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ÚVOD

Aneb proč realizujeme službu Homesharing pro rodiny s dětmi s poruchami  
autistického spektra (PAS)?

Počet rodin s dětmi, u kterých je diagnostikována některá z poruch autistic-
kého spektra stále narůstá. Mezinárodní organizace Autism Speaks se sídlem  
v USA uváděla v roce 2018 prevalenci 15%, konkrétně každé 59. narozené dítě 
s některou z poruch autistického spektra (každý 37. narozený chlapec a každá 
151. narozená dívka). 

Život rodin s dětmi s PAS je velmi náročný zejména z pohledu dlouhodobosti 
a nepřetržitosti potřebné péče. Proto rodinám s dětmi s PAS nabízíme odleh-
čení formou služby Homesharing - v České republice zcela nového schématu, 
ve kterém o dítě s PAS pečují smluvní Spolupracovníci Rodinného Integrační-
ho Centra v rámci svých vlastních domácností, tzv. Hostitelských rodin.

Rodiny s dětmi s PAS často o své handicapované děti pečují samy, bez pod-
pory širšího sociálního okolí. Sociálních služeb, které by jim poskytly odleh-
čení od náročné péče je v České republice nedostatek. Rodiny se potřebám 
svých dětí velmi přizpůsobují a často dochází k jejich sociální izolaci, protože 
autismus jejich dětí jim brání v navazování běžných sociálních vztahů, nebo 
navštěvování kulturních akcí. Takovýto životní styl však velmi těžce dopadá 
na psychickou pohodu rodičů a postupně může způsobit nestabilitu rodiny, 
která má velký vliv na psychickou pohodu dětí s PAS. Děti s PAS nepohodu 
často projevují náročnějším chováním, které vyvolává další zatížení na straně 
pečujících osob...rodiny se pohybují v začarovaném kruhu, ze kterého je velmi 
obtížné vystoupit bez účinné pomoci zvenčí...



CO HOMESHARING RODINÁM S DĚTMI S PAS PŘINESE

Posláním služby Homesharing je podpora plnohodnotného života rodin  
s dětmi s PAS, a to jak na straně samotného dítěte s PAS, tak i na straně pe-
čujících osob, podpora rozvoje sociálních vztahů a smysluplného začlenění 
do komunity. 
 
Základním principem služby Homesharing je pozvolné navazování vztahu dí-
těte s PAS s Hostitelskou rodinou, dlouhodobá spolupráce Hostitelské rodiny 
s rodinou dítěte s PAS a zejména individualizovaný„lidský“ přístup citlivý k po-
třebám a přáním konkrétního dítěte s PAS. Důvodem uvedených principů je 
snaha pomoci dětem s PAS překonat odloučení od svých blízkých, nabídnout 
stabilitu a porozumění i mimo vlastní domov.

Díky službě Homesharing dochází v rodinách dětí s PAS k odlehčení od dlou-
hodobé zátěže a postupnému obnovení přirozených funkcí rodin, které jsou 
vlivem náročné péče o děti s PAS často značně narušeny. Ze sociologického 
hlediska se jedná zejména o funkce ekonomické (možnost rodičů uplatnění 
na trhu práce), socializační (možnost kontaktu s přirozeným sociálním pro-
středím, snížení nebo prevence sociálního vyloučení), i emocionální (sníže-
ní úrovně stresu v rodině, snížení únavy pečujících a načerpání nových sil  
do náročné péče o dítě s PAS). 

V neposlední řadě mají odlehčovací pobyty dětí s PAS v Hostitelských rodi-
nách význam i v podobě nácviku odloučení dětí s PAS od rodin i odloučení 
rodičů od jejich handicapovaných dětí.

Proto hledáme Hostitelské rodiny, kterým není osud rodin s dětmi s PAS  
lhostejný a jsou k pomoci dětem s PAS vnitřně motivovány. 
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ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY HOMESHARING

• Klient má hlavní slovo v tvorbě Plánu péče a podpory Klienta, je mu podři-
zován a přizpůsobován průběh služby Homesharing.

• Je kladen velký důraz na tvorbu vztahu mezi Klientem a Hostitelskou rodi-
nou. Seznamování probíhá velmi pomalu tak, aby pro dítě s PAS bylo pří-
jemné a akceptovatelné.

