
Fascija (sin. fascia, mišična ovojnica) je vezivo, ki ovija 
kosti, sklepe, mišice, notranje organe in živčna vlakna 
ter povezuje dele telesa skozi plasti, ki se medsebojno 
prepletajo. 
Fascija je elastična, s čimer prispeva k zaščiti organov, 
ki jih ovija, se sama obnavlja, lahko pa jo tudi spremi-
njamo oz. preoblikujemo.

Izvajalci seminarja 
Seminar terapije fasci-
alnih disfunkcij bo v so-
delovanju z Društvom za 
fizioterapevte in manu-
alne terapevte Slovenije 
izvedla Akademija za ma-
nualno terapijo. 

Predavatelj na seminarju bo vrhunski francoski osteopat 
in športni pedagog Gérald Stoppini. 

Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

Izvajalci, predavatelj in jezik 

Kaj je fascija? 

Ljubljana,
8. - 10. november 2019
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O terapiji fascialnih disfunkcij
Terapijo fascialnih disfunkcij 
(FDT – Fascial Dysfunctions 
Therapy) so navdihnile različne 
miofascialne tehnike z različ-
nih področij manualne terapije 
(FDM, 'rolfing', ART, Graston, 
GuaSha). Temelji na znanju iz 
nedavnih raziskav fascije (Gu-
imberteau, Schleip ...) ter upo-
rabne nevrologije in znanosti o 
bolečini (funkcionalna magne-
tna resonanca, nevrotagi, Moseley in Butler ...).

Obstaja veliko različnih tehnik (manualne in z instru-
menti), ki omogočajo tretma fascialnih bolečin in ome-
jitev pri gibanju.

Pogoj za udeležbo na seminarju
Seminar je namenjen fizioterapevtom in drugim zdra-
vstvenim delavcem, diplomantom Akademije za manual-
no terapijo, maserjem, športnim trenerjem ter drugim iz 
podobnih področij. Primeren je tudi za študente višjih 
letnikov omenjenih področij.



Datum in kraj seminarja
Seminar bo potekal 3 dni: 

•	 v petek, 8. novembra 2019 od 9. do 17. ure,
•	 v soboto, 9. novembra 2019 od 9. do 17. ure,
•	 v nedeljo, 10. novembra 2019 od 9. do 17. ure. 

Seminar bo potekal v naših učilnicah na Ptujski 19, v 
Ljubljani (Bežigrad, srednji vhod). 

Certifikat in vpis v register

Cena in način plačevanja

Gérald Stoppini, diplomirani 
osteopat, športni pedagog. Dela 
in živi v Nici v Franciji.
Po zaključku študija na Fakul-
teti za šport Univerze Sophia 
Antipolis v Nici je nadaljeval 
izobraževanje na Atman Oste-
opathy Centru, kjer je leta 2008 
pridobil diplomo iz osteopatije. 

V naslednjih letih je Gérald diplomiral še iz biomeha-
nike mišičnoskeletnega sistema in gibanja (2010, Uni-
versité Toulouse, 3 Paul Sabatier) in iz diagnosticiranja 
bolečin v nevromišičnoskeletnem sistemu (2014, Uni-
versité Paris, Ile de France West-Versailles).  

Poleg rednega dela v ordinaciji vodi seminarje iz terapi-
je fascialnih disfunkcij in seminarje HVLA.

Na koncu seminarja prej-
mete certifikat Akademije 
za manualno medicino in 
ste vpisani v njen register 
izvajalcev terapije fascial-
nih disfunkcij.

Več o predavatelju ...

Oprema in druge zahteve
Na seminarju boste dobili delovno gradivo v angleškem 
jeziku. Svetujemo, da pred začetkom seminarja osvežite 
znanje anatomije in fiziologije. 

Na seminar pridite v udobni obleki ali trenirki, s seboj 
prinesite natikače, rjuho, brisačo, zvezek, pisalo in mali-
co. Med odmori vam bo na voljo sveže sadje, v pritličju 
stavbe je tudi avtomat s prigrizki in napitki.

Cena seminarja znaša 520 € in vključuje 22 % DDV, de-
lovno gradivo in delovni material. 

Za ta seminar omogočamo tudi obročno plačevanje po 
individualni pogodbi, ki jo sklenete v pisarni Akademije 
za manualno terapijo pred začetkom seminarja.

