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Pilotní zavádění komunitní služby
Homesharing považujeme za účelné řešení reagující na potřeby rodin dětí se 
zdravotním znevýhodněním. Proto jsme se rozhodli navázat na pilotní projekty 
zaměřené na jeho zavádění a podpořit dalších 6 organizací z různých regionů 
České republiky.

Více na www.abakus.cz/homesharing.

Výsledky grantové výzvy
Homesharing 2021

Žádost odevzdalo celkem 19 organizací z 12 krajů České republiky. Do druhého kola bylo přizváno 

11 uchazečů, kteří se on-line setkali s hodnotící komisí a diskutovali. Hodnotitelé po pečlivém uvážení 

vybrali 6 kandidátů, kteří se zapojí do dvouletého programu s cílem zavést homesharing ve své 

organizaci a přispět k jeho systémovému ukotvení v České republice. Rozděleno bylo celkem 

17 400 000 korun.  U 3 organizací pracujících s cílovou skupinou dětí s PAS ověříme již vzniklou 

podrobnou metodiku. S pomocí 3 dalších, které pracují s jinými cílovými skupinami, chceme metodiku 

zobecnit tak, aby ji bylo možné uplatnit ve všech organizacích, které chtějí zavádět homesharing jako 

odlehčení pro rodiny pečující o děti a mladé dospělé se zdravotním znevýhodněním.

Každá z 6 podpořených organizací získala finanční prostředky ve výši až 3 miliony korun na zavádění 

homesharingu v období od července 2021 do prosince 2023. Kromě finanční podpory budou organizace 

podrobně proškoleny v metodice homesharingu a po celou dobu zavádění budou mít k dispozici 

individuální mentoring. Zapojí se také  do sběru dat a budou aktivně přispívat k ukotvení homesharingu 

do systému podpor a služeb v České republice.

Odborná hodnotící komise
Projekty k podpoře vybrala na základě předem daných kritérií odborná hodnotící komise, 

která zasedala v tomto složení:

• Jitka Barlová - Společnost pro ranou péči

• Hana Janiková - Rodinné Integrační Centrum

• Klára Šimáčková Laurenčíková - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

• Klára Šrůtková - Děti úplňku

• Alena Waageová - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR



03www.abakus.cz
info@abakus.cz

Abakus nadační fond
Homesharing -  Výsledky 2021

Přehled podpořených organizací, 
které se od července 2021 zapojí do 
programu rozvoje homesharingu:

NÁZEV ORGANIZACE

MIKASA z.s.

Zet-My, z.s.

LÍP A SPOLU, z.s.

Centrum Orion, z.s.

Slezská diakonie - Úsek Brno

Centrum pro komunitní 
práci střední Čechy

KRAJ PŮSOBENÍ ORGANIZACE

Moravskoslezský

Olomoucký

Liberecký

Královéhradecký

Jihomoravský

Středočeský

CÍLOVÁ SKUPINA

PAS

PAS

PAS

mentální a 
kombinované postižení

mentální a 
kombinované postižení

mentální a 
kombinované postižení

MIKASA

Zet-My

Slezská
diakonie

Centrum
Orion

LÍP A SPOLU

Centrum pro komunitní
práci střední Čechy
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Partneři programu
Odbornými partnery jsou organizace Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum, které kromě školení 
organizací a mentoringu budou také pracovat na advokačních a osvětových aktivitách ve prospěch 
homesharingu.

Cíle programu
• Posílení dostupnosti odlehčovacích služeb pro rodiny, které pečují o dítě/mladého dospělého 
s mentálním či kombinovaným postižením zavedením homesharingu v dalších 6 organizacích 
a postupné ukotvení homesharingu v systému podpor v ČR.
• Rozšíření služby homesharing v České republice do dalších regionů a pro další cílové skupiny dětí  
s mentálním a kombinovaným postižením. 
• Ověření metodiky zavádění homesharingu u 6 organizací.
• Až 60 spárovaných rodin s hostiteli do konce roku 2023 prostřednictvím 6 proškolených organizací. 
• Rozšíření povědomí o homesharingu mezi rodinami dětí s mentálním či kombinovaným postižením,  
mezi pomáhajícími organizacemi a na úrovni měst, krajů a ministerstev. 

Na co navazujeme?
Od roku 2018 pilotují organizace Děti úplňku (Praha) a Rodinné Integrační Centrum (Pardubice) 
homesharing jako novou pobytovou komunitní odlehčovací službu pro rodiny s dětmi s PAS. Za dobu 
pilotního ověřování bylo i přes epidemii covid-19 úspěšně spárováno s hostiteli 22 rodin a vypracována 
metodika zavádění homesharingu.

Součástí pilotního ověřování byl také sběr dat, který prováděla organizace Schola Empirica, a jeho 
průběžné výsledky potvrzují, že hostitelé jsou organizacemi kvalitně připraveni, primární rodiny důvěřují 
organizacím a hostitelům a homesharing zatím naplňuje očekávání, jak hostitelů, tak primárních rodin. 
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