• Samostatný pobyt dítěte v Hostitelské rodině je zpočátku krátkodobý  
a doba trvání se postupně prodlužuje.

• Samostatný pobyt přes noc je naplánován až tehdy, když obě strany  
(Klient i Hostitelská rodina) cítí, že proběhne v klidu a bezpečí.

KLIENT SLUŽBY HOMESHARING

Aneb pro jaké Klienty je Homesharing určen?

Klientem služby Homesharing se může stát rodina dítěte (případně pěstounská 
rodina dítěte) s poruchou autistického spektra nebo kombinovaným postiže-
ním ve věku 4-18 let, která potřebuje odlehčení od náročné nepřetržité péče.

Může se jednat o kteroukoli diagnózu spadající do skupiny poruch autistického 
spektra, primárně je však Homesharing určen zejména pro děti s PAS s výrazněj-
šími specifiky a tzv. náročným chováním, kdy není možné jejich hlídání v rámci 
širší rodiny, a v důsledku neschopnosti přizpůsobit se kolektivním pravidlům 
jsou v podstatě neumístitelné do jiných forem odlehčovacích služeb. 

Pro přijetí do služby Homesharing je hodnocena zejména míra ovlivnění rodiny 
diagnózou PAS. 
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JAK SE STÁT KLIENTEM

Aneb co pro to musí rodina s dítětem s PAS udělat?

Proces zařazení do evidence Žadatelů o službu začíná běžet odesláním elek-
tronického formuláře dostupného na webových stránkách:
 www.ric.cz/obsah/rodina-s-ditetem-s-pas

Po odeslání Žádosti jsou Žadatelé kontaktováni koordinátorem služby Home-
sharing, který postupně shromažďuje informace o Žadateli a jeho rodině. Tyto 
údaje jsou pro zprostředkování služby Homesharing nezbytné k tomu, aby 
bylo vytvořeno bezpečné prostředí jak pro Hostitelské rodiny, tak pro rodiny  
s dětmi s PAS.

Konkrétně Žadatel postupně absolvuje:

• Vyplní formulář Žadatele (rodič).

• Účastní se motivačního pohovoru (rodič, případně dítě s PAS, pokud má  
k tomu dostatečné komunikační a rozumové schopnosti).

• Spolupracuje na tvorbě Plánu péče a podpory Klienta v případě, že pro něj 
bude vybrána vhodná Hostitelská rodina.
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HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ KLIENTŮ

Na základě dostupných informací je hodnocena naléhavost rodinné situace ro-
diny s dítětem s PAS. Na hodnocení Žádostí se podílí tým minimálně 5 osob, je-
hož součástí je i dětský psycholog.

V rámci posuzování je zohledňována zejména míra symptomatiky dítěte s PAS  
a náročnost péče o něj, celkový počet dětí v rodině dítěte s PAS, úplnost rodiny, 
možnost využívání dalších služeb a jejich dostupnost.

Dalším neméně důležitým prvkem je dostupnost vhodného Spolupracovníka, 
protože párování dětí s PAS s Hostitelskými rodinami je podřizováno potřebám 
dětí s PAS – pro konkrétní děti jsou hledáni vhodní Spolupracovníci.
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KDO SE MŮŽE STÁT SPOLUPRACOVNÍKEM?

Aneb nehledáme ideální hostitelskou rodinu.
Rodina, která by splnila všechna kritéria pravděpodobně neexistuje...

Hledáme tolerantní rodiny schopné pochopit odlišnosti dětí s PAS a přijmout je 
takové, jaké jsou. Prostředí Hostitelské rodiny musí být stálé, citově příznivé, vře-
lé a přijímající. 

Abychom mohli navázat formální vztah, budeme s Hostitelskými rodinami ko-
munikovat prostřednictvím tzv. Spolupracovníků – plnoletých osob, které  
pro péči o děti s PAS vyškolíme a následně jim budeme za poskytovanou péči  
o děti s PAS vyplácet finanční odměnu. 

KRITÉRIA PRO VÝBĚR SPOLUPRACOVNÍKŮ

Spolupracovníkem se může stát každý, kdo má dost odvahy, sil, ale hlavně 
ten, kdo je pevně rozhodnut pomoci rodinám s dětmi s PAS. Měl by být scho-
pen vžít se do cítění a světa dítěte s PAS, být přizpůsobivý, tolerantní, laskavý 
a otevřený. 

