
    

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                             
   Každá práce má smysl, pokud ji člověk dělá s láskou                              

  a těší se na každý den, co nového mu přinese. 

 

 

 

      

Někdo postaví dům, který slouží mnoha generacím 

 Někdo vymyslí nový lék, který uzdraví miliony lid 

Někdo vyrobí součástku, která je dílkem celého stroje. 
                                                                                                                                                                         
 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švýcarsko-česká spolupráce z Fondu Partnerství 
Sub-projekt: “Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti 
integrovaného přístupu k péči o pohybově postižené pro 

zlepšení kvality jejich života“ 
 

 
 

V rámci sub-projektu nesoucího název „Výměna zkušeností a 
dobré praxe v oblasti integrovaného přístupu k péči o 
pohybově postižené pro zlepšení kvality jejich života“ 
navázalo občanské sdružení ŽIVOT BEZ BARIÉR v roce 2012 
spolupráci se třemi švýcarskými partnery, konkrétně: 
organizací PRO INFIRMIS poskytující sociální služby až 100 000 
klientů se zdravotním postižením ročně, sdružením HANDICAP 

ARCHITECTURE URBANISME, které se zasazuje o výstavbu „pro 
všechny“, a organizací ÉGALITÉ HANDICAP poskytující právní 
ochranu osobám se zdravotním postižením.   
Prostřednictvím výměny zkušeností a přenosu dobré praxe se 
občanské sdružení Život bez bariér snaží nejenom dále rozvíjet 
své služby a navrhovat nové aktivity zlepšující kvalitu života 
hendikepovaných a podporujících jejich sociální integraci, ale 
také v co největší míře nově nabyté zkušenosti a poznatky 
sdílet se všemi, kteří mohou život osob se zdravotním 
postižením pozitivně ovlivnit.  
 

 
 

 

Švýcarsko-česká spolupráce z Fondu Partnerství 
Sub-projekt: “Výměna zkušeností a dobré praxe v 
oblasti integrovaného přístupu k péči o pohybově 

postižené pro zlepšení kvality jejich života“ 
 

     
 

Projekt se ve své první fázi soustředí na výměnu zkušeností 
v oblasti bezbariérových řešení. V rámci spolupráce se 
švýcarským expertem na bezbariérovost shromažďuje 
občanské sdružení Život bez bariér příklady dobré (i špatné) 
praxe bezbariérovosti soukromé i veřejné infrastruktury 
v ČR, převážně v Královéhradeckém kraji, a ve Švýcarsku. 
Tyto poznatky využije sdružení při plánované rekonstrukci 
památkově chráněné budovy bývalého Paulánského kláštera 
v Nové Pace a také při navrhování dalších aktivit 
dlouholetého společného projektu občanského sdružení a 
města Nová Paka – „Nová Paka město bez bariér“. Zájemci o 
vhodná bezbariérová řešení naleznou podrobnou evidenci na 
webových stránkách projektu – www.zbb.cz  sekce 
Švýcarsko-česká spolupráce, a dále v Analýze shrnující 
získané poznatky o bezbariérovosti a konkrétní příklady 
bezbariérových řešení realizovaných v obou zemích. 
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Druhá fáze projektu je zaměřená na výměnu zkušeností 
v oblasti sociálních služeb a aktivit nabízených zdravotně 
postiženým ve Švýcarsku a v ČR a dále na právní ochranu osob 
se zdravotním postižením a způsoby jejího prosazování. 
Poznatky z této části projektu jsou k dispozici na webových 
stránkách projektu – www.zbb.cz, sekce Švýcarsko-česká 
spolupráce, a jsou součástí Studie analyzující aktuální situaci 
v oblasti sociálních služeb pro osoby s pohybovým postižením.  
 

Velkou inspirací pro budoucí rozvoj neziskového sektoru 
působícího v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením 
spatřuje občanského sdružení Život bez bariér v aplikaci 
švýcarského způsobu všestranné a těsné spolupráce všech 
subjektů, které se v této oblasti angažují.  
 

