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Úvod
Abakus je nadační fond zakladatelů Avastu (nástupce Nadačního fondu Avast), který 
chce přinášet nástroje pozitivní změny do české společnosti. 

Zaměřujeme se na hledání a podporu chytrých řešení zejména v oblasti péče o lidi na konci jejich 
života, služeb pro rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním a rozvoje všeobecného systému 
vzdělávání, která považujeme za významná a podceňovaná společenská témata dnešního Česka.  

Do této kategorie spadá i homesharing, který je pro nás odpovědí na jednu z nenaplněných potřeb 
rodin dětí se zdravotním znevýhodněním. 

Co potřebují rodiny dětí s postižením?
Pilotování homesharingu jako odlehčovací služby pro rodiny s dětmi s PAS financuje náš nadační fond 

v České republice již od roku 2018 ve spolupráci s organizací Děti úplňku a od roku 2019 také 

s Rodinným Integračním Centrem. Ucelenou metodiku, která za tuto dobu vznikla, chceme nyní 

otestovat v dalších organizacích pracujících s dětmi s PAS a zároveň ji zobecnit i pro další cílové 

skupiny dětí s mentálním a kombinovaným postižením. 

Dlouhodobým cílem naší podpory homesharingu zůstává jeho ukotvení v systému služeb a podpor 

v České republice. Paralelně proto financujeme sběr dat v primárních i hostitelských rodinách, stejně 

jako advokační a síťovací aktivity, které budou homesharing do systému prosazovat. V rámci 

samostatného programu se věnujeme i rozvoji advokačních dovedností.
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PODPŮRNÉ SÍTĚ:
je důležité vidět

rodiče, kteří
už to zvládli

OSVOJENÍ
RODIČOVSKÝCH 

KOMPETENCÍ:
sebevědomí, 

že rodič dokáže
zvládat komplikované

situace

INFORMACE:
dostatečně
konkrétní

a prakticky
využitelné

OSVĚTA 
A ADVOKAČNÍ 

ČINNOST:
cílem je inkluzivní systém, 

který rodičům pomáhá 
v jejich úsilí a nevytváří 

zbytečné překážky

KOORDINACE
PÉČE A SLUŽEB: 
systém zdravotních,

sociálních a školských
služeb je komplikovaný

a nepřehledný

FINANCE:
na služby

i pomůcky

ČAS NA SEBE
A ODPOČINEK: 

a sebevědomí 
nahlas říct, že rodič 

čas pro sebe 
potřebuje

DOSTATEK SLUŽEB: 
bez respitní péče

a dalších podpůrných 
služeb akutně hrozí 
syndrom vyhoření
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Nadační fond Avast, na jehož činnost navazujeme již na řadu potřeb reagoval v minulých letech, 

a to podporou rané péče, svépomocných rodičovských skupin či služeb komunitního typu.

Co je homesharing?
Homesharing je forma odlehčovacího pobytu založeného na komunitní pomoci. Umožňuje 
pravidelný pobyt dítěte (nebo dospělého člověka) s postižením v domácnosti tzv. hostitele. 
Hostitel pečuje po určitou dobu o dítě/dospělého stejně jako o člena své rodiny.

Jedinečnost homesharingu spočívá v tom, že hostitel a jeho rodina poskytuje člověku s postižením 

podporu přímo ve vlastní domácnosti. Zároveň homesharing poskytuje odlehčení biologické (primární) 

rodině, která získá čas a prostor pro sebe.Homesharing si navíc klade za cíl rozšířit lidem s postižením 

příležitosti k navazování přirozených vztahů, umožňovat jim smysluplné začlenění do života v komunitě 

a připravovat je na proces separace. Jde o flexibilní formát, v jehož rámci lze vyjít vstříc individuálním 

potřebám každého jednotlivce, protože hostitel pečuje v jednu chvíli právě o jednoho člověka.

Všichni hostitelé zapojení do homesharingu procházejí výběrem a přípravou a mají oporu ve 

zprostředkovatelské organizaci. Stejně tak primární pečující rodiny mají v organizaci určeného 

pracovníka, který je homesharingem provází. Homesharing je založen na vztazích a vzájemné důvěře. 

Proto je myšlenka, že žádná osoba, s jakoukoli rolí v systému, nesmí zůstat v nesnadné situaci 

osamocena, důsledně uplatňovaným principem.
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Výzva 2021 - Vymezení
problému, cílů a řešení

Jaký problém řešíme
Rodiče svým dětem se zdravotním znevýhodněním zajišťují nepřetržitou a často velmi náročnou péči, 
kterou je těžké skloubit nejen se zaměstnáním, ale také s péčí o další členy rodiny, nemluvě o času na 
odpočinek nebo koníčcích. Potřeby pečujících rodičů zůstávají dlouhodobě nenaplněny.* Kapacity 
odlehčovacích a jiných podpůrných služeb pro tyto rodiny jsou u nás nedostatečné a v mnoha regionech 
zcela nedostupné.**

* Výzkum nadačního fondu Abakus, 2020-21

**  Výzkum Péče bez překážek, 2019; Analýza Děti úplňku, 2018; Výzkum veřejné ochránkyně práv, 2018

Hlavní cíl výzvy
Posílení dostupnosti odlehčovacích služeb pro rodiny, které pečují o dítě/mladého dospělého 
s mentálním či kombinovaným postižením zavedením homesharingu v dalších šesti organizacích v ČR.

