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SNOEZELEN - SVĚTELNÉ VYBAVENÍ
OD NÁVRHU PO REALIZACI VČETNĚ ZAŠKOLENÍ PERSONÁLU

w w w. s n o e z e l e n - ko n ce p t . c z Světelnou techniku dodáváme ve spolupráci s firmou JIPAST a.s.



Asociace konceptu Snoezelen České republiky (ASNOEZ) 
byla založena v březnu 2011.

Jejím posláním je prosazovat a podporovat práci, čin-
nosti a péči, která vychází z úcty ke člověku jako k jedinečné 
a neopakovatelné lidské bytosti.

Členové této asociace se snaží pozitivně měnit a ino-
vovat kvalitu práce s konceptem Snoezelen a sdružovat 
všechny, kteří se na této činnosti chtějí podílet.

Asociace si klade za cíl hledat nové informace, publiko-
vat a šířit tyto informace formou vydávání knih, organizová-
ním seminářů, školení a konferencí.

Výhody členství v asociaci:
Asociace je jediné profesionální sdružení týkající se kon-

ceptu Snoezelen na území ČR.
Každý člen má možnost výměny informací, zkušeností, 

navazování partnerství a spolupráce s dalšími institucemi 
a odborníky.

Členství garantuje kvalitní práci s konceptem Snoezelen 
a podporu všech zúčastněných.

Slevy a výhody členství se týkají např. získávání dalšího 
vzdělávání v této oblasti formou seminářů, dostupnostiti 
publikování a dostupnosti publikací, účasti na konferencích 
asociace zdarma, a další služby související s budoucí prací 
asociace.
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ASOCIACE KONCEPTU SNOEZELEN ČESKÉ REPUBLIKY
(dále jen „asociace“)

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ

Příjmení, jméno, titul: ………………………………………………………………………….

Datum narození: …………………………

Adresa: ………………………………..………………………………    PSČ: ………………

E-mail: …………………………………………………………

Název a adresa organizace: ……………………………………………………………………..

Zároveň prohlašuji, že souhlasím a dobrovolně se zavazuji k plnění:

1. Vize a poslání asociace
2. Stanov asociace 
3. Etického kodexu asociace

Souhlasím s tím, aby údaje o mém členství byly zveřejněny na stránkách asociace:

Ano1                       ne 

Zavazuji se platit členské příspěvky stanovené valnou hromadou ve výši:

- 350,- Kč (jednotlivci)
- 600,- Kč (organizace) za kalendářní rok.

Tato přihláška je archivována dle platných zákonných norem jako podklad k Vašemu členství.
Vyplněnou přihlášku, prosím, zašlete na korespondenční adresu:

Vítkovická 3080/10, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava

Velmi nám usnadníte identifikaci Vaší platby, uhradíte-li členský příspěvek bankovním 
převodem a kopii dokladu o platbě pak přiložíte k přihlášce. V případě potřeby si vyžádejte 
složenku na kontaktní adrese info@snoezelen.koncept.cz nebo telefonicky na čísle 
+420 608 774 862. Děkujeme. 
Bank. spojení:  6407702001/5500 Raiffeisen bank Ostrava   

Více o členství v asociaci naleznete na http://asnoez.snoezelen-koncept.cz.

Datum: ………………………............  Podpis: …………………………………...
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VZDĚLÁVACÍ CENTRUM SNOEZELEN KONCEPTU
BAZALSNUZ® o.s. - VZDĚLÁVACÍ CENTRUM SNOEZELEN-KONCEPTU
Co vám chceme nabídnout?

Stávající nabídku kurzů, které realizujeme ve formě otevřených kurzů a kurzů 
„na míru“:

• Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního 
multismyslového konceptu (18 výukových hodin)

• Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multi-
smyslového konceptu (16 výukových hodin)

• Konzultace, poradenství, supervize v oblasti Snoezelen konceptu 
– supervize jsou pro absolventy kurzu Snoezelen v teorii a praxi – základ-
ní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu zdarma

Kurzy jsou vedeny individuální zážitkovou formou, kdy si účastníci mohou 
sami na sobě vyzkoušet rozmanité techniky práce ve Snoezelenu. Otevřené 
kurzy probíhají vždy v posledním týdnu v měsíci. Pro kvalitní provedení kurzů 
přijímáme omezený počet uchazečů. 

Kurzy „na míru“ provádíme po dohodě min. pro 10 a max. pro 20 účastníků.

Od konce roku 2009, kdy jsme začali poskytovat vzdělávání v oblasti Snoeze-
len konceptu, se našich otevřených kurzů zúčastnilo téměř 100 zájemců o meto-
du Snoezelen z celé ČR i ze Slovenska. V letošním roce jsme začali vyjíždět také 
do zařízení poptávajících organizací. Zde bylo proškoleno zhruba 86 účastníků. 
Připravujeme:

Rozšíření stávající nabídky kurzů o témata:
• Dramaterapie ve Snoezelenu (8 výukových hodin)
• Aplikace Bazální stimulace ve Snoezelen prostředí (16 výukových hodin)
• Kontaktní metody ve Snoezelen prostředí (8 výukových hodin)
• Individuální Snoezelen terapii pro maminky nebo jiné pečující osoby a jejich 

děti ve vybavených Snoezelen místnostech (nabízíme zpočátku relaxační 
později aktivační terapii)

Předpokládané termíny: každý 2. a 3. pátek v měsíci 
1 terapeutické setkání = cca 45 - 50 minut
Předpokládaná cena: 250,- Kč/1 setkání
Na terapii bude nutné předem se objednat.
V případě zájmu možnost poradenství s psychologem.
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PhDr. Hana Stachová, psycholog
Vystudovala psychologii na Filozofi cké fakultě v  Brně. 

