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1. společný kongres 

EAHSA – E.D.E.

Má dlouhodobá 
péče v Evropě 
budoucnost?
Co se můžeme naučit 
jeden od druhého…

PARTNEŘI

www.ltc2018.eu
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Má dlouhodobá péče v Evropě budoucnost?
Co se můžeme naučit jeden od druhého…

13. září 2018
První den kongresu – plenární zasedání
1. Role Evropské komise v evropské dlouhodobé péči
2.  Měla by mít Evropská unie vliv na politiku týkající se dlouhodobé péče 

v jednotlivých členských státech?
3. „Unifikovaná péče podle EU“ – cesta vpřed, nebo riziko?
4. Dlouhodobá péče v roce 2030 – evropské vize
5. Rezidenční, a/nebo ambulantní péče

Gala večer – Projížďka lodí po okouzlující Vltavě
Jsme rádi, že vás můžeme pozvat na nevšední projížďku po Vltavě, která 
vám nabídne jedinečnou příležitost obdivovat historické jádro Prahy. Nechte 
se okouzlit krásou města a současně si užijte výběr toho nejexkluzivnějšího 
jídla a pití.

14. září 2018
Druhý den kongresu – dopolední a odpolední část
1. Státní a soukromí poskytovatelé dlouhodobé péče
2. Politika sociálního státu v EU – mohou klienti pocítit rozdíly?
3. Demence a její dopad na dlouhodobou péči v Evropě
4. Pracovní síly v dlouhodobé péči v Evropě 

5. Seminář o dlouhodobé péči v roce 2030
6. Semináře společnosti LINET

Koncert klasické hudby
Gala koncert v podání Českého filharmonického orchestru v kostele svatého 
Šimona a Judy.
Koncert se uskuteční na jednom z nejúžasnějších míst v Praze. V atmosféře 
starého kostela váš večer okoření Český filharmonický orchestr několika 
klasickými hudebními skladbami.



1. SPOLEČNÝ KONGRES EAHSA – E.D.E.Má dlouhodobá péče v Evropě budoucnost?
Co se můžeme naučit jeden od druhého…

13. září 2018

GALA VEČER 

Projížďka lodí po Vltavě
Lodí Bohemia Rhapsody vás vezmeme 
na nádhernou projížďku po Vltavě, 
zatímco si budete užívat pestrý výběr 
výborných jídel; k  dispozici bude 
to nejlepší ze středomořské i české 
kuchyně. Zcela jistě vás uchvátí výhled 
na historickou část města. Budete 
tak moci obdivovat krásy Prahy za 
doprovodu úžasného saxofonového 
vystoupení a spolu se svými kolegy 
být součástí této výjimečné události.

Praha 2018 – Budoucnost dlouhodobé péče v Evropě
1. den – 13. září 2018

Den, čas Sekce/část Čas Přednášející Téma Podtitul

13. září 2018 Registrace, 
káva na 
uvítanou

12,00 – 13,00

Úvodní 
vystoupení

13,00 – 13,30 Prezident E.D.E.

Prezident EAHSA

Oficiální představitelé

Vláda ČR

Plenární 
zasedání

M: Jiří Horecký 13,30 – 14,15 Marianne Thyssen – 
evropská komisařka pro 
zaměstnanost, sociální 
věci, dovednosti a pohyb 
pracovních sil

Role Evropské komise 
v dlouhodobé péči v Evropě

14,15 – 15,00 Rudolf Hundstorfer Měla by mít Evropská unie 
vliv na politiku týkající se 
dlouhodobé péče v jednotlivých 
členských státech?

Přestávka 15,00 – 15,35

M: Jiří Horecký 15,35 – 15,45 Prezentace společnosti 
Paul Hartmann AG

15,45 – 16,30 Kai Leichsenring „Unifikovaná péče podle EU” – 
cesta vpřed, nebo riziko?

