
Z okazji 100. urodzin profesora 
Vaclava Vojty Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Vojty serdecznie 
zaprasza na sympozjum do 
Kolonii, miasta, w którym Vaclav 
Vojta rozpoczął swoją pracę w 
Niemczech. W trakcie 
wielodyscyplinarnych wykładów   
i warsztatów dyskutowane będą 
szerokie możliwości zastosowania 
metody Vojty, jej pozycja na tle 
wyników najnowszych badań      
i aktualnego stanu wiedzy 
praktycznej i teoretycznej, a także 
perspektywy rozwoju.

W sobotę od 8.30 do 10.00 
zapraszamy na warsztaty 
prezentujące metodę Vojty 
w następujących zakresach 
tematycznych:

Workshop 1
Asymetrie w wieku 
niemowlęcym i dziecięcym 
Workshop 2

  Pacjent dorosły - porażenie 
połowicze
Workshop 3
Analiza oceny niemowlęcia 
i dziecka
Workshop 4
Bolesny bark

Data sympozjum:
 Piątek 23.06.2017
9.30-17.00

 Sobota 24.06.2017
10.00-16.00

Miejsce sympozjum:
Hotel Dorint przy centrum 
targowym Messe Köln
Deutz-Mühlheimer Straße 22-24
50679 Köln

Bankiet:
W piątek 23 czerwca 2017 roku 
zapraszamy od 18.30 na "Koloński 
wieczór" w rustykalnej atmosferze 
w restauracji "Deutzer Brauhaus", 
do której z hotelu można dojść 
pieszo. Na Gości czeka tam obficie 
zaopatrzony bufet i typowe lokal-
ne potrawy.

Koszt uczestnictwa: 28 euro 
(napoje płatne oddzielnie)

Zgłoszenia:
od 01.10.2016 przez stronę 
info@vojta.com lub za pośred-
nictwem formularza online:

Opłaty za udział w sympozjum: 
150,00 euro (pod warunkiem 
dokonania zgłoszenia i wniesienia 
opłaty do 15.02.2017) 
185,00 euro (zgłoszenie i wnie-
sienie opłaty po 15.02.2017). Opłata 
zawiera poczęstunek w trakcie 
przerw w sympozjum (przekąski, 
kawa, herbata) oraz bufet obia-
dowy w ciągu obu dni.

Opłaty za warsztaty:

20,00 euro (pod warunkiem 
dokonania zgłoszenia i wnie-
sienia opłaty do 15.02.2017)
25 euro (zgłoszenie i wniesienie 
opłaty po 15.02.2017).

23. – 24.06.2017

Sympozjum 2017
Zasada Vojty - historia i przyszłość  
Sympozjum z okazji 100. rocznicy urodzin 
profesora Vaclava Vojty 
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Internationale Vojta Gesellschaft e.V.
Wellersbergstraße 60 · 57072 Siegen

Tel. 0271 / 30 38 39-99 · Fax 0271 / 30 38 39-98
eMail: info@vojta.com · www.vojta.com 

Niższa opłata przy

zgłoszeniu do 15.02.2017

Główne tematy:

 Podsumowanie 50 lat zasady 
Vojty w Niemczech 

 Wcześniaki - diagnostyka           
i terapia

 Terapia metodą Vojty             
w zaburzeniach oddechowych

 Zakodowane wzorce 
zachowań a zasada Vojty / 
interakcje w terapii

 Zastosowanie i efekty terapii w:
 geriatrii
 onkologii
 ortopedii

 Podstawy neurofizjologiczne

 Rehabilitacja neurologiczna - 
terapia metodą Vojty u pacjentów 
dorosłych

 Badania i wyniki
 porażenie połowicze
 funkcja dłoni
 MPDz

Wykłady i warsztaty odbywają 
się w języku niemieckim!