Na dalších stranách se budeme ve stručnosti věnovat nejčastěji sledovaným kri-
tériím, přičemž uváděné informace jsou spíše doporučující a nejsou striktní 
podmínkou. 

Věk

Obecně lze říci, že ideální věk Spolupracovníků je mezi 28 a 58 lety. Vzhledem  
k časté náročnosti péče o děti s PAS musí být vyzrálými osobnostmi s životní 
zkušeností.
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Rodinný stav

Spolupracovníkem je vždy jedinec. Může se jednat o jedince z rozdílných sociál-
ních prostředí, samoživitele, osoby v páru, manžele v různém věku. Pokud však 
dospělé osoby v rodině žijí v páru (manželském, partnerském) měli by vstupní-
mi procedurami i vzděláváním projít oba partneři. Důvodem je to, že během 
péče o dítě s PAS mohou nastat  náročnější situace, kdy je třeba spolupráce 
obou partnerů.

Pokud žijí Zájemci v partnerském vztahu, měl by tento vztah být stabilní, uspo-
kojivý, bez vážnějších konfliktů. 

Rodina

Péče o dítě s PAS v rámci služby Homesharing nesmí ohrozit vlastní děti žijící  
v Hostitelské rodině. Proto by vlastní (osvojené, pěstounské) děti v Hostitelských 
rodinách měly být starší 12 let. U dětí starších 10 let je možné individuální po-
souzení. Dále by u dětí v Hostitelských rodinách neměly být přítomny vážnější 
výchovné problémy, chronické zdravotní obtíže nebo traumata.

U dětí žijících v Hostitelské rodině je zjišťován jejich názor na zapojení do služby 
Homesharing. Je zohledňován jejich psychický stav a míra jejich potřeb. 

V rámci vstupních formulářů a motivačních pohovorů je hodnocena kapacita  
a možnost přizpůsobení celého rodinného systému. 

Zdravotní stav

Spolupracovníci musí mít dobrý zdravotní stav a nesmí trpět vážným duševním 
onemocněním či poruchou osobnosti. Dále musí být bezúhonní, v jejich osobní 
historii se nesmí objevit závislosti (alkohol, drogy), nebo rizikový životní styl 
(prostituce, členství v sektě). 
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Vzdělání

Vzdělání není pro péči o dítě s PAS rozhodující. Důležité jsou pro nás osobnostní 
vlastnosti Zájemců– motivace, empatie, sebekázeň, schopnost a ochota se při-
způsobovat životnímu rytmu, potřebám a požadavkům dítěte s PAS. Je třeba, 
aby Spolupracovník uměl dobře ošetřit potřeby dítěte s PAS, je tedy důležitá tzv. 
emoční inteligence.

Rodinné Integrační Centrum Zájemce na péči o děti s PAS připraví v rozsahu  
72 hodin vzdělávání a 10 hodin praxe s dětmi s PAS. 

Zaměstnání

Z hlediska povolání se Spolupracovníkem může stát každý, od lékaře/lékařky po 
prodavačku/prodavače. Důležité je pouze zhodnotit, zda v důsledku pracovní 
kariéry budete mít dostatek času se dítěti s PAS věnovat. Je třeba mít přitom  
na paměti, že dítě s PAS vyžaduje po celou dobu péče téměř stoprocentní po-
zornost a trpělivost.

Ekonomická situace

Ekonomická situace rodiny by měla být stabilní, bez velkých dluhů a exekucí.
Péče o dítě s PAS v rámci služby Homesharing s sebou nese i finanční ohodno-
cení. Nelze však považovat Homesharing za výrazný zdroj příjmů a cestu  
ke zlepšení případné tíživé finanční situace rodiny. Dítě s PAS bude v Hostitelské 
rodině pobývat pouze občasně, nepravidelně. Navíc potřebuje zejména klidné 
rodinné prostředí, které finanční tíseň zásadně narušuje. 

Bytové podmínky

Dítě s PAS by mělo mít v Hostitelské domácnosti své místo, prostor pouze pro 
sebe (v ideálním případě vlastní pokoj). Takový prostor by měl být klidný, oddě-
lený od ruchu domácnosti, tichý, co nejméně barevný, aby nedocházelo ke smy-
slovým přetížením. 
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Je třeba počítat s tím, že v rámci přípravy na roli Spolupracovníka navštíví Hos-
titelskou domácnost opakovaně koordinátor služby Homesharing, který bude 
prostředí posuzovat z pohledu bezpečnosti pro umístění dítěte s PAS.

