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ÚVODNÍ SLOVO 

ISNA-MSE®, z.s. je nestátní, nezisková organizace, která 

zahájila svou činnost v roce 2011 historicky na I. Mezinárodní 
konferenci Snoezelen v  Ostravě. Poslání spolku je spojeno 
s  šířením, osvětou a vzděláváním odborníků v  pomáhajících 
profesích z  resortu školství, sociální péče a zdravotnictví, 
prostřednictvím konceptu Snoezelen-MSE. Ten byl vyvinut 
v Holandském Hartenbergu zakladatelem Adem Verheulem.  

Prezidentkou organizace je Mgr. Renáta Filatova, 
nositelka know-how v České a Slovenské republice. Je 
také garantkou a metodičkou projektu, která byla pověřena 
k této činnosti zakladatelem konceptu osobně.  

Spolek ISNA-MSE z.s., realizuje odborné akreditované kurzy 
pro odborníky i rodiče, přednáší na konferencích a realizuje 
desítky supervizních návštěv u právnických i fyzických osob, ve 
kterých je Snozelen praktikován (metodicky vede personál, 

rodiče, lékaře, psychology) a také spolupracuje s  univerzitami 
v rámci České republiky, jako je Masarykova univerzita, Slezská univerzita, Jihočeská univerzita aj. 

V  roce 2018 získal spolek ISNA-MSE z.s., souhlas od zakladatele Snoezelen konceptu pana Ada 
Verheula pro spojení svého jména u nově vznikajícího neuro-sensorického centra na „VERHEUL 
neurosensory centre Ostrava“ (dále jen centrum). Předpokládané zahájení provozu je plánováno 
na  červenec 2019. Slavnostní zahájení se uskuteční 15.10.2019, za přítomnosti pana Ada Verheula, 
který přijede osobně, za přítomnosti zahraničních kolegů, kteří se Snoezelen-MSE konceptem 
zabývají. Slavnostní zahájení bude spojeno s  doprovodným programem Světového kongresu 
Snoezelen – MSE v Praze 2019, jehož organizací byla ISNA – MSE v ČR a SR pověřena světovou 
International Snoezelen Association Multisensory Environment v čele s  jeho presidentem Mauricem 
Eijgendaalem.  

Koncept Snoezelen-MSE je vhodný pro všechny lidi, zejména pro ty se speciálními potřebami, 
včetně lidí s  poruchami autistického spektra nebo demencí. Významně pomáhá u lidí s  poruchou 
pozornosti, chování a s  psychiatrickými diagnózami. Věkem je neomezen. V  dynamickém, 
kontrolovaném prostředí Snoezelenu pracuje zkušený, proškolený průvodce/terapeut. Tento sdílený 
přístup lze aplikovat v terapii, při vzdělávání a ve volnočasových aktivitách.  
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SNOEZELEN - MSE 

je terapeutický, vědecký koncept, který má tři základní roviny – senzomotorickou, 
psychologickou a pedagogickou. Podporuje vnímání, stimulaci smyslů do jejich 
hloubky.  Jedná se o komplexní přístup, který je využíván na celém světě. Světová 
asociace ISNA – MSE Int. spolupracuje se 42 univerzitami světa. Zjištění a studie jejich 
expertů presentuje na světových kongresech každý rok v jiné zemi světa.  

Podmínkou optimálního přístupu je zvláštní prostředí, kompetentní a vzdělaný terapeut společně 
s klientem, který mu věří. 

Snoezelen-MSE můžeme považovat spíše za filozofii/kulturu, umocňující každou činnost 
terapeuta. Rozvíjí člověka nebo zachovává jeho funkce ve všech složkách jeho osobnosti. Snoezelen – 
MSE je vědeckým konceptem, jenž prokazatelně zlepšuje zdravotní stav klienta. Kvalita Snoezelen-
MSE působení souvisí s úrovní vzdělání a zkušeností terapeuta a závisí na hloubce vztahu s klientem. 
Jedná se o moderní koncept budoucnosti, který působí na smysly člověka do jejich hloubky. 
V kontrolovaném prostředí Snoezelenu smyslovou percepci vzájemně kombinuje 

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 
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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. 