16,30 – 17,15 Markus Leser Dlouhodobá péče v roce 2030 
– evropské vize

17,15 – 18,00 Romain Gizolme Rezidenční, a/nebo 
ambulantní péče

Ideální poměr 
daný potřebou 
nepřetržité péče

Galavečer 19,30 – 23,00



Má dlouhodobá péče v Evropě budoucnost?
Co se můžeme naučit jeden od druhého…

2. den – 14. září 2018
1. SEKCE – Státní a soukromí poskytovatelé dlouhodobé péče

2. SEKCE – Politika sociálního státu v EU – mohou klienti pocítit rozdíly?

Den, čas Sekce/část Čas Přednášející Téma Podtitul

14. září 2018 2. – dopolední část

M: Aad Koster Káva na uvítanou, 
networking 9,00 – 9,30 

9,30 – 10,10 Julian Evans Velká Británie a sociální politika

10,10 – 10,50 Luca Degani Péče o starší osoby ve Středomoří

10,50 – 11,30 Maria Mannerholm Péče o starší osoby ve Skandinávii

Oběd 11,30 – 13,00

2. – odpolední část

M: Markus 
Mattersberger 13,00 – 13,40 Ilarion Mata

Dlouhodobá péče v Rumunsku: 
Spiritualita v domovech pro 
seniory

13,40 – 14,20 Simon Gross
Industrializace péče v domovech 
pro seniory – nebezpečí pro 
lidstvo?

14,20 – 15,00 Maciej Kucharczyk Pilíře EU v sociálních právech
Vliv na péči 
o starší 
osoby

Koncert 19,00 – 20,30 klasická hudba

Den, čas Sekce/část Čas Přednášející Téma Podtitul

14. září 2018 1. – dopolední část

M: Pascal 
Champert

Káva na uvítanou, 
networking 9,00 – 9,30 

9,30 – 10,10 Daniel Molinuevo Státní a soukromí poskytovatelé v EU

10,10 – 10,50 Johannes Wallner Kvalita jako marketingový faktor na trhu 
státní a soukromé péče

10,50 – 11,30 Albert Alonso Existuje ideální kombinace?
Modely 
poskyto
vání péče

11,30 – 12,00 Gregor 
Tomschizek

FESE – Federace evropských 
zaměstnavatelů v sociálních službách 

Oběd 12,00 – 13,00

1. – odpolední část

M: Markus 
Leser 13,00 – 13,40 Daniel Molinuevo Státní a soukromí poskytovatelé v EU

13,40 – 14,20 Johannes Wallner Kvalita jako marketingový faktor na trhu 
státní a soukromé péče

14,20 – 15,00 Albert Alonso Existuje ideální kombinace?
Modely 
poskyto
vání péče

15,00 – 15,30 Gregor 
Tomschizek

FESE – Federace evropských 
zaměstnavatelů v sociálních službách 

Koncert 19,00 – 20,30 klasická hudba



1. SPOLEČNÝ KONGRES EAHSA – E.D.E.Má dlouhodobá péče v Evropě budoucnost?
Co se můžeme naučit jeden od druhého…

3. SEKCE – Demence a její dopad na dlouhodobou péči v Evropě

Den, čas Sekce/část Čas Přednášející Téma

14. září 2018 3. – dopolední část

M: Didier Sapy, 
Dale Stevenson

Káva na uvítanou, 
networking 9,00 – 9,30 

9,30 – 10,15 Sodexo Studie pěti smyslů a audit

10,15 – 10,50 Merja Kaivolainen Striktně, nebo volně? Modely péče

10,50 – 11,20 Jean Georges Demence a EVROPA v roce 2030

11,20 – 11, 50 Vincenzo Paolino Kvalita života osob žijících s demencí

Oběd 11,50 – 13,00

3. – odpolední část

M: Dale Stevenson 13,00 – 13,30 Freek Lapré 
Suzan Riemsma

Evropské standardy kvality péče o osoby 
s demencí: Víceletý projekt

Australské fórum 
o demenci 13,30 – 14,00

Australská obchodní 
komora

Tanya Petrovich

Úvod 

Trénink pomocí virtuání reality v rámci 
péče o osoby s demencí v Austrálii

Australské fórum 
o demenci 14,00 – 14,30 Jacqueline Kelly Výzvy v oblasti demence: Australské 

zkušenosti a nové způsoby péče

14,30 – 15,00 Lieve Van den Block Paliativní péče: projekt PACE

Koncert 19,00 – 20,30 klasická hudba

4. SEKCE – Pracovní síly v dlouhodobé péči v Evropě

Den, čas Sekce/část Čas Přednášející Téma

14. září 2018 4. – dopolední část

M: Matěj Lejsal Káva na uvítanou, 
networking 9,00 – 9,30 

9,30 – 10,05 Cheryl Wilson Výzvy týkající se dostupnosti pracovníků ve 
Spojených státech

