Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Klaićeva 16
Zagreb

Zapisnik Godišnje skupštine Akademije za razvojnu rehabilitaciju 2012.
održane 25. siječnja 2012. u 17.00 u Velikoj predavaonici Klinike za dječje bolesti Zagreb
sjednica je započela u 17.30 kako bi po Statutu nazočni mogli donositi pravovaljane odluke
Nazočno je 32 članova Akademije.
U Radno predsjedništvo Skupštine izabrani su:
Katarina Bošnjak Nađ, dr. med. specijalist užeg područja dječje nerulogije
mr.sc. Marijan Sesar, socijalni pedagog
Darko Milaščević, diplomirani fizioterapeut
Kada su izabrani članovi Radnog predsjedništva zauzeli svoja mjesta izbarali su za
predsjednicu Radnog predsjedništva Katarinu Bošnjak Nađ koja je pozdravila nazočne i
predložila Dnevni red sa 1. točkom - Izvješće o radu Akademije u 2011.; 2. drugom točkom plan rada 2012 i 3. točkom – razno.
1. Izvješće o radu Akademije predstavila je predsjednica Akademije Prof. dr. sc. Vlatka
Mejaški Bošnjak. Upoznala je nazočne na Skupštini sa time da je gospođa Česen,
knjigovotkinja Akdemije pismeno zatražila otkaz zbog osobnih razloga te da je financijsko
izvješće za 2011. u izradi, a u tijeku je primanje prijava zainteresiranih za obavljenje poslova
knjigovodstva Akademije. Također je obavijestila nazočne da je na sjednici Upravnog odbora
2. 11. 2011. tajnici Akademije produljen je ugovor o radu za još jednu godinu obzirom na
planirani program u 2012.
Potom je izvjestila da je Akademija za razvojnu rehabilitaciju ostvarila je u 2011. godini
opsežni program obavijesnih tečajeva i tečajeva stručnog usavršavanja.
U 2011. godini odvijalo se praktično stručno usavršavanje ''Intrakranijska ultrasonografija''
sa voditeljima: Prof. dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr. med. ,Prim.dr.sc. Vlasta Đuranović,
dr.med. i mr.sc. Tomislav Gojmerac, dr.med. na Klinici za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16,
Zagreb, za 16 liječnika specijalista pedijatara koji su završili teoretski tečaj SMV
Medicinskog fakuleta I stupnja, koji su položli završni ispit i dobili potvrdnice Akademije i
HLK
U siječnju 2011. održalo se po prvi put u Hrvatskoj stručno usavršavanje : Analiza pokreta i
facilitacijske tehnike/ napredni Bobath tečaj sa voditeljem Jean-Pierre Maesom, diplomiranim
fizioteraputom, Senior Bobath-NDT Tutorom iz Bobath Centra, London, od 17. do 22.
siječnja 2011., u Hrvatskom institutu za istraživanja mozga, Šalata 12 a, Zagreb za 10 NRT
Bobath fizioterapeuta. Polaznici su dobili potvrdnice koje priznaje EBTA (European Bobath
Tutor Assotiation). Obzirom na zanimanje članova Akademije isto usavršavanje organizirano
je još jednom od 2. kolovozado 3 rujna 2011. u Centru MIR, Rudine bb, Kaštel Novi za 9
NRT Bobath fizioterapeuta, NRT Bobath radnih terapeuta, NRT Bobath govornih terapeuta.
Usavršavanje se odvijalo na engleskom jeziku uz prevođenje na hrvatski jezik.
Nakon što je u 2010. završeno stručno usavršavanje terapeuta SIAT® (koje je trajalo dvije
godine) Akademija je organizirala prvi puta u Hrvatskoj i stručno usavršavanje za stručnjake
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u odgoju i obrazovanju u senzornoj integraciji prema Ayres : Senzorna integracija prema
Ayres ® u pedagogiji/ SIAT® za odgojno obrazovne stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji sa
voditeljicom Carolom Wiesbauer, diplomiranim radnim erapeutom i diplomiranim
fizioterapeutom, Vojta i Bobath terapeutom i SIAT ® instruktoricom. Obzirom na veliko
zanimanje s voditeljicom je dogovoren rad s tri skupine polaznika. I skupina : 24. do 28.
siječnja 2011. i 9. do 13. svibnja 2011., a vrijeme održavanja trećeg tjedna dogovorilo se za
30. siječanj do 3. veljače 2012. II skupina: 14. do 18. ožujka 2011., 11.do 15. srpnja 2011 i
treći tjedan dogovoren je za 5. do 9. ožujka 2012.