Snoezelen prostředí umocňuje každou činnost, která je v tomto zvláštním prostředí realizována. Jedná 
se o filozofii/kulturu, 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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RENÁTA FILATOVA 
vystudovala Vychovatelství pro ústavy 
sociální péče v  Boskovicích a na 
pedagogické fakul tě Ostravské 
univerzity speciální pedagogiku. 

Mgr. Renáta Filatova,  speciální 
pedagog, lektorka s mezinárodní 
c e r t i fi k a c í S n o e z e l e n - M S E , 
prezidentka ISNA-MSE® z.s., členka 
světové rady Internation Snoezelen 
A s s o c i a t i o n M u l t i s e n s o r y 
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.  

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

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

Absolvovala Internationale Zusatqualifikation Snoezelen – Mezinárodní doplňující kvalifikaci 
Snoezelen-MSE. Je akreditovaným, certifikovaným, mezinárodním lektorem ISNA-MSE Int. Studium 
Snoezelen-MSE ukončila zkouškou s mezinárodní certifikaci v jeho základním a rozšiřujícím pojetí, ve 
specializačním studiu v  konceptu Snoezelen – MSE obhájila specializaci psychopedie, ADHD, 
autismu, demence a paliativní péče 

Renáta Filatova založila v roce 2011 Asociaci konceptu Snoezelen České republiky - ASNOEZ®, ta 
transformovala do světově známé ISNA-MSE  z.s., kde aktivně působí v jejím čele doposud. Stala se 
garantkou a metodičkou konceptu Snoezelen - MSE pro Českou, Slovenskou republiku a Gruzii.  Je 
spoluautorkou publikace SNOEZELEN. Jedná se o první ucelenou učebnici v českém jazyce, která se 
konceptu Snoezelen věnuje (2010). V roce 2014 vydala publikaci Snoezelen-MSE, kde se zaměřila na 
terapii ve Snoezelen prostředí. 

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

V  roce 2012 se stala členkou výkonného výboru světové ISNA – MSE Int., která je sestavena 
z patnácti expertů z celého světa, kteří se významným způsobem podílejí na rozvoji Snoezelen - MSE 
konceptu.  
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V rámci své lektorské a terapeutické praxe se Renáta Filatova vzdělává prostřednictvím Světových 
kongresů ISNA-MSE, kterých se v rámci možností každoročně účastní. Její práce je supervidována 
kolegy - mezinárodními lektory Snoezelen - MSE z různých zemí světa. Pravidelně navštěvuje 
zakladatele Ada Verheula, kde v centru De Hartenberg v Holandsku absolvovala společně s 
Kateřinou Janků, vícepresidetkou ISNA-MSE v srpnu 2018 další stáž. 
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ANOTACE KURZŮ 
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 

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. 

Časová dotace: 16 vyučovacích hodin 

Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin 
Snoezelen-MSE terpie 

Jedná se metodický kurz složený ze tří strukturovaných Snoezelen hodin, zaměřený výhradně 
na strukturu a režii aplikaci ukázkové Snoezelen hodiny. Účastník tohoto kurzu v jedné 
hodině prožije ukázkovou hodinu a v druhé části povede tuto hodinu sám za pomoci zkušené 
lektorky.  

1. Ukázková hodina – téma z oblasti živlů: země, voda, oheň, vzduch (vždy pouze jeden z 
živlů) 

2. Ukázková hodina - čtyři roční období: jaro, léto, podzim, zima (vždy aktuální roční období) 

3. Ukázková hodina – tematická (čokoláda, motýl, růže – vždy pouze jedno téma) 

Každá vyučovací hodina je vedena v rozsahu 45 minut s postupnou aktivací všech smyslů 
nebo s aktivací všech smyslů současně, s využitím správně zvolené techniky pro jednotlivé 
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diagnózy předpokládaných klientů. Účastník bude mít sestavenu ukázkovou hodinu tak, aby 
odpovídala jeho profesi.  

