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Prof. Erwin Böhm 
Autor Psychobiografického modelu péče se zaměřením na péči o seniory, kteří trpí symptomy demence.   
E. Böhm je smělý, kreativní vědec s ostrým pozorovacím talentem, který ve střední Evropě přináší novou termino-
logii v ošetřovatelství, speciálně v gerontopsychiatrii. Přichází s termíny, jako jsou: re-aktivizační péče, přechodná 
péče, diferenciálně-diagnostické východisko a psychobiografie. V celé Evropě se nachází mnoho domů pro seniory, 
kde je využita tato nová metoda.

Přednáška: Vše má svůj smysl / Alles hat ein Sinn!

Phdr. Eva Procházková, Phd.
Specialistka ve svém oboru na péči o klienty s demencí se věnuje studiu psychobiografického modelu (PBM) v 
německém jazyce již od roku 2004. Od roku 2009 je lektorkou PBM s mezinárodní akreditací a zástupcem meziná-
rodní organizace ENPP/EU pro Českou a Slovenskou republiku.

V České republice založila Institut Erwina Böhma (www.ebinbio.cz) a propaguje tento inovační model péče ve svých 
přednáškách, vzdělávacích cyklech a odborných konferencích. Pedagogickou a publikační činnost stále doplňuje 
svými poznatky z přímé praxe a dalším vzděláváním ve spolupráci s prof. Erwinem Böhmem.

Přednáška: Biografie a spirituální dimenze péče

dr.h.c. sr. liliane Juchli
Autorka modelu péče „Aktivity denního života“, který je využívaný pro vzdělávání a tvorbu standardů péče v němec-
ky mluvících zemích. 

GRANDE DAME ošetřovatelství, sestra, odborná učitelka a docentka pro mezinárodní vzdělávání v ošetřovatelství. 
Významná osobnost, která byla za své celoživotní dílo v profesionalizaci péče mnohokráte oceněna. 

Přednáška: Spiritualita v péči / Spiritualitat in der Pflege
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Phdr. eva Procházková Ph.d.
Ředitelka EBIN/ČR/SK
marianne kochanski
Ředitelka ENPP/EU
mPsV 
magistrát HmP
Čas

10.00 – 10.45
Phdr. e. Procházková Phd.
erwin Böhm institut
Certifikovaná lektorka PBM s mezinárodní  
akreditací /ČR

Biografie a spirituální dimenze péče

10.45 – 12.00 Prof. erwin Böhm
Autor psychobiografického modelu péče (PBM)/AT Vše má svůj smysl / Alles hat ein Sinn!

12.00 – 12.45 Polední přestávka / Oběd

12.45 – 13.00 módní přehlídka – vývojová řada oblečení pro personál v sociálních službách 
stepařské vystoupení skupiny caramelka

13.00 – 14.00 dr.h.c. sr. Liliane juchli / cH
Autorka modelu péče aktivit denního života. Spiritualita v péči / Spiritualitat in der Pflege

14.00 – 14.20 mgr. Lenka Olivová  DS Tovačov 
ing. radek Baran  DS Slunečnice Ostrava

Řízení jako duchovní úkol, 
aneb za obzor hleď, kdo řídíš!   

14.20 – 14.40 ing. josef Trčka 
Ředitel DS Kralovice „Management s duší i rozumem“

14.40 – 15.00 mgr. alena sakařová ředitelka
Domov pro seniory Bechyně

Umí náš pečovatel uspokojovat duchovní  
potřeby našich klientů?

15.00 – 15.15 Odpolední přestávka / coffee break

15.15 – 15.30 Prezentace ESSITY Generalní partner

15.30 – 15.40
mgr. Helena komínková 
katedra managementu
a subkatedra vzdělávání učitelů NCONZO

První pomoc tělesná, ale i spirituální

15.40 – 16.00
mgr. et. mgr Ondřej doskočil Th.d.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta J. Boreckého 27, 370 11 
České Budějovice

Potřeba kaplanství v sociálních službách

16.00 – 16.15
mPsV - mgr. milena Černá
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 
odbor rodinné politiky a politiky stárnutí

14 kulatých stolů s biografií 2019

16.30 – 16.45
Vyhodnocení studentských prací s té-
matem BiOgraFie a psychobiografický 
model péče

•Každá práce bude odměněna 
•Výzkum

16.45 – 17.00 Vánoční nadílka s překvapením 

17.00 Závěr konference

Konference pod záštitou: E. Böhm Institut „Vše má svůj smysl“
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Generální partner – 50 000 Kč 
• Pronájem výstavní plochy pro odběratele v rámci doprovodné výstavy konference o velikosti 4m2 
• Prezentace (vstup) v rámci odborného programu o délce 15 minut
• Poděkování partnerovi při zahájení akce 
• 2x reklamní banner v prostorách pořádání akce 
• 4 bezplatné registrace 
• Vklady do dárkových tašek pro hosty 
• Zveřejnění loga ve všech tištěných materiálech souvisejících s konferencí

Hlavní partner – 40 000 Kč 
• Pronájem výstavní plochy pro odběratele v rámci doprovodné výstavy konference o velikosti 2m2 

• Poděkování partnerovi při zahájení akce 
• Prezentace (vstup) v rámci odborného programu o délce 7 minut
• reklamní banner v prostorách pořádání akce 
• 2 bezplatné registrace 
• Vklady do dárkových tašek pro hosty
• Zveřejnění loga ve všech tištěných materiálech souvisejících s konferencí

Partner – 20 000 Kč
• Pronájem výstavní plochy pro odběratele v rámci doprovodné výstavy konference o velikosti 2m2 

• reklamní banner v prostorách pořádání akce 
• 2 bezplatné registrace 
• Vklady do dárkových tašek pro hosty
• Zveřejnění loga ve všech tištěných materiálech souvisejících s konferencí

 Vystavovatel - 10 000 Kč
• Pronájem výstavní plochy pro odběratele v rámci doprovodné výstavy konference o velikosti 2m2 
• reklamní banner v prostorách pořádání akce 
• 1 bezplatná registrace

Vklady to tašek,  vystavení roll up – 5 000 Kč

Spiritualita  
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předešlý ročník

Phdr. Eva Procházková, Phd.

Každá odborná konference musí mít hlavní myšlenku a svůj odborný realizační tým profesionálů, kteří věří smysluplnosti akce. Děkuji tomuto 
týmu za podporu a perfektně odvedenou práci založenou na zkušenostech a na maximální kooperaci v rovině čestného přístupu k zodpověd-
nosti.Každá odborná konference musí mít hlavní myšlenku a svůj odborný realizační tým profesionálů, kteří věří smysluplnosti akce. Děkuji 
tomuto týmu za podporu a perfektně odvedenou práci založenou na zkušenostech a na maximální kooperaci v rovině čestného přístupu 
k zodpovědnosti.

Fotografie z konference – Etická dimenze péče – Praha 11. prosince 2017


