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Snoezelen-MSE je filozofie umocňující každou činnost 
terapeuta, podporuje ideu holismu a  rozvíjí člověka nebo 
zachovává jeho funkce. Snoezelen-MSE je vědeckým 
konceptem, jenž prokazatelně zlepšuje zdravotní stav 
klienta. Terapie není věkem ani diagnózou klienta omezena. 
Kvalita Snoezelen-MSE působení souvisí s  úrovní vzdělání 
a zkušeností terapeuta a závisí na hloubce vzatu s klientem. 
Jedná se o moderní koncept, jehož principy je vhodné využívat 
ve  všech oblastech školství, zdravotnictví i  sociálních 
službách. 

ISNA-MSE, z.s. je nestátní nezisková organizace fungující 
od roku 2011. Její poslání je spojeno s šířením metody Snoezelen-
MSE, která byla vyvinuta v Holandsku, osvětou a vzděláváním 
odborníků v  pomáhajících profesích (školství, sociální 
a  zdravotnictví). Prezidentkou organizace je Mgr. Renáta 
Filatova, nositelka know-how v České a Slovenské republice. 
Ta je také garantkou projektu a metodičkou projektu. Koncept 
Snoezelen-MSE se využívá především při práci s dětmi s postižením, poruchami chování, Downovým 
syndromem či poruchami osobnosti se zaměřením na edukaci s důrazem na sebeobslužnost a rozvoj 
osobnosti dítěte v maximální míře jeho schopností. K tomu jsou využívány speciálně navržené pomůcky 
a stimulující prostředí.

Postupné etablování vysoce funkčního a  komplexního konceptu Snoezelen-MSE, který je v  praxi tak 
úspěšný, že řeší veškeré psychické problémy dětí s  hendikepem, např. v  Dětském domově bl. Marie 
Antoníny Kratochvílové v Řepišti, kde tento koncept Mgr. Renáta Filatova dlouhodobě aplikuje. Domov 
pod vedením Mgr. Renáty Filatove získal v roce 2017 od Ligy lidských práv po monitoringu doporučení 
„Zařízení je na takové úrovni, že by bylo vhodné šířit dobrou praxi z tohoto do dalších zařízení“. 

V roce 2017 byly poprvé realizovány kurzy využití metody Snoezelen pro domácí péči, díky nimž bylo 
proškoleno více než 60 rodičů. Mimo to se na nás často sami rodiče obracejí, že chtějí mít Snoezelen 
doma. Kromě odborných akreditovaných kurzů pro odborníky i rodiče také přednášíme na konferencích 
a realizujeme desítky supervizních návštěv u osob (fyzických i právnických), ve kterých Snozelen funguje 
(metodicky vede personál, rodiče, lékaře, psychology). Spolupracujeme s  univerzitami (Masarykova 
univerzita, Slezská univerzita aj.) a  učíme pedagogy užívat Snoezelen prostředí, aby pak mohli učit 
studenty a prakticky jim Snoezelen prostředí ukázat.

ISNA-MSE z.s.

Úvodní slovo – o nás



4

Koncept SNOEZELEN-MSE
Snoezelen-MSE je terapeutický, vědecký koncept na  pomezí 
speciální pedagogiky a  psychologie, který prokazatelně 
zlepšuje zdravotní stav klientů. Podmínkou je zvláštní 
prostředí, kompetentní a  vzdělaný terapeut společně 
s klientem, který mu věří.

Koncepční rámec Snoezelen-MSE je definován jako 
dynamické prostředí intelektuálního vlastnictví postavené 
na citlivém, propojeném vztahu mezi účastníkem, zkušeným 
doprovázejícím člověkem a  kontrolovaným prostředím, 
ve kterém je nabízeno velké množství smyslových stimulů. Byl 
vyvinut v polovině 70. let 20. století. a je praktikován po celém 
světě. Snoezelen-MSE se řídí etickými principy obohacování 
kvality života. Tento sdílený přístup lze aplikovat v  terapii, 
při vzdělávání a  ve volnočasových aktivitách a  koná se 
ve speciálním, k tomu určeném prostředí, které je vhodné pro 
všechny lidi, zejména pro ty se speciálními potřebami, včetně 
lidí s poruchami autistického spektra nebo demencí. 

