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Kontaktní osoba 
Jméno: Mgr. Kateřina Menšíková  
E-Mail: bazalni.stimulace@katerinamensikova.cz  
Telefon: +420 724 010 111  

 

Adresa 
Pod zahrádkami 343, 687 06 Velehrad, Czech Republic  

 

Cílová skupina 
Průvodci konceptem Bazální stimulace dle Prof. A. Fröhlicha® 
s absolvovaným studiem ukončeným řádnou zkouškou. 

 

Jak pracujeme?  
Pracujeme v různých odborných oblastech – v organizacích. 

Dle možností a zájmu jednotlivých členů plánují osobní setkání. Pravidelná 
setkání zajišťují odbornou výměnu i další rozvoj konceptu. 

Během setkání probíráme aktuální informace o práci s konceptem, 
zamýšlíme se nad pedagogickými a praktickými ošetřovatelskými problémy 
souvisejícími s konceptem i napříč koncepty. 

mailto:bazalni.stimulace@katerinamensikova.cz


 
Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e.V.  

www.basale-stimulation.de 

Jaký je náš cíl? 
Rádi bychom, aby se koncept bazální stimulace podle Prof. Dr. Fröhlicha® 
stal pevnou součástí každodenní péče a podpory klientů a pacientů. 

Cílem regionální skupiny je kolegiální výměna zkušeností v rámci skupiny. 
Chceme vzájemně podporovat osobní a profesní rozvoj v teorii i praxi, 
dostávat pomoc a tipy a zjišťovat, co je nového. 

• Výměna zkušeností, rozšiřování znalostí a vzájemná spolupráce. 

• Vzájemná podpora, inspirace a motivace. 

• Chceme vzájemně upřesňovat realizaci konceptu - učit se jeden od 
druhého. 

• Zajistit kvalitu a další rozvoj konceptu. 

• Prohlubování vědomostí u konkrétních témat. 

• Diskutovat o obavách, vyjasňovat si otázky v rámci odborné výměny 
názorů. 

 
 
 
 
 
Ansprechpartner 
Name: Mgr. Kateřina Menšíková 
E-Mail: bazalni.stimulace@katerinamensikova.cz 
Telefon: +420 724 010 111 

 
Adresse 
Pod zahrádkami 343, 687 06 Velehrad, Czech Republic 
 
 

Zielgruppe 
MultiplikatorInnen, KursleiterInnen und Praxisbegleiter/innen des 
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Konzeptes Basale Stimulation nach Prof. Dr. Fröhlich® 
 
 

Wie arbeiten wir? 
Wir arbeiten in den verschiedenen Fachgebieten – in Organisationen. 
 
Je nach den Möglichkeiten und Interesse der einzelnen Mitglieder sind 
Treffen erst wieder vorgesehen. Regelmäßige Treffen gewährleisten einen 
professionellen Austausch wie auch die Weiterentwicklung des Konzeptes. 
 
Wir diskutieren aktuelle Informationen zur Arbeit mit dem Konzept, 
reflektieren pädagogische und pflegepraktische Themen zum Konzept und 
konzeptübergreifend. 

 
Was sind unsere Ziele? 
Wir möchten das Konzept der Basalen Stimulation nach Prof. Dr. Fröhlich® 
als fixen Bestandteil in der Pflege- und Betreuungsalltag integrieren. 
 
Unser Ziel ist ein gemeinsamer kollegialer Austausch in der Gruppe. Wir 
wollen die persönliche und fachliche Weiterentwicklung in Theorie und 
Praxis fördern, Hilfestellung und Tipps erhalten und Neuigkeiten erfahren. 
 

• Erfahrungsaustausch, Wissenserweiterung und Zusammenarbeit 
• Gegenseitige Unterstützung, Inspiration und Motivation für das 

eigene Praxisfeld 
• Wir wollen Umsetzung des Konzeptes konkretisieren. (Voneinander 

lernen) 
• Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Konzeptes 
• Vertiefung spezifischer Themen 
• Anliegen besprechen, Fragen klären im fachlich kollegialen 

Austausch 
 