Pracovala v oblastech pracovní, poradenské i  školské psy-
chologie. V roce 1987 se začala zajímat především o pro-
blémy osob s handicapem (Hrabyně) později, ve speciálním 
školství působila v pozici učitelky i psycholožky.

Za svého působení v jedné speciální škole se seznámila 
s tehdy začínající problematikou tzv. multismyslových míst-

ností. Při stáži ve Francii (1997, 2000) měla možnost poznat realizaci forem mul-
tismyslové stimulace v jejich zařízeních.

V roce 2002 nastoupila do funkce ústavního psychologa v zařízení ÚSP
 Ostrava  - Muglinov. Zde se jí podařilo, s významnou podporou ředitelky orga-
nizace, vybudovat zprvu jednu a pak i druhou místnost Snoezelen, ve kterých 
se začalo „pracovat“ především s těžce i velmi těžce handikapovanými klienty, 
s těžkými formami mentální retardace.

Po absolvování II. mezinárodní konference o Snoezelenu v holandském stře-
disku Hartenberg v roce 2003, začala formou odborných seminářů seznamovat 
zájemce o tuto metodu s možností realizace Snoezelen místností pro své kli-
enty na svých pracovištích. V roce 2012 byla pozvána na světovou konferenci 
Snoezelen v německém Bavorsku s příspěvkem „Úskalí Snoezelenu“.

Renáta Filatova, pedagog 
Od roku 1999 se zabývá výrobou kompenzačních po-

můcek pro bazální stimulaci. Spoluvytvářela tématicky za-
měřené multismyslové místnosti po celé České republice, 
od návrhu po realizaci, jako například prenatální místnosti, 
muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie. Úzce spolupracu-
je s  Institutem Bazální stimulace PhDr. Karolíny Friedlové. 
Spolupracovala s  PhDr.  Stachovou na vybudování prvních 

snoezelenových místností v Ostravě. S konceptem Snoezelen se poprvé setkala 
v německém Hanovru v roce 2000. Navrhuje pomůcky pro speciální pedagogi-
ku a design multismyslových, zejména Snoezelen místností.

Vystudovala obor Vychovatelství pro ústavy sociální péče v Boskovicích. 
V současné době studuje na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostra-
vě, katedře speciální pedagogiky.

Významným způsobem se podílela na vzniku mnoha Snoezelenových míst-
ností po celé České republice i na Slovensku od návrhu až po realizaci. 

Od roku 2005 působí také jako ředitelka Dětského domova bl. M. A. Krato-
chvílové v Řepišti, kde využívá Snoezelen konceptu zejména u dětí s výchovný-
mi a vzdělávacími problémy.

Momentálně se zaměřuje na šíření informací o konceptu Snoezelen mezi 
profesionální i laické zájemce formou kurzů. Je spoluzakladatelkou Asociace 
konceptu Snoezelen České republiky a spolupracuje s domácími i zahraničními 
odborníky v této oblasti. Je spoluautorkou publikace SNOEZELEN, R.Filatova, 
K.Janků, která je první ucelenou publikací o konceptu Snoezelen v ČR.

V období posledních pěti let poskytly obě dámy řadu odborných konzultací 
a rad se snahou o předání základní „fi lozofi e“ konceptu Snoezelen. 

V roce 2009  vybu-
dovaly  akreditované 
Vzdělávací centrum 
Snoezelen konceptu. 
Podařilo se tak vytvo-
řit ojedinělý koncept, 
který nemá v součas-
nosti v naší republice 
obdoby. 

SPOLUZAKLADATELKY VZDĚLÁVACÍHO CENTRA SNOEZELEN KONCEPTU V OSTRAVĚ
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Kreativní ateliér MAXIM

Vývoj, výroba, prodej, prezentace 
kompenzačních pomůcek pro Bazální stimulaci

v ošetřovatelské péči
Výukového programu pro speciální pedagogiku

Realizace kompletního vybavení 
pro multismyslovou terapii Snoezelen

Středulínského 26
703 00  Ostrava 3, Česká republika

E-mail: info@maxim-zdr.cz 
Tel./fax: +420 596 753 676
Mobil: +420 734 748 107

www.maxim-zdr.cz

JIPAST a.s.

Dodávky a realizace kompletního vybavení 
pro multismyslovou terapii Snoezelen

E-mail: info@jipast.cz 
www.zdravotni-potreby-atlantis.cz

Vzdělávací centrum

SNOEZELEN konceptu

Vzdělávání, konzultace, supervize, 
návrhy,  design a realizace

Vítkovická 3080/10
702 00  Moravská Ostrava

E-mail: info@snoezelen-koncept.cz
Tel.: +420 596 634 764

Mobil: +420 608 774 862
www.snoezelen-koncept.cz

BAZALSNUZ®
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

www.bazalsnuz.cz