Dnes je Snoezelen využíván všemi lidmi bez rozdílu. Odbornou i laickou veřejností je také ve vyšší míře 
než dříve chápán dopad psychosomatických chorob na  zdraví člověka. Snoezelen není jen prevencí 
nebo zkvalitněním života člověka s postižením, ale prokazatelně se podílí také na zlepšení zdravotního 
stavu člověka. Pomáhá významně při zvládání psychické deprivace, zátěžových situací, s nezvládnutou 
komunikační schopností a také s moderními technologiemi a vybavením.

Snoezelen se vyvinul v celostní koncept pro jedince s těžkým kombinovaným postižením, ale také pro 
lidí bez hendikepu. Pro rozvoj Snoezelen konceptu a zejména Snoezelen terapii je nezbytný vzdělaný, 

kompetentní terapeut.

Snoezelen prostředí umocňuje každou 
činnost, která je v  tomto zvláštním 
prostředí pováděna. Jedná se o  filozofii, 
která představuje způsob práce s klientem 
s  postižením skrze smyslovou stimulaci. 
Snoezelen je současně dokonalou prevencí 
proti syndromu vyhoření pro všechny typy 
pomáhajících profesí. 
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Mgr. Renáta Filatova
Mgr. Renáta Filatova, speciální pedagožka, lektorka s  mezi-
národní certifikací Snoezelen-MSE, prezidentka ISNA-MSE®, 
členka světové rady Internation Snoezelen Association 
Multisensory Environment, garantka a supervizorka konceptu 
Snoezelen-MSE s  pověřením pro Českou a  Slovenskou 
republiku. Přes 20 let se zabývá vývojem, výrobou a využíváním 
kompenzačních pomůcek v praxi u děti, dospělých a seniorů 
se zdravotním postižením. 

Renáta Filatova vystudovala Vychovatelství pro ústavy 
sociální péče v  Boskovicích a  speciální pedagogiku 
na pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

Spolupracuje s  Institutem Bazální Stimulace® a  PhDr. 
Karolínou Friedlovou. Navrhuje pomůcky pro aplikaci Bazální 
stimulace®. Vede kurz Využití kompenzačních pomůcek 
v  praxi, vydala skripta s  metodikou využití kompenzačních 
pomůcek pro klienty s konkrétními diagnózami pod názvem 
„Využití kompenzačních pomůcek v praxi“ (ISBN 978-80-260-6333-9).

Od roku 2012 spolupracovala s  PhDr. Hanou Stachovou při vytváření prvních Snoezelen místností 
v Ostravě.

Od roku 2006 je ředitelkou Dětského domova bl. M. A. Kraotchvílové, kde vede Snoezelen terapie u dětí 
s nejrůznějšími diagnózami. Jedná se o dětský domov švýcarského typu na Ostravsku. 

V roce 2009 vybudovala Vzdělávací 
centrum Snoezelen konceptu v  České 
republice, kde působí jako lektorka 
doposud. 

Absolvovala Internationale Zusat-
qualifikation Snoezelen – Mezinárodní 
doplňující kvalifikaci Snoezelen-MSE. Je 
akreditovaným mezinárodním lektorem 
ISNA-MSE. Studium Snoezelen-MSE 
ukončila zkouškou s  mezinárodní 
certifikaci v jeho základním a rozšiřujícím 
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Mgr. Renáta Filatova
pojetí, ve specializačním studiu v konceptu Snoezelen-MSE obhájila specializaci psychopedie, ADHD, 
autismu a demence.

