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WROCŁAW 2022

W imieniu organizatorów IV edycji ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Edukacyjnej Senior Care 2022 - Fundacji Senior-Care oraz 
Krajowej Izby Domów Opieki KIDO – zapraszamy Państwa do współpracy w charakterze Partnera strategicznego oraz Sponsora 
konferencji, dedykowanej kadrze zarządzającej oraz pracownikom placówek świadczących całodobową opiekę długoterminową – 
SENIOR CARE 2022 . Ta kolejna już edycja, cieszącego się bardzo dużą frekwencją wydarzenia odbędzie się w dniu 8 października 2022 
roku we Wrocławiu (Hotel HASTON****) i zgromadzi przedstawicieli prawie 200 placówek senioralnych z całej Polski, reprezentowanych 
przez ponad 450 osobową kadrę zarządzającą i opiekuńczą. Wydarzenie to będzie miało szczególny wymiar, bowiem zostało 
połączone ze spotkaniem organizacyjnym Krajowej Izby Domów Opieki KIDO, zrzeszającej wiodące placówki opiekuńcze z obszaru 
całego kraju. Izba pełni rolę rzecznika oraz reprezentanta placówek opieki senioralnej wobec urzędów i organów administracji 
państwowej oraz opiniuje i przeprowadza audyty produktów i usług kierowanych do tej grupy odbiorców. Idea utworzenia Izby spotkała 
się z bardzo pozytywnymi reakcjami środowiska holistycznie pojętej opieki senioralnej a jej dotychczasowe dokonania potwierdzają 
słuszność podjęcia tej inicjatywy.

Współorganizująca konferencję Fundacja Senior-Care jest organizacją non-profit wspierającą swoją działalnością Podopiecznych 
placówek opiekuńczych, wymagających szczególnej pomocy i troski. Poprzednio zorganizowane przez fundację oraz Krajową Izbę 
Domów Opieki KIDO konferencje - w 2019 roku w Trzebnicy oraz w 2020 roku w Gdańsku i Ciechocinku w roku 2021 - potwierdziły 
potrzebę regularnej organizacji spotkań przedstawicieli i reprezentantów środowiska świadczącego usługi opieki długoterminowej w 
Polsce. W Komitecie Naukowym konferencji zasiądą reprezentanci środowisk naukowych ściśle związanych z medycyną, rehabilitacją 
oraz gerontologią. Relacje z poprzednich konferencji wraz z jej programami oraz partnerami strategicznymi są dostępne na stronie: 
www.senior-care.eu w zakładce: Konferencje Senior-Care.
Serdecznie zapraszamy do współpracy w organizacji oraz udziału w tym ważnym społecznie wydarzeniu.
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POPRZEDNIE EDYCJE

I Konferecja Senior Care 2019 
Trzebnica

100 uczestników / 60 placówek całodobowej opieki długoterminowej
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POPRZEDNIE EDYCJE

II Konferecja Senior Care 2020 
Gdańsk

120 uczestników / 80 placówek całodobowej opieki długoterminowej
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POPRZEDNIE EDYCJE

III Konferecja Senior Care 2021 
Ciechocinek

320 uczestników / 150 placówek całodobowej opieki długoterminowej
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IV Konferecja Senior Care 2022 
Wrocław

Planowanych 450 uczestników / 200 placówek całodobowej opieki długoterminowej

8 PAŹDZIERNIKA 2022

MIEJSCE KONFERENCJI
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Agendy poprzednich konferencji (2019)
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Agendy poprzednich konferencji (2019)
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Agendy poprzednich konferencji (2020)

POPRZEDNIE EDYCJE
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Agendy poprzednich konferencji (2020)
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Agendy poprzednich konferencji (2021)

POPRZEDNIE EDYCJE
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Agendy poprzednich konferencji (2021)

POPRZEDNIE EDYCJE
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MIEJSCE KONFERENCJI
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Haston City Hotel ****

8 PAŹDZIERNIKA 2022



MIEJSCE KONFERENCJI

Haston City Hotel ****
ul. Irysowa 1-3, 51-117 Wrocław
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Sale szkoleniowo-konferencyjne