Seminar v celoti ali kotizacijo v primeru obročnega pla-
čevanja po individualni pogodbi je treba poravnati do 
roka prijave oz. do zasedbe mest. Pred vplačilom nas 
obvezno pokličite, da preverimo, če je še kakšno prosto 
mesto!

Vplačanega zneska ne vračamo. Če se izbranega semi-
narja iz opravičenega razloga ne morete udeležiti, lahko 
vplačani znesek uporabite kadarkoli za katerikoli se-
minar, če nas o neudeležbi pisno obvestite vsaj 5 dni 
pred začetkom seminarja. 

 AKADEMIJA ZA MANUALNO TERAPIJO

CERTIFIKAT
št. 01 - FDT080112019

Janez Novak

se je udeležil-a seminarja

TERAPIJE FASCIALNIH DISFUNKCIJ.

Ljubljana, 10. november 2019

Predavatelj:
Gérald Stoppini 
BSc Osteopathy, DO

Dekan:
Msc Željko Radmanović
Master of Osteopathy, BSc, DO

•	 Uvod v terapijo fascialnih disfunkcij.
•	 Kontraindikacije.
•	 Tretma fascialnih disfunkcij z manualnimi tehnikami.
•	 Mobilizacija mehkega tkiva s pomočjo instrumentov.
•	 Kombiniranje instrumentov ('cupping', 'flossing', 

'taping') z manualnimi tehnikami.

70 % časa na seminarju bo namenjenega praktičnemu 
delu in 30 % teoretični razlagi.

Vsebina seminarja Pred stavbo je dovolj 
brezplačnih parkirnih 
mest. 

Opis poti z avtomobilom 
ali avtobusom iz različnih 
smeri si oglejte na www.
manualnaterapija.si v 
rubriki Ostalo, Kontakt. 



AKADEMIJA ZA MANUALNO TERAPIJO
PTUJSKA ULICA 19, LJUBLJANA

Telefon: 01 / 54 63 201 
GSM: 041 / 540 942

E-pošta za informacije in vpis: 
info@manualnaterapija.si

Transakcijski račun pri SKB banki: 
03108-1000438793

www.manualnaterapija.si

www.facebook.com/manualnaterapija

Veselimo se srečanja z vami!

Če se za seminar odločite, izpolnite prijavnico in nam 
jo po e-pošti vrnite. Ob prijavi vplačajte še kotizacijo 
za seminar. 

Prijavnico lahko izpolnite tudi na www.manualnatera-
pija.si v rubriki Seminar terapije fascialnih disfunkcij in 
nam jo izpolnjeno pošljete na info@manualnaterapija.si.

Zadnji rok za prijavo na seminar je 30. oktober 2019.

Postopek in rok prijave

Kontakt

Zakaj se udeležiti seminarja?

1. Ker imate enkratno pri-
ložnost, da se naučite te-
rapije fascialnih disfunk-
cij (FDT) od priznanega 
tujega strokovnjaka, in 
to kar doma; 

2. ker je FDT zelo uporabno 
orodje za vse manualne 
terapevte, saj omogoča 
boljši tretma živčno-mi-
šično-skeletnih motenj,

3. ker seminar temelji na znanosti (na nedavnih raz-
iskavah fascije ter izsledkih znanosti o bolečini in 
nevrologiji) in njenih dokazih;

4. ker seminar daje poudarek praktičnemu usposablja-
nju (70 % je prakse in 30 % teorije);

5. ker imajo tehnike hiter, celo takojšnji učinek v smis-
lu občutnega zmanjšanja bolečin in povečanja ob-
sega gibanja;

6. ker te tehnike omogočajo učinkovit tretma akutnih 
in kroničnih bolečin;

7. ker je tretma prilagojen pacientu - različne tehnike 
se aplicirajo glede na stanje pacienta (bolečinska to-
leranca, kakovost kože, omejitve);

8. ker udeležba na seminarju omogoča takojšnjo upo-
rabo pridobljenih veščin v praksi;

9. ker omogočamo znižano ceno v primeru zgodnje 
prijave in plačila ter možnost obročnega plačevanja 
za kasnejše prijave;

10. ker skrbimo za vas tudi po koncu seminarja, saj sta 
vam na voljo neomejena vadba v naših prostorih 
ob uporabi naših terapevtskih miz – vse brezplačno!

Znesek poravnajte na transakcijski račun Akademije 
za manualno terapijo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, št. 
03108-1000438793, sklic na številko 00 12. Potrdilo o 
vplačilu obvezno prinesite s seboj na seminar.


