
Homesharing je moderní a přirozená forma
podpory rodin dětí s autismem, mentálním 
a kombinovaným postižením. 

Jedná se o pravidelný pobyt dítěte v domácnosti
proškolených hostitelů, který jeho rodině
umožňuje odpočinek a nabrání nových sil.

Hostiteli se prostřednictvím společně tráveného
času s dítětem otevírá nový pohled na svět
a rozvíjí se jeho schopnost porozumění,
tolerance... 

Nové prostředí v rodině hostitele se pro dítě
s postižením postupně stává
bezpečným a čitelným, stejně jako 
noví lidé okolo něj.
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Hostitelem může být: 

jednotlivec, pár nebo rodina,
člověk v dobré fyzické i psychické
kondici,
člověk s pozitivním vztahem k lidem
se zdravotním postižením, empatií
a chutí získávat nové zkušenosti,
člověk s volnými časovými
kapacitami a ochotou nabídnout je
pravidelně dítěti s postižením.

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



Chci se stát hostitelem: 
vyplňte přihlášku na našich
webových stránkách, abychom Vás
mohli kontaktovat, 
můžete se zcela nezávazně
zúčastnit homesharingové besedy,
kde budete mít možnost se na
cokoli zeptat,
máte možnost se s námi sejít na
informační schůzce, na které se
můžete ptát na vše, co potřebujete
o homesharingu ještě vědět,
během školení hostitelů se
seznámíte s důležitými tématy
týkajícími se specifik postižení
včetně poruch autistického spektra
- příprava je postavena nejen
teoreticky, ale také zážitkově a je
bezplatná, 
kdykoli v průběhu celého procesu
máte možnost odstoupit. 

Pokud o hostitelství přemýšlíte, 
je velmi důležité probrat vše 
i s vaší rodinou.



Najdete nás také:

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.

Zaujala vás nová forma pomoci konkrétní rodině
s postiženým dítětem? 
Chcete se dozvědět více? 

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

494 530 079

Centrum Orion je jedním z grantistů programu
nadačního fondu Abakus, jehož cílem je rozšířit v ČR
komunitní sdílení péče prostřednictvím
homesharingu v nových regionech a k novým cílovým
skupinám rodičů dětí se zdravotním postižením.

www.centrum-orion.cz

www.homesharing.cz


