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Tisková zpráva: 

APSS ČR zahájila příjem přihlášek na 12. evropský kongres EDE 
 
Tábor 14. 4. 2011  
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR) na svých webových 
stránkách www.apsscr.cz zahájila příjem přihlášek českých účastníků na 12. evropský 
kongres EDE (European Association for Directors of Residential Care Homes for Elderly), 
který proběhne od 29. září do 1. října 2011 v pražském Clarion Congress Hotel Prague. 
Evropské kongresy pořádá EDE pravidelně každé dva roky. Ten letošní, jehož pořádání bylo 
svěřeno APSS ČR, nese téma „Velká tabu v dlouhodobé péči“.  

Kongresový program, jehož se zúčastní přes 500 odborníků a zástupců poskytovatelů 
sociálních služeb z celé Evropy, obsahuje řadu přednášek expertů z několika zemí (Francie, 
Německo, Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Lucembursko, Česká republika), kteří se ve svých 
příspěvcích budou věnovat problematice lidské důstojnosti, demence, sexuality, umírání, 
násilí, ale také financování, kvality řízení, rozvoji pracovníků a dalším citlivým tématům 
spojeným s poskytováním dlouhodobé péče v rezidenčních sociálních zařízeních pro seniory. 

Součástí kongresu bude také společenský galavečer a večer estonských národních specialit a 
hudby koncipovaný jako pozvánka na 13. evropský kongres EDE, který proběhne za dva roky 
v Estonsku, či odborná výstava sponzorů kongresu.  

Partnerem kongresu se stalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, jehož příspěvek 
umožnil nejen tlumočení celého kongresu do českého jazyka, ale také možnost uplatnění cca 

50% slevy pro účastníky z České republiky. Přihlášení je možné na webových stránkách 
APSS ČR www.apsscr.cz v menu „Kongres EDE“. Další informace o kongresu jsou 
v několika jazycích k dispozici na jeho oficiálních stránkách www.ede2011.com, které 
APSS ČR spustila ve spolupráci se společností Guarant International již na konci února. 

 „Široce opomíjeny společností jsou tyto otázky odmítány v samotných zařízeních… Přesto 
se musí o těchto tabu hovořit, položit základy pro důstojný život ve stáří a vypracovat 
příznivá řešení všech problémů souvisejících s péčí o přestárlé.“ 

Prof. Dr. Wilfried Schlüter, prezident EDE 
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů 
sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně. 