Renáta Filatova je dále zakladatelkou Asociace konceptu Snoezelen České republiky – ASNOEZ®, kde 
aktivně působí od roku 2011. Současně je garantem konceptu Snoezelen-MSE pro Českou a Slovenskou 
republiku. Je spoluautorkou publikace SNOEZELEN. Jedná se o první ucelenou učebnici v českém jazyce, 
která se konceptu Snoezelen věnuje.

Od roku 2011 organizuje mezinárodní konference Snoezelen-MSE konceptu v České republice. Aktivně se 
účastní mnoha konferencí u nás i v zahraničí.

Je autorkou řady výukových pomůcek pro speciální pedagogiku. Na základě mezinárodní akreditace 
navrhuje a garantuje Snoezelen prostředí. V této oblasti pracuje více než dvanáct let.
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Anotace kurzů
Všechny kurzy pro odborníky jsou akreditované. Maximální důraz je kladen na  vysovou kvalitu, 
profesionalitu a odbornost.

Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí

Jedná se o dvoudenní zážitkový kurz, v němž je k dispozici ukázková Snoezelen-MSE místnost v plné 
vybavenosti (případně videa a foto těchto místnosti). První den kurzu je věnován základním informacím 
a historii Snoezelen-MSE konceptu u nás i v zahraničí, technickému vybavení Snoezelen-MSE místnosti, 
měkkému nábytku a didaktickým prvkům v místnosti. V závěru dne se seznamujeme s elementárními 
kritérii realizace strukturované tematické Snoezelen-MSE hodiny.

V druhém dni kurzu se blíže zaměřujeme na  principy tvorby strukturovaných tematických hodin. 
V  základním pojetí se věnujeme metodám a  formám práce s  klientem ve  Snoezelen-MSE prostředí. 
Na závěr realizujeme ukázkovou tématickou Snoezelen-MSE hodinu. 

Časová dotace: 18 vyučovacích hodin

V roce 2017 jsme opět realizovali kurz Snoezelen v  teorii a  praxi – základní pojetí nejen v  České, ale 
i Slovenské republice na nejrůznějších místech, ať už se jednalo o dětské domovy nebo centra sociálních 
služeb.

V roce 2017 se kurzů zúčastnilo celkem 150 lidí z  nejrůznějších profesí z  řad pedagogických, ale 
i zdravotnických pracovníků.

Snoezelen-MSE v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního mulstismyslového konceptu

Dvoudenní zážitkový kurz, realizovaný v  ukázkových Snoezelen-MSE místnostech, které jsou plně 
vybaveny. První den se účastníci dozvědí konkrétní postupy práce ve  Snoezelenu-MSE, inspiraci 
ze zahraničí pro metodiku práce ve Snoezelenu-MSE, hlavní kritéria jednotlivých metod apod.

Druhý den nabídne účastníkům odpovědi na  otázky ohledně vybavení Snoezelen-MSE místnosti 
v  souvislosti s  diagnózami klientů, jak konkrétně postupovat při práci ve  Snoezelen-MSE v  kontextu 
profese terapeuta (průvodce), jaké volit materiály, barvy v  souvislosti s  režií hodiny. Dále budou 
prakticky předvedeny příklady terapeutických hodin ve Snoezelenu-MSE.

V roce 2017 se kurzu Snoezelen-MSE v  praxi – rozšiřující pojetí zúčastnilo po  celé České a  Slovenské 
republice se zúčastnilo 50 účastníků.
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Anotace kurzů
Kurz Snoezelen-MSE v domácím prostředí

V roce 2017 jsme pracovali na spuštění zcela nového kurzu Snoezelen-MSE v domácím prostředí. Hlavním 
cílem pro nás bylo zpřístupnit koncpet Snoezelen-MSE pro pečující osoby, které mají ve svém okolí nebo 
rodině hendikepované dítě.

Kurz, určený všem zájemcům zejména z řad laické veřejnosti o Snoezelen-MSE (dále S-MSE) filozofii a její 
zařazení do běžného života celé rodiny. Pro rodiče pečující o hendikepované děti, seniory v domácím 
ošetřování, pracovníky rané péče apod.