MIEJSCE KONFERENCJI
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PAKIETY KONFERENCYJNE

PAKIET PLATINIUM
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Udział w charakterze Partnera Konferencji Senior-Care połączony z zakupem pakietu PLATINIUM gwarantuje :
Zamieszczenie wybranych logotypów Partnera :
 - w wysyłanych zaproszeniach drukowanych oraz w e–zaproszeniach,
- w materiałach konferencyjnych oraz prezentacji konferencyjnej wyświetlanej w mediach społecznościowych oraz podczas przerw 

w obradach,
- na stronie internetowej Konferencji wraz z linkiem przekierowującym do witryny internetowej Partnera,
- na identyfikatorach oraz w podziękowaniach i certyfikatach wręczanych podczas Konferencji, 

Ponadto zapewnia:
- umieszczenie informacji o Partnerze na fanpage'ach : Konferencji, Krajowej Izby Domów Opieki KIDO oraz Fundacji Senior-Care,
- logo i informacja o Partnerze w artykule konferencyjnym zamieszczanym w ogólnopolskim czasopiśmie Głos Seniora,
- udostępnienie powierzchni wystawienniczej (do 30 m2) pod stoisko Partnera w części wystawienniczej konferencji-aranżacja stoisk 

we własnym zakresie,
- umożliwienie wystąpienia przedstawiciela Partnera z referatem merytorycznym (do 30 min.) – temat i treść uzgadniana z 

organizatorem Konferencji,
- ustawienie do 6 roll-upów lub bannerów Partnera w holach i lobby hotelowym oraz w Sali Obrad i części wystawienniczej 

konferencji,
- dołączenie materiałów Partnera do pakietów konferencyjnych dla Uczestników.
- wypowiedź (do 30 sek.) w relacji filmowej z Konferencji zamieszczanej w mediach społecznościowych i na fanpage'ach oraz vlogu 

na stronie www.kido.org.pl,
- bezpłatny udział prelegenta oraz trzech przedstawicieli Partnera w Konferencji,
- rabat fakultatywny w wysokości od 5 do 10 % z tytułu zawarcia Umowy partnerskiej z Krajową Izbą Domów Opieki KIDO,
- bezpłatny udział 3 Gości wskazanych przez Partnera w Konferencji Senior-Care
                                                                                                                        

WARTOŚĆ PAKIETU : 
30 TYS. ZŁOTYCH/NETTO



PAKIETY KONFERENCYJNE

PAKIET GOLD

WROCŁAW 2022

WARTOŚĆ PAKIETU : 
20 TYS. ZŁOTYCH/NETTO

Udział w charakterze Partnera  Konferencji Senior-Care połączony z zakupem pakietu GOLD gwarantuje :
Zamieszczenie wybranych logotypów Partnera :
- w wysyłanych zaproszeniach drukowanych oraz w e–zaproszeniach,
- w materiałach konferencyjnych oraz prezentacji konferencyjnej wyświetlanej w mediach społecznościowych oraz podczas przerw 

w obradach,
- na stronie internetowej Konferencji wraz z linkiem przekierowującym do witryny internetowej Partnera,
- na identyfikatorach oraz w podziękowaniach i certyfikatach wręczanych podczas Konferencji,
Ponadto zapewnia:
- umieszczenie informacji o Partnerze na fanpage’ach : Konferencji, Krajowej Izby Domów Opieki KIDO oraz Fundacji Senior-Care,
- logo i informacja o Partnerze w artykule konferencyjnym zamieszczanym w ogólnopolskim czasopiśmie Głos Seniora,
- udostępnienie powierzchni wystawienniczej (do 20 m2) pod stoisko Partnera w części wystawienniczej konferencji-aranżacja stoisk 

we własnym zakresie,
- umożliwienie wystąpienia Przedstawiciela Partnera z referatem merytorycznym (do 20 min.) – temat i treść uzgadniana z 

organizatorem Konferencji,
- ustawienie do 5 roll-upów Partnera w holach oraz części wystawienniczej konferencji,
- dołączenie materiałów Partnera do pakietów konferencyjnych dla Uczestników.
- wypowiedź (do 20 sek.) w relacji filmowej z Konferencji zamieszczanej w mediach społecznościowych i na fanpage’ach oraz vlogu 

na stronie: www.kido.org.pl,
- bezpłatny udział prelegenta oraz dwóch przedstawicieli Partnera w Konferencji,
- rabat fakultatywny w wysokości od 5 do 10 % z tytułu zawarcia Umowy partnerskiej z Krajową Izbą Domów Opieki KIDO,
- bezpłatny udział 2 Gości wskazanych przez Partnera w Konferencji Senior-Care



