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Názov kurzu
Validácia podľa Naomi Feil Level 1 – Používateľ validácie®

Lektor
Mgr. Mária Wirth, PhD., cert. VTI trénerka Validácie podľa Naomi Feil
• Lektorka pôvodom zo Slovenska, pôsobiaca aj v Českej republike
• Vyštudovaná liečebná pedagogička, s dlhoročnými skúsenosťami s ľuďmi s demenciou
a s prácou s rodinami
• Od roku 2009 do súčasnosti sa venuje lektorovaniu metódy Validácie podľa Naomi
Feil
• www.alzheimer-validacia.sk

Obsahová náplň kurzu
S validačnou metódou je možné porozumieť a komunikovať s veľmi starými
dezorientovanými osobami, bez ohľadu na to, kde sa práve vo svojom vnútornom svete
nachádzajú.
Validácia ponúka tri aspekty: rešpektu plný empatický postoj; princípy, ktoré túto poslednú
životnú fázu človeka popisujú a podporujú správanie používateľa validácie; verbálne
a neverbálne techniky, ktoré prinášajú zlepšenie komunikácie a zvýšenie sebahodnoty
dezorientovanej osoby.
Účastník sa v kurze naučí metódu validácie podľa Naomi Feil, ktorá vedie k lepšiemu
porozumeniu
v starostlivosti
o veľmi
starých
nedostatočne
orientovaných
a dezorientovaných ľudí. Naučí sa a budete vedieť integrovať základ validačného postoja
a princípy validácie podľa Naomi Feil. Naučí sa validačné techniky a prislúchajúce ich využitie
v komunikácii a po ukončení bude vedieť vysvetliť dôležité pojmy validácie. Vyskúša si,
v čom sa validačná metóda podľa Naomi Feil odlišuje od iných metód, ktoré sa využívajú
u dezorientovaných osôb v praxi.

Predpoklady uchádzačov
Uchádzači o kurz majú mať skúsenosti s veľmi starými, dezorientovanými ľuďmi. Vzhľadom
na posilňovanie komunikačných zručností podľa metódy validácie je nevyhnutné, aby mali
možnosť a ochotu vykonávať prax minimálne 1-2x týždenne po celé trvanie kurzu. Účastníci
musia doložiť 8x dokumentáciu k fáze I-III a 2x dokumentáciu k IV. fáze spracovávania. K nej
prislúcha záznam z rozhovorov písomný pre fázu I a videá k fázam II-IV.
Účasť na blokoch výučby, dokumentácia a účasť na pracovných skupinách medzi výukovými
blokmi je povinná. Bez toho nie je možné kurz úspešne ukončiť.
Cieľová skupina kurzu
Osoby, ktoré pracovne, osobne, alebo úradne prichádzajú do kontaktu so starými
dezorientovanými ľuďmi a ľuďmi s demenciou.

Skúška a jej priebeh
Obsahom skúšky je preukázanie teoretických vedomostí a praktických zručností v používaní
metódy Validácie®Naomi Feil.
Účastníci sa na skúšku prihlasujú vyplnením prihlasovacieho formulára. Dva týždne pred
termínom skúšky majú povinnosť odovzdať dokumentáciu z praxe, ak ju neodovzdávali
priebežne. V prípade, že účastník na skúške neuspeje môže mu byť ponúknutý náhradný
termín po dohovore so skúšajúcou komisiou. Najneskôr je však možné skúšku vykonať do 1
roka od posledného bloku kurzu. Ak sa účastník na druhý termín skúšky nedostaví, alebo
nenaplní podmienky pripustenia ku skúške do daného termínu, nie je možné kurz ukončiť
medzinárodne platným certifikátom. Skúšajúcu komisiu tvorí lektor kurzu a 1 prizvaný
externý lektor.

Výstup kurzu
Účastníkovi po splnení požiadaviek úspešného ukončenia kurzu,
bude odovzdaný
medzinárodne platný certifikát používateľa validácie „Používateľ validácie®“ vydaný
autorizovanou validačnou organizáciou OZ Terapeutika, Slovensko.
• Po skončený každého výukového bloku bude účastníkovi odovzdaný doklad o účasti.
Certifikát oprávňuje
• vykonávať individuálnu validáciu®
• podporovať záujemcov v spoznávaní metódy

