který se věnoval otázce 
spolupráce profesí zapojených do péče o osoby s postižením, a tedy i do realizace BS. Velmi 
ocenil mj. zapojení lékařů do aplikace BS v České republice, což se např. v sousedním 
Německu zatím příliš nedaří. Problematice spolupráce různých profesí se věnovala také 
lektorka BS Gabriela Bartoszková. Ergoterapeutka a multiplikátorka BS B. Rüller-Petersová 
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poté prezentovala konkrétní kauzy péče o děti s těžkými postiženími, kde aplikace BS 
významně přispěla k zlepšení jejich vnímání i celkového zdravotního stavu.  

Odpolední část programu patřila odborným seminářům a workshopům věnovaným dílčím 
otázkám aplikace konceptu BS např. u předčasně narozených či sexuálně zneužívaných dětí a 
dětí po kardiochirurgických operacích, osob s mentálním postižením či seniorů. Kongres byl 
zakončen slavnostním předání putovního poháru, symbolu jeho pořadatelství, organizátorům 
příštího mezinárodního kongresu, který proběhne v roce 2014 v německém Ludwigsburgu.  

 
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. 
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