Snoezelen-MSE terapie je na podkladě principů a zásad konceptu jedním z nejúspěšnějších právě v rámci 
domácí péče. V kurzu se účastníci dozví, jak prostředí S-MSE vytvořit tak, aby jste byli úspěšní a přitom 
zbytečně nezatěžovali finanční rozpočet. Výsledkem zvládnutí S-MSE v přirozeném prostředí je zlepšení 
vztahu, důvěry, zvyšují se kognitivní, pohybové i sociální schopnosti dítěte. S konceptem Snoezelen je 
možné pracovat se svými dětmi a to i tam, kde nelze vytvořit statický Snoezelen-MSE.

Rodič (pečující osoba) po absolvování kurzu zvládá samostatnou práci s dítětem, přípravu a režii cílené 
strukturované Snoezelen-MSE hodiny s  ohledem na  aktuální potřebu svého dítěte. Dokáže vybrat 
vhodné pomůcky pro individuální práci zaměřenou na konkrétní cíle, které aktivizují jednotlivé smysly 
s cílem zvýšit kvalitu života dítěte, snížit úroveň úzkostných stavů, popřípadě je úplně odstranit, snížit 
medikaci a zlepšit jeho zdravotní stav.

Rodič (pečující osoba) je rovněž schopen zapojit ostatní rodinné příslušníky do aktivit, které, z hlediska 
individuálních možností a schopností dítěte, mohou aplikovat kdykoliv při běžných denních činnostech 
v  rámci koncepce Snoezelen-MSE. Všechny sledované aktivity zaznamenává do  Snoezelen deníčku, 
který je současně také metodikou pro rodiče dětí.
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Další činnost
Workshopy

Metodická nabídka, inspirace a další vzdělávání v konceptu Snoezelen-MSE. Na těchto workshopech 
využíváme různé techniky, na kterých účastníci využívají vlastních zkušeností a znalostí, tak docházejí 
k výstupu, který mohou využívat pro svou další práci v rámci konceptu Snoezelen-MSE. 

03 / 2017 Dětský domov bl. m. a. Kratochvílové, Řepiště 
06 / 2017 Dětský domov Prešov

IV. Mezinárodní konerence ISNA-MSE®

V roce 2017 ISNA-MSE realizovala IV. 
Mezinárodní konferenci ISNA-MSE® 
v Ostravě.

Konference s  rozpočtem převyšujícím 
půl milionu Kč se včetně přednášejících 
zúčastnilo 250 účastníků z  celého světa. 
Další ročník konference je plánován na rok 
2019 v  Praze s  předpokládaným počtem 
550 účastníků. 

Supervize

Metodické vedení a kontrola činností v rámci konceptzu Snoezelen-MSE, kdy supervizor pomáhá jedinci 
nebo týmu vnímat a reflektovat vlastní práci. Zároveň pomáhá nacházet nové řešení problematických 
situací.

Spolupracujeme s:
• Mikasa Ostrava, Čujkovova 40a, 

700 30 Ostrava - Zábřeh
• Základní škola a speciální 

a praktická škola Černovice, 
Dobešovská 1, 394 94 Černovice
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Hospodaření 2017
Náklady

Název Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Spotřeba materiálu, energie 106 502 10 011 116 513

Prodané zboží 10 808 10 808

Opravy a udržování 970 30 1000

Náklady na reprezentaci 47 057 47 057

Ostatní 267 013 3 626 270 639

Mzdové náklady 419 634 445 420 079

Daně a poplatky 1 351 1 351

Ostatní náklady 62 576 62 576

Náklady celkem 905 103 24 920 930 023

Výnosy

Název Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Tržby za prodané zboží 891 184 27 790 918 974

Kurzové zisky 2 479 2 479

Výnosy celkem 893 663 27 790 921 453

Hospodářský výsledek

Název Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Hospodářský výsledek 
po zdanění

-11 440 2 870 -8 570

Děkujeme tímto účetní firmě Daně a audit s.r.o. za vedení našeho účetnictví.
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Podporují nás


