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Pro Infirmis videa

https://www.youtube.com/watch?v=E8umFV69fNg

https://www.youtube.com/watch?v=20O-RbT9FJg

«Because who is perfect?»

«The invisible disability»
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Setkání se studenty UHK 

• André Meier – ředitel kantonální pobočky Pro Infirmis Thurgau-Schaffhausen

• Marlies Hauser  – vedoucí terénní odlehčovací služby

• Anita Obendrauf – vedoucí terénní služby podporované bydlení

učebna E12, budova E, Ústav sociální práce UHK

Víta Nejedlého 573, Hradec Králové 

31. března 2015, 13,15 -15,00 hod

Jaký je život neziskové organizace ve Švýcarsku 

Jakou prestiž má u veřejnosti
Jak se domluví se státem a samosprávou
Jak prezentuje svoji práci, aby získala od společnosti morální a finanční podporu 

Jakým způsobem jsou zdravotně postiženým lidem poskytovány služby podporující jejich 
život v komunitě a pracovní integraci

Služba podporovaného zaměstnávání
Služba podporovaného bydlení
Odlehčovací služba

www.proinfirmis.ch

Těšíme se na vás                                                    ve spolupráci s Životem bez bariér, z.ú. Nová Paka
Prezentace bude tlumočena do češtiny                                                                                    http://zbb.cz/svycarsko

Přijďte se ptát…….
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Vizitka André Meier
• geb. 20.05.1957 in Bochum, Deutschland.
• Studium der Pädagogik, Heilpädagogik und Psychologie an der 

Universität  Fribourg. 
• Ausbildung als Paar- und Familientherapeut.
• Leiter einer stationären Einrichtung für delinquente und 

drogenabhängige Jugendliche. (1983 -1995)
• Seit 1995 Geschäftsleiter Pro Infirmis Thurgau-Schaffhausen.

• Narozen. 20.05.1957 v Bochumi, Německo.
• Studium Pedagogiky, Léčebná pedagogiky a Psychologie na Univerzitě ve Fribourgu. 
• Vzdělání v oblasti manželského a rodinného poradenství.
• Vedoucí zařízení pro mladistvé delikventy a drogově závislé (1983 -1995).
• Od roku 1995 Vedoucí organizace Pro Infirmis v kantonu Thurgau-Schaffhausen.

Pro Infirmis
• Založeno v roce 1920.
• Motto: „Všichni lidé mají právo žít svůj život podle svých představ a možností“. 
• Největší  nestátní organizace poskytující sociální a doplňkové služby pro zdravotně postižené ve Švýcarsku. 
• Ke klientům patří osoby s mentálním, pohybovým či kombinovaným postižením, s duševním onemocněním a 

jejich rodinní příslušníci a osoby blízké. 
• Ročně více než 100 000 klientů.
• Sociální a doplňkové služby v oblastech: bezbariérové bydlení a výstavba, volný čas a mobilita, práce a vzdělání, 

rodina a partnerství, asistence, finanční pomoc a poradenství, právní a administrativní pomoc.
• Spolupráce  s desítkami organizací a platforem, které se angažují v oblasti služeb a integračních aktivit pro 

osoby se zdravotním postižením. 

Více informaci na: www.proinfirmis.ch/en/kantonale-angebote/thurgau/kontakt.html
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Anita Obendrauf 

Vedoucí terénní služby podporované bydlení

Pro Infirmis Schaffhausen

Marlies Hauser 

Vedoucí terénní odlehčovací      služby 

Pro Infirmis Schaffhausen



• Pan André Meier navázal spolupráci se Životem bez bariér v rámci 
projektu „Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti 
integrovaného přístupu k péči o pohybově postižené pro zlepšení 
kvality jejich života“. Tento projekt byl:
• Financován z Fondu Partnerství, Programu švýcarsko-české 

spolupráce
• Realizován v období únor 2012 až březen 2013
• Se třemi švýcarskými partnery; organizacemi Égalité Handicap, 

Handicap Architecture Urbanisme a Pro Infirmis

• Pan Meier se v rámci projektu podílel na realizaci studijní cesty 
zástupců Života bez bariér, o.s. ve Švýcarsku a v únoru 2013 
vystoupil společně s p. Christianem Lohrem (Národní rada 
Švýcarska) v ČR na závěrečné  konferenci projektu věnované 
tématu BEZBARIÉROVOSTI  s příspěvkem nazvaným
„Barrierenfreiheit – Ja! Aber wie verändern wir Hindernisse im
Kopf?“

• Pan Meier navštíví na pozvání Života bez bariér, z.ú. Českou 
republiku opět v březnu 2015 v rámci projektu „Výměna zkušeností 
a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících život osob 
se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí“, 
který je realizován Životem bez bariér, z.ú. ve spolupráci s 
organizací Pro Infirmis. 

Přijede V doprovodu kolegyň, paní Anity Obendrauf, vedoucí 
terénní služby podporovaného bydlení Pro Infirmis Schaffhausen, a 
paní Marlies Hauser, vedoucí terénní odlehčovací služby Pro 
Infirmis Schaffhausen.  

Více informací na: http://zbb.cz/svycarsko/

Spolupráce s Životem bez bariér, z.ú. 

http://zbb.cz/svycarsko/