Občanské sdružení Život bez bariér si Vás proto dovoluje 
vyzvat, abyste přispěli příklady dobré i špatné praxe z oblasti 
péče o zdravotně postižené také Vy a pomohli tak svými 
podněty rozšířit užitečný zdroj informací, který občanské 
sdružení Život bez bariér mohlo díky projektu Švýcarsko-české 
spolupráce iniciovat! 
 

Podělte se o své zkušenosti a napište nám na info@zbb.cz! 
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Sub-projekt: “Výměna zkušeností a dobré praxe v 
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PARTNEŘI PROJEKTU 
ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. - ČR 

 

            
 

Občanské sdružení ŽIVOT BEZ BARIÉR bylo založeno v roce 2004 
a od té doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům 
odhalit svůj potenciál a znovu se začlenit do společnosti.  
Sdružení se o zájmy těchto skupin obyvatel stará 
dlouhodobě, ať už formou poskytování sociálních služeb 
(odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a denní 
stacionář), provozováním půjčovny kompenzačních 
pomůcek, pořádáním nejrůznějších akcí a programů, 
vytvářením pracovních míst pro zdravotně postižené a 
v neposlední řadě také lobbováním u orgánů místní správy, 
samosprávy, soukromých subjektů a široké veřejnosti za 
zlepšování jejich životních podmínek.  
 
 

          
 
 

Občanské sdružení Život bez bariér navštivte na www.zbb.cz 
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HANDICAP ARCHITECTURE URBANISME je sdružení, které se od roku 
1967 zasazuje o „výstavbu pro všechny“, zejména pak pro 
osoby s pohybovým a smyslovým postižením. Cílem této 
organizace je prostřednictvím bezbariérové výstavby 
zrovnoprávnit všechny členy společnosti. Handicap 
Architecture Urbanisme sdružuje odborníky a architekty, kteří 
se zasazují o realizaci bezbariérových řešení a také o příjímání 
legislativních norem, které používání těchto řešení upravují.  

 

Sdružení HAU navštivte na www.hau-ge.ch  
 

 

ÉGALITÉ HANDICAP  
 

ÉGALITÉ HANDICAP je organizace, která vznikla v roce 2004, tedy 
v okamžiku, kdy ve Švýcarsku vstoupil v platnost zákon 
zrovnoprávňující zdravotně postižené osoby. Spolupracovníci 
organizace, kteří jsou odborníky v oblasti ochrany práv 
zdravotně postižených, pomáhají tento zákon uvést do praxe 
mimo jiné tím, že poskytují zdravotně postiženým právní 
poradenství, pořádají informační kampaně, vydávají publikace 
a podílí se na tvorbě národní a kantonální legislativy a politik, 
které se rovnoprávného postavení osob se zdravotním 
postižením dotýkají. 
 

        
 

 Organizaci ÉH navštivte na www.egalite-handicap.ch  
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Pro Infirmis je největší oborová organizace poskytovatelů 
sociálních služeb a doplňkových aktivit pro zdravotně 
postižené ve Švýcarsku. K jejím klientům patří osoby 
s mentálním, pohybovým či kombinovaným postižením, 
s duševním onemocněním a jejich rodinní příslušníci a osoby 
blízké. Organizace byla založena již v roce 1920 a její hlavní 
motto zní: „Všichni lidé mají právo žít svůj život podle svých 
představ a možností“. Pro Infirmis se snaží o co největší 
integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a 
bojuje proti jejich společenskému vyloučení a diskriminaci. 
Zaměstnanci organizace pomáhají, radí či pečují ročně 
přibližně o 100 000 postižených osob. 
Organizace poskytuje služby a doplňkové aktivity pro 
zdravotně postižené v  oblastech: bezbariérové bydlení a 
výstavba, volný čas a mobilita, práce a vzdělání, rodina a 
partnerství, denní péče o zdravotně postižené, finanční 
pomoc a poradenství a právní a administrativní pomoc. 
Networking organizace Pro Infirmis zahrnuje desítky dalších 
organizací a platforem, které se v oblasti péče, služeb, aktivit 
a zaměstnávání osob se zdravotním postižením angažují. 
 

     
 
 

Sdružení PI navštivte na www.proinfirmis.ch 
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