Kurz je určen absolventům akreditovaného základního kurzu Snoezelen v teorii a praxi – 
základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu.  

Časová dotace: 7 vyučovacích hodin 

Kurz Snoezelen – MSE v domácím prostředí 
V  roce 2018 jsme pokračovali s  osvětou a vzděláváním laické veřejnosti prostřednictvím 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 filozofii/kulturu a její 
zařazení do běžného života celé rodiny. Pro pečující osoby, které mají v celodenní péči hendikepované 
děti, mladé dospělé nebo seniory v rámci domácího ošetřování. Kurz je vhodný taktéž pro pracovníky 
Ranné péče.  

Snoezelen – MSE terapie je na podkladě principů a zásad konceptu jedním z nejúspěšnějších právě v 
rámci domácí péče. V kurzu se dozvíte, jak prostředí S-MSE vytvořit tak, abyste 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 
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Snoezelen můžete pracovat se svými dětmi, a to i tam, kde není možné vytvořit statickou Snoezelen-
MSE místnost. 

Domácí Snoezelen péče a přístup mají však svá pravidla a zásady, které je třeba brát v úvahu, aby vše 
bylo v souladu s filozofií S-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. 

Pečující osoba je rovněž schopna zapojit ostatní rodinné příslušníky do aktivit, které, z hlediska 
individuálních možností a schopností dítěte, mohou aplikovat kdykoliv při běžných denních činnostech 
v rámci konceptu Snoezelen-MSE.  

Časová dotace: 7 vyučovacích hodin  

Snoezelen – MSE v Paliativní péči 

Obecnou paliativní péči rozumíme dobrou klinickou a sociální péči o pacienty s  pokročilým 
onemocněním, která je poskytována zdravotníky a pracovníky sociálních služeb v  rámci rutinní 
činnosti. Její součásti je základní léčba symptomů, podpůrná komunikace s pacientem a jeho rodinou a 
přiměřené organizační zajištění péče zohledňující specifika pokročilého onemocnění. Obecnou 
paliativní péči by měli umět poskytnout všichni zdravotníci s ohleden na specifika své odbornosti.  

Mnohdy je to ale málo. Nevíme, jak více pomoci v utrpení, bolesti fyzické a psychické… Zde pak 
jednoznačně nastupuje řešení formou Snoezelen-MSE terapie. V zemích jako je Německo, Švýcarsko 
nebo Rakousko je v  hospicích nemyslitelná péče bez možnosti využití Snoezelen-MSE prostředí. 
Každý z nás by si přál takovou možnost pro své blízké i sebe sama.  

Postupy, metody a formy práce  pro Snoezelen v Paliativní péči 

Časová dotace: 7 vyučovacích hodin 
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DĚTSKÝ HOSPIC TBILISI 

GRUZIE 
V dubnu 2018 jsme prostřednictvím 

ČESKÉ CHARITY PRAHA zahájili 

spolupráci s DĚTSKÝM HOSPICEM V 

TBILISI, kde byl proškolen personál v 

základnm, metodickém kurzu Snoezelen -

MSE a také v kurzu Snoezelen v Paliativní 

péči. 

Na podzim téhož roku měli možnost 

vybraní zástupci z řad pracovníků 

DĚTSKÉHO HOSPICE TBILISI přijet do Česka, kde v INSTITUTU SNOEZELEN - MSE 

absolvovali týdenní stáž.  

Pro rok 2019 je plánovaná supervize přímo na půdě DĚTSKÉHO HOSPICU V TBILISI.  
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V ROCE 2018 

 BYLO PROŠKOLENO 
V rámci kurzu Snoezelen v  teorii a praxi – základní pojetí nejen v  České, ale i Slovenské 
republice na nejrůznějších místech, ať už se jednalo o školská zařízení, centra sociálních služeb nebo 
zdravotnictví zejména rehabilitace a lázeňství. 

