
Homesharing je osvědčená cesta, jak pomoci
rodičům pečujícím o dítě se zdravotním
postižením. Tato forma pomoci má svůj
původ v Irsku, kde se začala spontánně
rozvíjet od roku 1985 a v současné době
je již právně ukotvena v irském systému
sociálních služeb. 
 
V roce 2017 se s irským homesharingem
seznámili zástupci sdružení Naděje pro děti
úplňku, přinesli tento model do České republiky
a následně ho upravili na zdejší podmínky.

Centrum Orion, z. s.
Dlouhá Ves 116, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou
www.centrum-orion.cz

HomesharingHomesharing  

Centrum Orion je zastřešující
organizací pro homesharing 
v Královéhradeckém kraji.

sdílená péče o dítě s handicapem



Homesharing je osvědčená cesta,

Hostitelská rodina či jednotlivec si
bere pravidelně dítě do péče na
domluvenou dobu. Společně tráví
čas, hrají si. Dítě získává nové sociální
kontakty a dovednosti... 
Rodiče dítěte zatím mají možnost
vydechnout a nabrat síly pro
každodenní náročný provoz,

Pečující rodina homesharing částečně
hradí - hostiteli jsou kompenzovány
náklady spojené s péčí.

      jak pomoci rodičům pečujícím 
      o děti se zdravotním postižením. 

      dojít si k lékaři, na úřady, věnovat 
      se sourozencům dítěte... 

Co je homesharing?



Komu můžeme homesharing
nabídnout?

Do projektu se může přihlásit
rodina, která pečuje o dítě ve věku
do 21 let s mentálním nebo
kombinovaným postižením nebo

      s poruchou autistického spektra.

Hostitelé si berou dítě do své domácnosti.

Hostitelská rodina nebo jednotlivec tráví čas
společně  s dítětem s postižením. 

Kdo se může stát hostitelem? 

Jednotlivec, pár nebo rodina.
Člověk v dobré fyzické i psychické
kondici.
Člověk s pozitivním vztahem k lidem
se zdravotním postižením, empatií 

Člověk s volnými časovými
kapacitami a ochotou nabídnout je
pravidelně dítěti s postižením.

      a chutí získávat nové zkušenosti.



Najdete nás také:

Pokud Vás tento projekt zaujal a chcete se
dozvědět o homesharingu více, kontaktujte nás: 

Mgr. Marie Vrzáková
koordinátorka homesharingu v Centru Orion
725 190 990
vrzakova@centrum-orion.cz

Centrum Orion, z. s.
Jsme nezisková organizace, která pomáhá osobám 
s handicapem a jejich rodinám z Královéhradeckého
kraje prostřednictvím sociálních služeb
a volnočasových aktivit vést co možná nejvíce
samostatný, aktivní a plnohodnotný život.

494 530 079

Centrum Orion patří mezi 6 organizací, které podpořil
nadační fond Abakus a v období od července 2021 
do prosince 2023 realizujeme projekt, díky kterému
se stáváme zastřešující organizací pro homesharing 
v Královéhradeckém kraji. 

www.centrum-orion.cz

Jako zastřešující organizace hledáme vhodné hostitele,
připravujeme pečující rodiny a poté pomáháme 
s propojením rodin. V průběhu homesharingu
poskytujeme podporu pečující rodině i metodické 
a odborné vedení hostitelům. Cílem projektu je také
právní ukotvení homesharingu v systému služeb 
pro pečující rodiny v ČR.

www.homesharing.cz


