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Ţivot bez bariér, z.ú. Nová Paka vás srdečně zve  

na setkání se zástupci švýcarské organizace Pro Infirmis   

• André Meier – ředitel kantonální pobočky PI Thurgau-Schaffhausen 

• Marlies Ursula Hauser – vedoucí kantonální terénní odlehčovací sluţby 

• Anita Obendrauf Harteneck – vedoucí kantonální terénní sluţby podpory samostatného bydlení 

1. dubna 2015, od 9,30 – 11,30 hod. 
Regiocentrum Nový pivovar   

sídlo Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
Pivovarské nám. 1245 

500 03 Hradec Králové                                                                                                                                                  
Zasedací místnost Karla Čapka (N2.903) 

 

Jak jsou ve Švýcarsku poskytovány služby umožňující lidem s 
handicapem žít v jejich přirozené komunitě   
 
• Terénní sluţba podpory samostatného bydlení 
• Terénní odlehčovací sluţba, a další  

….cílové skupiny,  
finanční a personální zajištění sluţeb,                                                       
spolupráce se státem a samosprávou….. 

 
 

 
Těšíme se na vás!                                                                     
Prezentace bude tlumočena do češtiny 

Svoji účast potvrďte prosím co nejdříve na email olga.banyrova@zbb.cz 

Počet míst je omezen. 

http://zbb.cz/svycarsko       www.proinfirmis.ch 

 

Přijďte se ptát……. 

Projekt finančně podpořily: Fond Partnerství, 
program Švýcarsko-české spolupráce, 

Královehradecký kraj a město Nová Paka.  
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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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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, Léčebné 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 

 

http://www.proinfirmis.ch/en/kantonale-angebote/thurgau/kontakt.html
http://www.proinfirmis.ch/en/kantonale-angebote/thurgau/kontakt.html
http://www.proinfirmis.ch/en/kantonale-angebote/thurgau/kontakt.html
http://www.proinfirmis.ch/en/kantonale-angebote/thurgau/kontakt.html
http://www.proinfirmis.ch/en/kantonale-angebote/thurgau/kontakt.html
http://www.proinfirmis.ch/en/kantonale-angebote/thurgau/kontakt.html
http://www.proinfirmis.ch/en/kantonale-angebote/thurgau/kontakt.html
http://www.proinfirmis.ch/en/kantonale-angebote/thurgau/kontakt.html
http://www.proinfirmis.ch/en/kantonale-angebote/thurgau/kontakt.html
http://www.proinfirmis.ch/en/kantonale-angebote/thurgau/kontakt.html
http://www.proinfirmis.ch/en/kantonale-angebote/thurgau/kontakt.html
http://www.proinfirmis.ch/en/kantonale-angebote/thurgau/kontakt.html


                       Anita Obendrauf  

Vedoucí terénní služby podpora samostatného bydlení 
Pro Infirmis Thurgau-Schaffhausen 

                            Marlies Hauser  

                            Vedoucí terénní odlehčovací      služby  

                            Pro Infirmis Thurgau-Schaffhausen  