PAKIETY KONFERENCYJNE

PAKIET SILVER

WROCŁAW 2022

WARTOŚĆ PAKIETU : 
10 TYS. ZŁOTYCH/NETTO

Udział w charakterze Partnera  Konferencji Senior-Care połączony z zakupem pakietu SILVER gwarantuje :
Zamieszczenie wybranych logotypów Partnera :
- w wysyłanych zaproszeniach drukowanych oraz w e–zaproszeniach,
- w materiałach konferencyjnych oraz prezentacji konferencyjnej wyświetlanej w mediach społecznościowych oraz podczas przerw 

w obradach,
- na stronie internetowej Konferencji wraz z linkiem przekierowującym do witryny internetowej Partnera,
- na identyfikatorach oraz w podziękowaniach i certyfikatach wręczanych podczas Konferencji,
Ponadto zapewnia:
- umieszczenie informacji o Partnerze na fanpage’ach : Konferencji, Krajowej Izby Domów Opieki KIDO oraz Fundacji Senior-Care,
- logo i informacja o Partnerze w artykule konferencyjnym zamieszczanym w ogólnopolskim czasopiśmie Głos Seniora,
- udostępnienie powierzchni wystawienniczej (do 10 m2) pod stoisko Partnera w części wystawienniczej konferencji-aranżacja stoisk 

we własnym zakresie,
- umożliwienie wystąpienia przedstawiciela Partnera z referatem merytorycznym (do 10 min.) – temat i treść uzgadniana z 

organizatorem Konferencji,
- ustawienie do 4 roll-upów lub bannerów Partnera w holach i lobby hotelowym oraz w Sali Obrad i części wystawienniczej 

konferencji,
- dołączenie materiałów Partnera do pakietów konferencyjnych dla Uczestników.
- wypowiedź (do 10 sek.) w relacji filmowej z Konferencji zamieszczanej w mediach społecznościowych i na fanpage’ach oraz vlogu 

na stronie: www.kido.org.pl,
- bezpłatny udział prelegenta oraz jednego przedstawiciela Partnera w Konferencji,
- rabat fakultatywny w wysokości od 5 do 10 % z tytułu zawarcia Umowy partnerskiej z Krajową Izbą Domów Opieki KIDO,
- bezpłatny udział 1 Gościa wskazanego przez Partnera w Konferencji Senior-Care
                                                                                                                        
                                                                                                                        



RAMOWY PROGRAM 
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PRELEKCJE

PREZENTACJE

WYSTĄPIENIA PANELE DYSKUSYJNE

STOISKA WYSTAWIENNICZE

KONSULTACJE EKSPERCKIE
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SPOTKANIA BRANŻOWE

WARSZTATY EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE



PARTNERZY KONFERENCJI SENIOR CARE
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PARTNERZY KONFERENCJI SENIOR CARE

PARTNERZY
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PARTNERZY KONFERENCJI SENIOR CARE

INSTYTUT PSYCHOLOGII

PARTNERZY



PISZĄ O NAS!
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Zachęcamy Państwa do zapoznania się 
z artykułami dotyczącymi działalności 

Krajowej Izby Domów Opieki 

zamieszczonymi w nr. 5 magazynu 

„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn 

Dyrektora" wydawanego przez Oficyna 
MM Wydawnictwo Prawnicze oraz 

w nr. 55 Głos Seniora. 

Artykuły są interesującym 
podsumowanie zorganizowanej przez 
Izbę oraz Fundację Senior-Care 
konferencji naukowo-edukacyjnej 
w Ciechocinku. Wyrażają także opinię 
jej uczestników - dotycząca 
działalności Izby oraz Fundacji.



WSPÓŁPRACA
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PARTNERZY
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ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM

tel. 608 545 545   konferencja senior-care.eu@

konferencja.senior-care.eu
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