Celkem 217 osob 

V  kurzu Snoezelen – MSE v praxi – rozšiřující pojetí zúčastnilo po celé České a Slovenské 
republice zejména v Ostravě, Praze, Prešově, Bratislavě, Českých Budějovicích a dalších městech  

Celkem 106 osob 

Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen-MSE terpie pomohlo v denní praxi  
v rámci uzavřeného kurzu absolventům ZK S-MSE 

Celkem 14 osob 

Snoezelen – MSE v Paliativní péči 

Obecnou paliativní péči rozumíme dobrou klinickou a sociální péči o pacienty s  pokročilým 
onemocněním, která je poskytována zdravotníky a pracovníky sociálních služeb v  rámci rutinní 
činnosti. Snoezelen je v zahraničí normou v této péči u nás stále výjimkou. 

Celkem 15 osob 

V uzavřených kurzech na míru pro konkrétní zařízení bylo proškoleno v roce 2018 

Celkem 116 osob 
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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.  

BŘEZEN 2018 - Neurorehabilitační klinika AXON – Praha 

DUBEN 2018 - Hospic Tbilisi, Gruzie 

ČERVEN 2018 -  DĚTSKÝ DOMOV bl.M.A.Kratrochvílové, Řepiště 
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KONFERENCE 
V roce 2018 jsme se plně věnovali přípravě na Světový kongres ISNA-MSE v Praze 
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Místo konání: Kongresové centrum 
 Olšanka Praha 

 Praha 3, Táboritská 23/1000 

Termín konání: 17. - 18. října 2019
Čas konání: 9:30  (registrace od 8:30 hod.)

Moderátoři:  Maurits Eijgendaal, Renáta Filatova, 
 Kateřina Janků
Kongresový jazyk:  angličtina, čeština 

(prezentace budou ve dvou jazykových mutacích promítány na dvě projekční plátna). 

Simultánní překlad po oba dny bude do angličtiny, češtiny a němčiny.

Workshopy budou překládány dle přihlášených účastníků.

SNOEZELEN - MSE
Pořádaný ISNA-MSE

SVĚTOVÝ KONGRES

PRAHA
17. – 18. 10. 2019



SUPERVIZE 
Metodické vedení a kontrola činností v rámci konceptu Snoezelen – MSE. Supervizor pomáhá jedinci 
nebo týmu vnímat a reflektovat vlastní práci. Zároveň pomáhá nacházet nové řešení problematických 
situací. 

Neurorehabilitační klinika AXON  

Marie Cibulkové 879/11 
140 00  Praha 4, Nusle 

Základní škola Speciální a Praktická škola Černovice 

Dobešovská 1 
394 94 Černovice 

Mateřská škola I Dubňany 
Hornická 1098 
696 03 Dubňany 
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Komunitní a poradenské centrum 
 „Bílá Medvědice“ 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, v prosinci 2018 rozhodl o vydání 

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí žadateli ve prospěch ISNA-MSE z.s. tak, vydal 

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, v rozsahu:  

• Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené [§ 11odst. 1 písm. b)]  

• Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [§ 11 odst. 1 písm. 

c)]  

• Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti [§ 40] 

Název zařízení: Komunitní a poradenské centrum Bílá Medvědice  

Adresa zařízení: Krmelínská 646/22, 720 00 Ostrava - Hrabová  

• Místo výkonu: Moravskoslezský kraj.  

Těšíme se na na všechny zájemce v rámci naší působnosti.  
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VERHEUL neurosensory centre 
Ostrava 

V  roce 2018 získal spolek ISNA-MSE z.s., souhlas od zakladatele Snoezelen 
konceptu pana Ada Verheula pro spojení svého jména u nově vznikajícího neuro-
sensorického centra s názvem:  
„VERHEUL neurosensory centre Ostrava“ (dále jen centrum).  

Předpokládané zahájení provozu je plánováno na  červenec 2019. Slavnostní 
zahájení se uskuteční 15.10.2019 za přítomnosti pana Ada Verheula, který 
přijede osobně a za přítomnosti dalších zahraničních kolegů, kteří se Snoezelen 
terapiemi zabývají. V průběhu roku 2018 se podařilo najít optimální prostory a 

na valné hromadě schválit činnost centra: 

Poskytování zdravotních služeb. 