10,05 – 10,40 Katie Sloan Migrující pracovníci v péči o seniory optikou Francie, 
Velké Británie a Irska (a také Kanady, USA a Austrálie) 

10,40 – 11,15 Harald Frei Mzdy v sociálních službách v Evropě

11,15 – 11,50 Dan Levitt Nezapomeň na mě: Vytvořte pečujícím pružná 
pracovní místa

Oběd 11,50 – 13,00

4. – odpolední část

M: Matěj Lejsal 13,00 – 13,35 Cheryl Wilson Výzvy týkající se dostupnosti pracovníků ve 
Spojených státech

13,35 – 14,10 Katie Sloan Migrující pracovníci v péči o seniory optikou Francie, 
Velké Británie a Irska (a také Kanady, USA a Austrálie)

14,10 – 14,45 Harald Frei Mzdy v sociálních službách v Evropě

14,45 – 15,20 Dan Levitt Nezapomeň na mě: Vytvořte pečujícím pružná 
pracovní místa

Koncert 19,00 – 20,30 klasická hudba



Má dlouhodobá péče v Evropě budoucnost?
Co se můžeme naučit jeden od druhého…

14. září 2018

GALA VEČER 

Gala koncert v pražském kostele svatého Šimona a Judy

Na místě dnešního kostela sv. Šimona a Judy založil Bohuslav z Olbramovic v roce 1354 nemocnici. Nemocniční 
komplex však potřeboval kapli. Ta byla vysvěcena biskupem Arnoštem z Pardubic, blízkým přítelem císaře 
Karla IV., a byla zasvěcena svatým Šimonovi a Judovi  – dvěma původním biblickým misionářům. Pozdější 
rekonstrukce dodala tomuto historickému prostoru profesionální zázemí včetně podlahového topení, které 
umožňuje pořádat v kostele mše po celý rok. Tento kostel je dokonalým místem pro koncerty, ale rovněž i pro 
další kongresové aktivity. Ve foyer je stálá výstava věnovaná historickému a architektonickému vývoji kostela, 
jeho archeologickému výzkumu a zde pořádaným společenským akcím.

Rádi vás přivítáme na tomto magickém místě, kde si budete moci užít jedinečné chvíle, jež jsou spojením 
hudby a spirituality. Účinkovat budou jedni z největších mistrů hudebního umění, nejlepší dirigenti i hostující 
dirigenti, a rovněž celá plejáda sólistů.

Seminář o dlouhodobé péči v r. 2030

Den Sekce/část Čas

14. září 2018 5.

Káva na uvítanou, 
networking 9,00 – 9,30

Seminář 9,30 – 12,00

Oběd 12,00 – 13,00

Semináře společnosti LINET

Den Sekce/část Čas

14. září 2018
Pohyb a manipulace 
v nabídce společnosti 
LINET

10,00 – 12,00

Pohyb a manipulace 
v nabídce společnosti 
LINET

14,00 – 16,00



1. SPOLEČNÝ KONGRES EAHSA – E.D.E.Má dlouhodobá péče v Evropě budoucnost?
Co se můžeme naučit jeden od druhého…

Loutková představení, v nichž účinkují s  láskou vyrobené loutky, jsou symbolem města Prahy stejně tak 
jako česká kuchyně, pivo a tolik oceňované křišťálové sklo. V Motel One hotelu vás tyto loutky, které jsou 
výzdobou hotelové lobby, uvítají hned po příjezdu. Chceteli uniknout ruchu města, odpočiňte si v One 
Lounge mezi lustry od Swarovského a nádhernou designovou výzdobou z  českého křišťálu. Výzdobu 
dokreslují černobílé fotografie typických pražských symbolů a činí tak z  Motel One oblíbený cíl turistů, 
baťůžkářů i manažerů.