Trvanie
Kurz pozostáva z výukových blokov, pracovných skupín a praxe.
• Počet výukových blokov je 5, každý s časovou dotáciou 16 vyuč. hodín
• Pracovné skupiny medzi výukovými blokmi sa uskutočňujú 1x za výukový blok, tzn. 4x
počas celého trvania kurzu. Časová dotácia pracovnej skupiny sú 3 hod. Cieľom
pracovných skupín je výmena skúseností a spolupráca na spoločných úlohách. Miesto
konania pracovných skupín je na dohode účastníkov kurzu ( miesto konania pracovných
skupín sa môže meniť, účastníci sa dohodnú vzhľadom na miesto ich pôsobenia.)
• Prax v rozsahu štyri krát po 8 -10 týždňov (po každom výukovom bloku je stanovených
cca 8 týždňov na získavanie praktických zručností z metódy validácie), pričom z každého
validačného rozhovoru sa vykoná písomný, alebo audiovizuálny záznam vždy k príslušnej
fáze spracovávania. Z tohto dôvodu je nevyhnutná možnosť zhotovovať audiovizuálny
záznam.
Termíny BRATISLAVA
• 12.-13.9.2020
• 14.-15.11.2020
• 30.-31.1.2021
• 3.-4.4.2021
• 29.-30.5.2021
Vždy od 9,00- 17,00 hod. vrátane osobných konzultácii s lektorom
Miesto konania
Bratislava, bude upresnené

Popis výukových blokov

•

Výukový blok I
• Teoretické východiská validácie, vývoj metódy validácie Naomi Feil, príčiny dezorientácie
vo vysokom veku.
• Životné fázy podľa E.H. Eriksona, štyri fázy spracovávania podľa N. Feil, ciele a cieľová
skupina validácie.
• Fáza I. – teória a použitie komunikačných techník v praxi pre fázu I.
• Práca s biografiou a dokumentácia
• Zásady vedenia praxe v I. fáze spracovávania
Výukový blok II
•
•
•
•

Vyhodnotenie a prejednávanie praxe z prvého výukového bloku
Fáza II- teória a použitie komunikačných techník v praxi pre fázu II.
Prehĺbenie teoretických východísk
Zásady vedenia praxe v II. fáze spracovávania

Výukový blok III
•
•
•
•

Vyhodnotenie a prejednávanie praxe z druhého výukového bloku
Fáza III- teória a použitie komunikačných techník v praxi pre fázu III.
Prehĺbenie teoretických východísk
Zásady vedenia praxe v III. fáze spracovávania

Výukový blok IV
•
•
•
•
•
•
•

Vyhodnotenie a prejednávanie praxe z tretieho výukového bloku
Fáza IV- teória a použitie komunikačných techník v praxi pre fázu IV.
Prehĺbenie teoretických východísk
Iné prístupy a metódy
Príprava na záverečnú skúšku, príprava na písomný test
Zásady vedenia praxe v IV. fáze spracovávania

Výukový blok V
• Písomná časť skúšky
• Praktická časť skúšky formou videodeprezentácie, v ktorom účastník preukáže svoje
zručnosti z metódy validácie v kontakte so starou dezorientovanou osobou
Záver: Certifikácia účastníkov

!!! Účasť na jednotlivých blokoch je povinná

Organizácia kurzu
Kurz organizačne zastrešuje
OZ TERAPEUTIKA, Jána Stanislava 10/A, Bratislava 84105, Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Wirth, PhD.
Tel.: 00421 905 738212
Kurz autorizačne zastrešuje
OZ TERAPEUTIKA – AVO, Jána Stanislava 10/A, Bratislava 84105, Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Wirth, PhD.
Tel.: 00421 905 738212
Cena kurzu
•

Účastnícky poplatok 1235,- €
Úhrada kurzu do 31.8.2020

•

Platba na dve splátky
Prvá splátka musí byť uhradená do piatich dní od odoslania záväznej prihlášky, druhá platba
musí byť uhradená najneskôr do 31.12.2020

V cene kurzu sú zahrnuté výukové materiály a 2x cofeebreak/deň výuky.
Spôsob odoslania prihlášky
Prihlásiť sa na kurz je možné prostredníctvom online záväznej prihlášky, ktorá je k dispozícii na
www.terapeutika.sk. Po odoslaní záväznej prihlášky je potrebné uhradiť účastnícky poplatok.
V prípade nemožnosti na kurz nastúpiť, môže účastník poslať za seba náhradníka. Ak účastník preruší
účasť na kurze počas jej priebehu, alebo kurz nedokončí nebude mu vrátený účastnícky poplatok.

Počet účastníkov kurzu
Kurz sa uskutoční za min. účasti 10, max. počet účastníkov v kurze je 16.