Masérské , rekondiční a regenerační služby. Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 
v oblasti fyzioterapie a fitness a ergoterapie.  

Výkon sociálně-právní ochrany dítěte. 

Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči 
o dítě zdravotně postižené (§11ods.1 písm.b), 

Pořádání v  rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu (11 odst.1písm.c) 

Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§40) 

Výchovně vzdělávacích, léčebně rehabilitačních služeb, potřebných pro začleňování osob 
s lehkým, středním i těžkým postižením nebo kombinovaným postižením.  

Vzdělávání pečujících osob včetně pěstounů v náhradní rodičovské péči. 

Poradenství pro rodiče postižených dětí v  oblasti speciálně pedagogické, sociální a odborně 
rehabilitační. Sociální rehabilitace pohybová. Sociální rehabilitace pracovní. Speciálně 
pedagogické služby. Informační, diagnostická, poradenská a metodická činnost. 

Odborná pomoc, jejímž cílem je dosažení co nejvyšší úrovně sebeobsluhy dětí s handicapem. 
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HOSPODAŘENÍ 2018 

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

Název Hlavní Hospodářská Celkem

Náklady
Spotřeba materiálu, energie 91787 2560 94347

Prodané zboží 7425 7425

Opravy a udržování 144 6 150

Náklady na reprezentaci 23923 23923

Ostatní 324317 19463 343780

Mzdové náklady 200477 200477

Daně a poplatky 7581 106 7687

Ostatní náklady 126474 942 127416

Náklady celkem 774703 30503 805206

Název Hlavní Hospodářská Celkem

Výnosy
Tržby za prodané zboží 1366270 60901 1427171

Kurzové zisky 496 496

Výnosy celkem 1366766 60901 1427667

Hlavní činnost
Hospodářská 

činnost
Celkem

Výnosy celkem 1447997 60901 1387096

Náklady celkem 1065939 32238 1098177

Hlavní činnost
Hospodářská 

činnost
Celkem

Hospodářský 

výsledek po zdanění
382058 28663 410721
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI 
V ROCE 2018 

Srdečné poděkování a velká úcta patří především všem, kdo nás návštěvou námi pořádaných kurzů v 
rámci skvélého konceptu SNOEZELEN - MSE podpořil. Děkujeme Vám za přízeň, kterou nám léta 
projevujete. 

Velké díky taktéž patří rodičům a pečujícím osobám, které se obracejí na nás s velkou důvěrou a 
odevzdáním ve chvílích, kdy hledají cestu po které jít dál. 

Hluboké díky všem zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří svou každodenní prací přispívají do života 
Snoezeolenové rodiny. 

Všem kolegům v rámci světové ISNA-MSE Int., za jejich rady, konzultace, doporučení a trvalou 
podporu. 

Ohromné díky Adovi Verheulovi, zakladateli Snoezelen konceptu, který je pro nás obrovskou 
inspirací.  

Osobní díky Prim.MUDr. Jarmile Zipserové, která oddaně podporuje naše snahy v oblasti poradenství 
a ucelené rehabilitace našich klientů. 

Akademikům z Masarykovy univerzity, katedry speciální pedagogiky a dalších spřátelených univerzit, 
kteří naší činnost podporují od samotného zrodu naší organizace a zatím nevynechali jedinou 
vzdělávací akci, kterou jsme pořádali a vždy se taktéž účastní Konferencí v rámci ISNA-MSE. 

Poděkovaní patří také za příležitosti, které nám poskytuje KÚ MSK 

Mimořádné díky patří projektové manažerce, která s neutuchajícím nadšením hledá možnosti pro 
naše další fungování. 

Nabyté znalosti uplynulého roku využijeme v každodenní podpoře fungování ISNA-MSE z.s. 

Mgr. Renáta Filatova 
Prezidentka  a zakladatelka  
ISNA-MSE ® v ČR a SR 
Garantka konceptu Snoezelen-MSE 
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ISNA-MSE® z.s.
Institut Snoezelen-MSE konceptu

Komunitní a poradenské centrum Bílá Medvědice 

VERHEUL neurosensory centre Ostrava

2018 
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