Metropolitan Old Town hotel*** má ideální polohu v  srdci Starého Města pražského, v  klidných ulicích 
historické židovské čtvrti vedle kláštera sv. Anežky a poblíž Staroměstského náměstí. Hotel se nachází jen 
několik kroků od nákupního centra Palladium, Náměstí Republiky a hlavních pražských bulvárů. Toto výhodné 
umístění zaručuje výbornou dopravní dostupnost. V bezprostředním okolí hotelu jsou četné restaurace, bary 
a kavárny.

UBYTOVÁNÍ

3* Motel One 

3* Metropolitan Old Town Hotel



Má dlouhodobá péče v Evropě budoucnost?
Co se můžeme naučit jeden od druhého…

Nový designový hotel s polohou v centru města.
V bezprostřední blízkosti hotelu se nacházejí takové atrakce pražského Starého Města, jakými jsou orloj na 
Staroměstské radnici, Obecní dům na Náměstí Republiky nebo Karlův most, Prašná brána, Hudební divadlo 
Karlín a mnoho dalších. Hosté mají snadný přístup k  veřejné dopravě a na hlavní vlakové nádraží. Metro 
(stanice Florenc, linky B + C) a tramvajové zastávky jsou hned za rohem a parkovat se dá přímo u hotelu.

TOP HOTEL Praha**** nabízí svým hostům ubytování ve více než 800 pokojích a apartmánech, až 5  000 
kongresových míst, dále restaurace a bary s  českou i mezinárodní kuchyní, catering, wellness centrum, 
japonskou zahradu a rozsáhlé parkoviště. Velká kapacita, dobrá dostupnost do centra města a široká paleta 
služeb dělá z TOP HOTELu Praha**** ideální místo pro kongresy a konference a individuální i skupinovou 
turistiku.

4* Hotel Grandior

4* TOP HOTEL Praha



1. SPOLEČNÝ KONGRES EAHSA – E.D.E.Má dlouhodobá péče v Evropě budoucnost?
Co se můžeme naučit jeden od druhého…

Praha je hlavním a zároveň největším městem České republiky, 14. největším městem Evropské unie a je 
považována za jedno z nejbezpečnějších hlavních měst ve střední Evropě. Nachází se v severozápadní části 
země na řece Vltavě. Město je domovem pro zhruba 1,3 milionu lidí, přičemž jeho širší městská zóna má podle 
odhadů 2,2 milionu obyvatel.
Praha je domovem mnoha slavných kulturních památek. Hlavní atrakce zahrnují Pražský hrad, Karlův most, 
Staroměstské náměstí s orlojem, židovskou čtvrť, Petřín a Vyšehrad. Od roku 1992 je širší historické centrum 
Prahy zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
V Praze se nachází více než deset významných muzeí spolu s řadou divadel, galerií, kin a dalších historických 
památek. Město je propojeno rozsáhlým moderním systémem veřejné dopravy. Je rovněž sídlem celé řady 
veřejných i soukromých škol včetně Univerzity Karlovy, jež je nejstarší univerzitou ve střední Evropě.

Město Praha



Kontakt
Registrace

www.ltc2018.eu
info@uniqoncepts.nl

tel.: +31 (0) 88  552 8080
fax: +31 (0) 88  552 8090

 
UniQoncepts

Stadionweg 11
1812 AZ Alkmaar
The Netherlands

Sponzoři
Ing. Kristína Kupcová

Mezi Vodami 1952/9, 140 00 Praha 4
tel.: 00420 725 708 647
email: kupcova@mf.cz

Technické dotazy a přednášející
Mgr. Monika Chlumská

Mezi Vodami 1952/9, 140 00 Praha 4
tel.: 00420 725 425 025

email: chlumska@mf.cz

Kontaktní osoba EAHSA – E.D.E.
Ing. Karel Vostrý

Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
tel.: 00420 777 357 832

email: info@edeeu.org