III skupina 10-14. listopada, drugi tjedan dogovoren je za 7. do 11. svibnja 2012., i treći za 1.
do 5. listopada 2012. Usavršavanje se odvijalo u Centru ''Slava Raškaj'' Nazorova 47, Zagreb
Broj polaznika : po skupini 25 (defektolozi, psiholozi, odgojitelji, učitelji)
Polaznici će po položenom ispitu dobiti međunarodno priznate potvrdnice GSID® da su SIAT
pedagozi. Usavršavanje se odvija na njemačkom/engleskom jeziku uz prevođenje na hrvatski
jezik. Akademija je pripremila i prijevod obvezne literature.
Po prvi put održava se u Hrvatskoj i stručno usavršavanje: Temeljni tečaj Vojta terapije
dojenčadi, djece i mladih za fizioterapeute i liječnike prema standardima IVG (Internationale
Vojta Gesellscahtft) sa voditeljima : Wolframom Müllerom, Dorotheeom Humpert (Siegen)
diplomiranim fizioterapeutima i ovlaštenim Vojta instruktorima i Hartmutom Bauerom, dr.
med Vojta liječničkim referentom. Vojta –A Tečaj održan je od 3.02. - 12.02.2011. VojtaB1-Tečaj od 12.05. - 16.05.2011. Vojta- teorijski dio od
9.07. – 13.07 2011.Vojta-B2Tečaj od 14.07- 18. 07. 2011. Vojta-C-Tečaj od 29.11. - 03.12.2011. u Malom domu,
Baštijanova 1 d, Zagreb za 20 polaznika koji će za vrijeme odvijanja tečaja imati priliku da
rade s pacijentima. Po završetku stručnog usavršavanja polaznici će dobiti međunarodno
priznate Vojta potvrdnice IVG ( Internacionalnog Vojta društva). Usavršavanje se odvija na
njemačkom jeziku uz prevođenje na hrvatski jezik. Akademija priprema i prijevod obvezne
literature na hrvatski jezik.
Obavijesni tečajevi o potpomognutoj komunikaciji su na programu Akademije od 2004
godine, a u 2011. Akademija po prvi puta u Hrvatskoj organizirala je stručno usavršavanje u
primjeni podloga za govorenje: Usavršavanje u korištenju podloga za govorenje/ Talking
mats® sa voditeljicama: Lois Cameron, koja je izumiteljica metode i Jane Macer koje su
govorni terapeuti, instruktori Talking Mats Research & Development Centre Scion House,
University of Stirling. Tečaj je održan 4. ožujka 2011., u Centru ''Slava Raškaj'', Nazorova 47,
Zagreb za 24 logopeda, rehabilitatora, radna terapeuta, medicinske sestre. Po završetku
stručnog usavršavanja polaznici su dobili međunarodno priznate potvrdnice Talking Mats
Research & Development Centra. Usavršavanje se odvijalo na engleskom jeziku uz
prevođenje na hrvatski jezik.
