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ICOS ČESKÝ KRUMLOV, o.p.s.
VÁS SRDEČNĚ ZVE
ve spolupráci s INSTITUTEM Bazální stimulace® s.r.o.
na MPSV akreditovaný kurz
Základní kurzu Bazální stimulace®
(24 hodin)

• Kdy: čtvrtek a pátek 22. a 23. května 2014 od 8.00
h do 18:45 h
• Kde: RC Krumlík, Urbinská 184, Český Krumlov
(vchod do rodinného centra)
Kurz je akreditován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky.

POZNÁMKY PRO ÚČASTNÍKY
•

Nutné s sebou vzít deku, karimatku, 2 žínky, ručník, pleťové mléko, index odbornosti, pohodlné
oblečení a froté ponožky

O KURZU/Z PROGRAMU KURZU: účastníci získají absolvováním kurzu akreditovaného MPSV ČR
teoretické vědomosti v oblasti schopnosti komunikovat s lidmi se změnami v kognitivní oblasti, a to
zejména u osob se zdravotním postižením a u seniorů s demencí. Absolventi získají také cílové praktické
dovednosti k navázání komunikace s výše zmíněnými osobami, a to především u lidí s mentální
retardací, demencí a deficity v oblasti smyslových orgánů (změny v oblasti sluchového, zrakového a
taktilně haptického vnímání). Absolvent bude po skončení kurzu schopen efektivně komunikovat s
uživateli sociálních služeb v případě jejich deficitu v oblasti kognitivní nebo smyslového vnímání.
Naučené vědomosti a dovednosti přispějí také ke schopnosti sebeovládání absolventa kurzu, výrazně
rozvíjejí jeho schopnost poznávání, seberealizace, podporují rozvoj empatie a rozšiřují kompetence
poskytovatelů sociálních služeb s cílem podporovat a rozšiřovat uživatelovy zachovalé schopnosti v
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oblasti komunikace a vnímání a efektivního využití zachovalých schopností uživatele. Absolvent kurzu
bude umět prakticky podporovat uživatele při provádění a nácviku základních výchovných úkonů,
hygienických, společenských a pracovních návyků, a při podpoře komunikace v kontextu společenských
kontaktů.

Drobné občerstvení bude zajištěno.
Kontakt pro více informací:
Bc. Tereza Lysoňková, ICOS Český Krumlov, tel.: 774 110 124, email: lysonkova@latran.cz
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