Informace pro pečující rodiče

Homesharing
Homesharing
sdílená péče o dítě s postižením
nové prožitky a zážitky
Homesharing
v Centru Orion
Pečujete ve Vaší rodině o dítě či dospělého
(do 21 let) s mentálním nebo kombinovaným
postižením nebo autismem?
Homesharing je nová forma pomoci rodičům
pečujícím o dítě s postižením založená na
sdílené péči. Umožňuje pravidelný pobyt dítěte
s postižením v domácnosti tzv. hostitele,
kterým může být jednotlivec nebo celá rodina.
Hostitel a jeho rodina poskytuje dítěti
s postižením podporu přímo ve vlastní domácnosti.

odlehčení pečujícím
rodinám = homesharing

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

Co Vám homesharing přinese:
pomoc v náročné péči a poskytnutí
volného času na odpočinek
a regeneraci sil,
možnost věnovat se dalším dětem
v rodině a sobě navzájem,
možnost věnovat se aktivitám,
na které z důvodu péče nemáte čas,
prostor pro vyřízení úředních
záležitostí, návštěvy lékaře, atd.

sdílená péče
v přirozeném prostředí

Co získá Vaše dítě:
nové sociální kontakty a dovednosti,
lépe si zvyká na nové prostředí,
zlepšuje se jeho tolerance ke změnám,
skrz homesharing získá nové zážitky,
podporu v samostatnosti.

nová přátelství pro Vaše dítě

Jak se mohu přihlásit
a jak to bude probíhat:
vyplňte přihlášku na našich
webových stránkách,
zkontaktujeme Vás a domluvíme si
s Vámi návštěvu u Vás doma,
budeme si s Vámi povídat o tom,
jak funguje Vaše rodina a co
potřebujete Vy i Vaše dítě,
budeme pro Vás hledat takové
hostitele, kteří budou nejlépe ladit
s fungováním Vaší rodiny
a s potřebami Vašeho dítěte,
v průběhu homesharingu Vám
budeme poskytovat podporu.

budeme pro Vaše dítě hledat toho
"správného" člověka = hostitele

Zaujala vás nová forma pomoci pečujícím
rodinám a chcete se dozvědět více?

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

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.

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

www.centrum-orion.cz

Najdete nás také:

www.homesharing.cz