Zbog velikog zanimanja članova dogovorilo se da se tečaj ponovi u Splitu i u Zagrebu u
studenom i to 7. studenog 2011, u Centru ''Slava Raškaj'' Split, Radnička 12, Split za 13
polaznika (logopedi, rehabilitatori, radni terapeuti, psiholozi, defektolozi) i 9. studenog 2011
u Centru ''Slava Raškaj'' Zagreb, Nazorova 47, Zagreb za 18 polaznika
Akademija je tijekom 2011. nastavila sa stručnim usavršavanjima '' Marte Meo® za
praktičare'' sa voditeljicom Silvijom Philipps Reichherzer, prof , Marte Meo® supervizoricom
od 13. siječnja 2011. do 17. veljače 2011 u Malom domu, Baštijanova 1d, Zagreb,
od 18. veljače 2011. do 16. travnja 2011 u Zlatnom cekinuVinagorska bb, Slavonski Brod,
od 26.ožujka 2011. do 11. lipnja 2011. u OŠ Voštarnica, Meštrovićeva 4, Zadar,
i od 7. lipanj do 12. prosinac 2011 u Centru Silver, Štefanovec 34, Zagreb
za ukupno 31 polaznika. Polaznici su dobili međunarodno priznate potvrdnice Marte Meo®
International.
Također je održan niz obavijesnih tečajeva ''Marte Meo® prirodna potpora razvoju''
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24. i 25. ožujka 2011. u Dvorani 'Stari hrast, Čakovec za 38 polaznika, 11. travanj 2011.
u Centru Vinko Bek, Kušlanova 59, Zagreb za 23 polaznika , 5. svibnja 2011. u Centru za
autizam, Dubrava, Zagreb za 14 polaznika, 29. i 30. travanj 2011. u Centru MAKA, Velika
Gorica za 19 polaznika, 3. i 4 svibnja 2011, u Gradskoj knjižnici, Karlovac za 36 polaznika,
12. i 13. lipanj 2011. u Centru Silver, Štefanovec 34, Zagreb za 7 polaznika i 27. i 28. lipanj te
11.i 12. studenog 2011 u Centru Slava Raškaj, Nazorova 47, Zagreb za 26 polaznika.
U Veloj Luci održana je Specijalnoj bolnici Kalos u Veloj Luci XIV Ljetna akademija 2011 s
praktičnim tečajem sa ispitom: Procjena grubih motoričkih funkcija (GMFM) i klasifikacijski
sustav (GMFCS) i voditeljicama : Prof.dr.sc. Evom Brogren Carlberg, fizioterapeutom i Dr.
sc. Kristinom Löwing, fizioterapeutom, obje s Karolinska Instituta, Stockholm, od 22. do 23.
kolovoz 2011. za 20 polaznika (liječnika i fizioterapeuta). Također je održana i radionica s
prezentacijama praktičnog rada s djecom i roditeljima 'Potpomognuta komunikacija' sa
voditeljicama Dr.sc. Ulrike Ferm i Dr. sc. Gunilla Thunberg, patolozima govora i jezika
(DART, Goetheborg) od 24. do 26. kolovoz 2011. za 29 polaznika stručnjaka u razvojnoj
rehabilitaciji
Nakon izvješća o radu Akademije tijekom 2011. za riječ sa javilo nekoliko nazočnih članova.
Članovi iz Centra za rehabilitaciju Sloboština iznijeli su pozitivna iskustva koja imaju
primjenom znanja stečenih na usavršavanju u senzornoj integraciji. Polaznici usavršavanja u
organizaciji Akademije uredili su i opremili prostor za izvođenje senzorne integracije s
velikim uspjehom primjenjuju i šire stečena znanja. Također su ponudili da i njihov Centar
postane mjesto održavanja nekog od budućih tečajeva. Iskazivanju pozitivnih iskustava su se
pridružili i članovi iz Centra Slava Raškaj, gdje je također uređen kabinet za senzornu
integraciju. Nazočni na Skupštini upoznati su i sa uređenjem kabineta za senzornu integraciju
u Centru Silver u kojem će se razvijati posebni oblik rada- uključivanje terapijskog psa u
terapiju senzornom integracijom. U cijelom projektu od samog njegova početka sudjeluju i
članovi Akademije i Akademija je potpisala izjavu o suradnji u projektima alternativne i
augmentativne komunikacije.
Potom se prešlo na 2. drugu točku Dnevnog reda - plan rada 2012.
Kako je Akademija za razvojnu rehabilitaciju utemeljena 28. veljače 1997. predloženo je da
se skromnom svečanošću obilježi 15 godina djelovanja Akademije.