Poznámky
•
•

Kurz bude prebiehať v slovenskom jazyku.
Literatúra potrebná ku kurzu: N. Feil, V. Klerk- Rubin 2015: „Validácia. Cesta, ako porozumieť
dezorientovaným starým ľuďom“, ISBN 978-80-971766-1-7, 1. vydanie, OZ Terapeutika,
Bratislava 2015

V prípade ďalších informácii o kurze kontaktujte
Email: feilslovensko@gmail.com
Tel.: 00421905738212

Fakturačné údaje k platbe
Dodávateľ
OZ Terapeutika
Jána Stanislava 10/A
841 05 Bratislava Tel č. +421 905 738 212
Slovenská republika
Registrácia
IČO:

42255660

2023413469
DIČ:
IBAN:
SK 3309000000005023923804
GIBASKBX
BIC:
5023923804/0900
Bankové spojenie:
Variabilný symbol:
20200
platba na dve splátky:
20201( splátka I. ) , 20202 ( splátka II.)
Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Podmienky záväznej prihlášky na medzinárodne
certifikovaný kurz „Validácia®Naomi Feil- Level 1“
Vyplnením a odoslaním prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi poskytovateľom vzdelávacej aktivity
(OZ TERAPEUTIKA) a objednávateľom aktivity( Účastník, alebo organizácia, ktorá odošle prihlášku).
OZ Terapeutika chráni osobné údaje účastníkov poskytnuté v prihláške podľa zákona o ochrane
osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

1. Ako zaplatiť...
Organizácia musí v prihláške vždy uviesť svoje fakturačné údaje ( IČO). Vzdelávaciu aktivitu je možné
uhradiť prevodom alebo vkladom v hotovosti na účet na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne,
a to na účet OZ Terapeutika.
•

Účastnícky poplatok 1235,- € (cena jedného výukového bloku je 247,- €)
Úhrada kurzu do 31.8.2020

• Platba na dve splátky
Prvá splátka musí byť uhradená do piatich dní od odoslania záväznej prihlášky, druhá platba musí byť
uhradená najneskôr do 31.12.2020
Variabilný symbol: 20200
platba na dve splátky: 20201( splátka I. ) , 20202 ( splátka II.)

Fakturačné údaje k platbe
Dodávateľ
OZ Terapeutika
Jána Stanislava 10/A
841 05 Bratislava Tel č. +421 905 738 212
Slovenská republika
Registrácia

42255660
IČO:
2023413469
DIČ:
IBAN:
SK 3309000000005023923804
GIBASKBX
BIC:
Bankové spojenie: 5023923804/0900
Variabilný symbol: viď. vyššie
Dodávateľ nie je platcom DPH.

2. Už ste sa prihlásili a potrebujete sa odhlásiť (storno poplatky)...
Odoslanie záväznej prihlášky a uhradenie účastníckeho poplatku v stanovenom termíne sa považuje
za záväzné a preto nie je možné po tomto úkone kurzovné vrátiť. Avšak je možné za seba poslať
náhradníka. Túto zmenu účastníka je však potrebné písomne oznámiť na email adresu:
feilslovensko@gmail.com.
V prípade prerušenia účasti na programe počas jeho priebehu, platba ani jej časť nebude účastníkovi
vrátená.

3. Potvrdenie o registrácii...
Po vyplnení a odoslaní prihlášky Vám bude zaslaná na uvedenú e-mailovú adresu v prihláške
informácia o prijatí prihlášky. Pokiaľ by daná vzdelávacia aktivita bola už obsadená, budete o tejto
skutočnosti informovaný ako aj v prípade nedostatku minimálneho počtu účastníkov na otvorenie
kurzu.
V prípade akýchkoľvek otázok k prihláseniu kontaktujte Mgr. Máriu Wirth, PhD. prostredníctvom
email adresy: feilslovensko@gmail.com.
4. Výukové materiály...
Účastníci vzdelávacích aktivít berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany
organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva. Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd
a bez súhlasu oprávnenej osoby nie je možné zasahovať do týchto práv a to predovšetkým
vyhotovovaním kópií materiálu.
5. Čo v prípade, ak sa vzdelávacia aktivita neuskutoční...
Vzdelávacia aktivita môže byť výnimočne zrušená v prípade nedostatku počtu účastníkov, a to max. 2
týždne pred začiatkom kurzu. V prípade, že sa tak stane účastnícke poplatky budú vrátené v plnej
výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok, najneskôr do 1 mesiaca od
dátumu zrušenia.
6. Čo zahŕňa účastnícky poplatok...
Poplatok za vzdelávaciu aktivitu zahŕňa účasť na vzdelávacej aktivite pre jednu osobu, 2x coffeebreak,
1x výukový materiál. Nezahrňuje náklady na ubytovanie, cestovné, obed a parkovné.
7. Súhlas s fotografovaním a vyrobením videozáznamu ...
Účastník pri registrácii vyjadrí svojím podpisom súhlas/ nesúhlas s fotografovaním alebo
videozáznamom jeho osoby počas programu.
8.

Ochrana zdravia účastníka na vzdelávacej aktivite...

Účastník preberá plnú zodpovednosť za svoje zdravie počas trvania programu. Lektor, organizátor a
združenie nepreberá zodpovednosť za poškodenie zdravia účastníka počas ani po skončení
programu.

V Bratislave, dňa 9.6.2020

OZ Terapeutika