Dílčí a doplňkové cíle 

• Rozšíření služby homesharing v České republice do dalších regionů a pro další cílové skupiny dětí 
s mentálním a kombinovaným postižením.
• Ověření metodiky zavádění homesharingu v organizacích poskytujících homesharing rodinám s dětmi 
s PAS a zobecnění metodiky pro další cílové skupiny dětí / mladých lidí s mentálním či kombinovaným 
postižením. 
• Až 60 spárovaných rodin s hostiteli do konce roku 2023 prostřednictvím  šesti proškolených organizací.
• Rozšíření povědomí o homesharingu mezi rodinami dětí s mentálním či kombinovaným postižením, 
mezi pomáhajícími organizacemi a na úrovni měst, krajů a ministerstev.
• Postupné ukotvování homesharingu do systému služeb a podpor v České republice.

Co získají podpořené organizace (a k čemu se účastí ve výzvě zavazují)

• komplexní školení v metodě homesharing
 ■ podrobné školení o metodě homesharing a jeho fázích (2 + 2 + 1 den)
 ■ zážitková demo verze kurzu pro hostitele (3 dny)
 ■ školení “na klíč” pro hostitele (celkem 12 školení za dobu realizace projektu)
• individuální mentoring zavádění homesharingu po celou dobu realizace 

05www.abakus.cz
info@abakus.cz

• financování nákladů spojených se zaváděním homesharingu do konce roku 2023 (včetně mezd)
• pravidelné sdílení zkušeností s dalšími organizacemi
• základní advokační školení směřující k udržitelnosti homesharingu v organizaci
• spolupráce s výzkumníky, kteří sbírají data o službě homesharing

Odbornými partnery této výzvy jsou organizace Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum, 
které v rámci výzvy zajišťují:
 • konzultace obsahu žádostí před uzávěrkou
 • individuální mentoring podpořených organizací 
 • komplexní školení podpořených organizací

Informace pro žadatele
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Harmonogram výzvy
Vyhlášení výzvy

Domluva termínu konzultací projektů

Webinář pro žadatele (13 - 16 hodin)
Poslední termín pro zaslání podnětů ke konzultaci

Uzávěrka příjmu žádostí (v 23.59 SEČ)
Oznámení výsledků 1. kola hodnocení žadatelům 

(e-mailem)

Setkání hodnotitelů s finalisty - výběr 

podpořených organizací (9 - 18 hodin); tento 

termín si, pro případ, že budete vybráni do finále, 

prosíme rezervujte

Oznámení výsledků ne/podpořeným organizacím

Podpisy smluv a vyplacení nadačních příspěvků

Realizace projektů

29. 3.

30. 3. - 23 . 4. 2021

13. 4. 2021
23. 4.

29. 4.
17. 5.

26. 5.

 

1. 6.

2. 6. - 30. 6.

1. 7. 2021 - 31. 12. 2023 
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Kdo se může přihlásit
Typ organizace 

Organizace registrované v České republice poskytující služby nebo plánující  poskytovat služby 
rodinám s dětmi s mentálním nebo kombinovaným postižením do 21 let věku dítěte / mladého 
dospělého.

Potřebné nastavení organizace

• připravenost celé organizace na zahájení poskytování homesharingu
• přijetí metodiky/filosofie homesharingu vycházející z irského modelu (základní charakteristika 
homesharingu je uvedena výše v této výzvě)
• ochota a zájem aktivně spolupracovat na rozvoji homesharingu a spoluvytvářet prostředí pro jeho 
šíření u nás (součinnost při vytváření metodiky, příspěvky na web homesharingu apod. ....)
• otevřenost ke sdílení svých zkušeností s dalšími organizacemi, které budou v budoucnu chtít zavádět 
homesharing (např. ochota přijmout organizaci se zájmem o homesharing na exkurzi k sobě, aktivní 
účast na konferencích, webinářích a jiných veřejných akcích......)
• plán na udržitelnost homesharingu v organizaci i po skončení projektu