U 2012. nastavit će se stručno usavršavanje SIAT® za stručnjake u odgoju i obrazovanju
sa voditeljicoma Carolom Wiesbauer, SIAT instruktoricom u Centru Slava Raškaj, Nazorova
47, Zagreb za stručnjake u odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju i to za1
skupina polaznika – započeli usavršavanje u siječnju 2011. od 30. siječnja do 3. veljače 2012
za 2. skupinu polaznika - započela usavršavanje u ožujku 2011. od 4. do 9. ožujka 2012., za 3.
skupina polaznika – započela usavršavanje u listopadu 2011. od 7. do 11. svibnja 2012., i od 1.
do 5. listopada 2012. te za 4. skupinu polaznika- prijave se primaju do 15. lipnja 2012. od 9.
do 13. srpnja 2012.
Također će se završtiti i stručno usavršavanje Temeljni Vojta - Vojta D1 i D2
(započeto u veljači 2012) i to od 8. do 12. ožujka 2012. i 9. do 18 srpnja 2011.
sa voditeljima : Wolfram Müller i Dorothee Humpert, fizioterapeuti- Vojta instruktori
u Malom domu, Baštijanova 1 d, Zagreb za 20 liječnika i fizioterapeuta
U 2012. održat će se Temeljni NRT Bobath od 19. do 30 ožujka 2012., 16. travnja do 5.
svibnja 2012. ,29. svibnja do 15. lipnja 2012. sa voditeljima : Jean Pierre Maes, PT senior
Bobath tutor, Yollanda Broek ST, Bobath tutor, Carollyn Simmons Carlsson, OT Bobath tutor,
Karolina Župetić,VFT, Bobath asistent, u HIIM, Šalata 12, Zagreb za 18 fizioterapeuta,
radnih terapeuta, logopeda i liječnika
Također će se održati i usavršavanje Marte Meo® za terapeute (prijave se primaju do 15.
ožujka 2012.) od 3. travnja do 11. prosinca 2012. sa voditeljicama: Hiledgard Rausch, Marte
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Meo supervizor, i Silvijom Philipps Reichherzer, Marte Meo supervizor u Centru Slava
Raškaj, Nazorova 47, Zagreb za 12 Marte Meo praktičara
Započet će se s novim ciklusom SIAT® za terapeute ( prijave se primaju do 15. travnja)
2. do 6. svibnja 2012., te 19. do 30.11. 2012. sa voditeljicama : Kristiane Kull Sadacharam,
SIAT instruktor i Mihaelom Grubišić, SIAT instruktor u Centru Silver, Štefanovec 34, Zagreb
za 15 - radnih terapeuta, fizioterapeuta
Planira se i održavanje XV Ljetne akademije/Ljetna akademija 2012. Dogovara se vrijeme
održavanja u kolovozu 2012. Teme će biti - Europska klasifikacija cerebralne paralize sa
voditeljicom Prof. dr.sc. Ingeborg Krageloh Mann, dr. med i ponovno GMFM-praktični tječaj
mjerenja grubih motoričkih funkcija sa voditeljicama Prof.dr.sc. Evom Brogren Carlberg i
Dr.sc. Kristinom Löwing.
Dogovoreno je održavanje Marte Meo godišnje konferencije od 9. do 12. rujna 2012. u
Solarisu u Šibeniku s pozvanim predavačima: Maria Aarts, Josje Aarts, Hildegrad Rausch
za oko 200 polaznika.
Pod 3. točkom razno nazočni članovi predlagali načine obilježavanja 15 obljetnice (moguće
održavanje zajedničke večere, malog simpozija, obaviješćivanja medija o obljetnici) . Članovi
su zamoljeni da što prije reguliraju plaćanje članare za 2012. Izvješteno je da je od
registriranih članova samo njih 145 redovito uplatilo članarinu.
Potom su od strane Radnog predsjedništva još jednom pozvani da aktivno doprinesu radu
Akademije u 2012, svojim sudjelovanjem na dogovorenim tečajevima i kreriranjem novih.
Skupština je završila s radom u 19.15 h.
Zapisničar
Silvija Philipps Reichherzer

Ovjerovitelj
Goran Krakar, dr. med.
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