Povinné a doporučené uznatelné náklady

• maximální požadovaná částka: 3.000.000 Kč.
• koordinátor homesharingu v minimálním úvazku 0,5 (povinná položka na celou dobu trvání 
projektu)
• celkový úvazek zaměstnanců na homesharing cca 1,5; koordinátor, odborník na práci s dětmi 
(podporovaná cílová skupina), odborník na potřeby rodičů a pracovník s hostiteli; (koordinátor by neměl 
být na vše sám); další možné osobní náklady na zapojené pracovníky (psycholog, sociální 
pracovník/speciální pedagog, PR, ředitel) 
• cestovné (cestovné na vzdělávací akce v rámci podpory - povinná školení; v rámci homesharingu - 
cestování do rodin)
• propagace homesharingu - mezi klientskými rodinami, regionální nábor hostitelů, komunikace 
s městem nebo krajem
• vybavení pro členy týmu (notebook, apod.)
• advokační práce k udržitelnosti homesharingu v organizaci po ukončení financování od nadačního 
fondu Abakus
• kompenzace nákladů hostitelů - lze určit hodinově (sazba cca 50 - 100 Kč / hodinu nebo lze sazbu 
kompenzace určit např. podle typu pobytu (krátký pobyt do 5 hodin = 400 Kč; pobyt 5 - 8 hodin 700 Kč; 
pobyt odpoledne s přespáním 800 Kč)
• provozní náklady organizace (až do výše 10 % požadované částky). Organizace v žádosti nemusí 
specifikovat, na co z provozních nákladů částku využije. Ve výsledném vyúčtování musí být doloženy 
konkrétní provozní náklady, které byly uhrazeny.

Povinné a doporučené položky budou předepsány v Excelové tabulce rozpočtu v žádosti.
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Návod pro podání grantové žádosti
Veškeré žádosti jsou podávány elektronicky skrze grantový systém Flexi-Grant.
Vstupte do systému ZDE a registrujte se. Máte-li přístupové údaje z předchozích let, přihlaste se jejich 
pomocí. (Pokud jste zapomněli heslo, pak napište na katerina.kotasova@abakus.cz.)

Formulář žádosti naleznete v sekci Moje žádosti (dole).
Formulář obsahuje 3 základní části (obecné údaje o vaší organizaci jako žadateli, popis vaší organizace 
v souvislosti se zaváděním služby homesharing (včetně rozpočtu) a prohlášení o poskytnutých údajích).
Formulář není třeba vyplnit najednou - můžete jej kdykoliv uložit a vrátit se k jeho vyplnění později.
Formulář musí být prostřednictvím portálu odeslán nejpozději do čtvrtku 29. dubna 2021 (23:59 SEČ). 
Každý žadatel může v této výzvě podat pouze jednu žádost.

Hodnocení žádostí
Jak probíhá hodnocení?

S projekty se nejprve individuálně seznámí 5 členů odborné hodnotící komise. Ti na svém prvním setkání 
vyberou finalisty, kteří budou pozváni k on-line diskuzi nad svým projektem.

Buďte prosím připraveni, že v případě úspěchu budete pozváni k setkání s hodnotiteli, které 
se uskuteční dne 26. května 2021. 
Na setkání je důležitá také přítomnost zástupce vedení vaší organizace, který tím potvrdí podporu vedení 
organizace pro zavádění homesharingu.

Odborná hodnotící komise následně navrhne projekty k podpoře správní radě nadačního fondu Abakus 
a ta rozhodne o jejich schválení.

Hlavní kritéria hodnocení

• připravenost celé organizace na zavádění homesharingu (přijetí metodiky/filosofie, dostatečná 
kapacita organizace, motivace)
• ochota a zájem organizace aktivně spolupracovat na rozvoji homesharingu a spoluvytvářet prostředí 
pro šíření homesharingu u nás
• specializace organizace - podpořeno bude celkem 6 organizací (minimálně 3 organizace pracující 
s cílovou skupinou osob s PAS a 3 organizace pracující s jinými cílovými skupinami) 
• regionální hledisko výběru - rozmístění homesharingu na území České republiky (doplňkové kritérium)
• rozmanitost podpořených organizací s ohledem na tvorbu metodiky (doplňkové kritérium)
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Jak a kde konzultovat svůj zájem o program
Webinář

Webinář pro žadatele, který představí koncept celé výzvy a dá prostor pro dotazy, proběhne 13. dubna 
2021 od 13 do 16 hodin a je možné se na něj registrovat ZDE. 

Kontakty pro konzultace a dotazy

V případě, že máte zájem konzultovat vaše zapojení do výzvy, kontaktujte zástupce odborných partnerů: 
 za Děti úplňku: Klára Šrůtková na klara.srutkova@detiuplnku.cz nebo 
 za Rodinné Integrační Centrum: Eva Černá na eva.cerna@ric.cz

E-mail s hlavními body ke konzultaci zašlete nejpozději do 23. dubna 2021. Do 3 dnů si s vámi 
konzultanti domluví schůzku. 

Technické dotazy (termíny, systém Flexi-Grant apod.) směřujte na 
                Nadační fond Abakus: Kateřina Kotasová -  katerina.kotasova@abakus.cz; 777937715.
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