Je vhodné, aby měla rodina k dispozici automobil a Spolupracovník byl aktiv-
ním řidičem, protože v některých případech je cestování s dětmi s PAS veřejný-
mi prostředky nesnadné. 

Tolerance a představa o dítěti

Zájemce o roli Spolupracovníka by měl velmi dobře zvážit míru své tolerance. 
Dítě s PAS vyžaduje v mnoha ohledech výrazně specifický přístup, odlišný  
od běžných výchovných technik. Je také možné, že dítě, které do Hostitelské 
rodiny přijde, bude mít vážný handicap v oblasti komunikace a nebude možné 
se s ním domlouvat pomocí řeči.

Motivace

Před podáním Žádosti by si měl každý Zájemce o roli Spolupracovníka odpově-
dět na mnoho otázek. První a nejdůležitější z nich je otázka, proč se k takovému 
kroku odhodlávám, co mne k tomu vede. Neméně důležité je, probrat svůj zá-
měr o zapojení do Homesharingu s nejbližší rodinou, zamyslet se nad tím, jak 
tuto skutečnost přijme širší rodina, přátelé, známí a sousedé. Rovněž je dobré  
si ujasnit, zda budeme schopni ustát i jejich případné nepochopení. Dítě s PAS 
potřebuje stabilního průvodce a pomocníka, nikoliv úzkostlivého pečovatele, 
který se bojí vlastního selhání.

Spolupráce s týmem odborníků

V rámci spolupráce s Rodinným Integračním Centrem se Spolupracovník stane 
vyškolenou osobou pro péči o děti s PAS. Stane se součástí týmu odborníků, 
kteří pomáhají rodinám s dětmi s autismem. Proto je třeba, aby byl Spolupra-
covník otevřený spolupráci i supervizi. Pravidelně je Spolupracovník v kontaktu 
s koordinátorem služby Homesharing, se kterým může řešit případné nastalé 
situace, nebo konzultovat s odborníky, které pozná v rámci vzdělávání a přípra-
vy na roli Spolupracovníka. 
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JAK SE STÁT SPOLUPRACOVNÍKEM

Aneb na co je třeba se připravit?

Proces zařazení do evidence Zájemců o roli Spolupracovníka začíná běžet 
odesláním elektronického formuláře dostupného na webových stránkách :
www.ric.cz/obsah/hostitelska-rodina

Po odeslání Žádosti jsou Zájemci kontaktováni koordinátorem služby Home-
sharing, který bude postupně shromažďovat informace o Zájemci a jeho rodi-
ně. Tyto údaje jsou pro zprostředkování služby Homesharing nezbytné  
k tomu, aby bylo vytvořeno bezpečné prostředí jak pro Hostitelské rodiny, tak 
pro rodiny s dětmi s PAS.

Konkrétně Žadatel postupně absolvuje:

• Skupinové setkání Zájemců o Homesharing.

• Skupinové psychologické testy zaměřené zejména na osobnostní charak-
teristiky Zájemce + krátký individuální pohovor s psychologem.

• Místní šetření v domácnosti Zájemce – za účelem zhodnocení bytových 
poměrů a možných nebezpečí pro umístění dítěte s PAS.

• Pohovor se všemi členy domácnosti včetně dětí za účelem zhodnocení ro-
dinného systému Zájemce.

• Vzdělávání v rozsahu 68 hodin (9 skupinových setkání realizovaných větši-
nou o víkendu) + 1 skupinové setkání pro děti z Hostitelských rodin.

• Praxe v rozsahu 10 hodin v rámci integračních aktivit pro děti s PAS pořá-
dané Rodinným Integračním Centrem - např. integrační kluby Áčko, nácvi-
ky komunikačních a sociálních dovedností, příměstských táborů, psycho-
relaxačních víkendových pobytů pro rodiny s dětmi s PAS.

Je třeba upozornit, že výše popsaný proces se nemusí vždy odehrát v tomto 
sledu. Záleží na mnoha okolnostech, zejména na termínech jednotlivých  
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modulů vzdělávání. Může se tedy stát, že dříve než Zájemce absolvuje psycho-
logické testy, bude zařazen do kurzu vzdělávání, již během vzdělávání absolvu-
je praxi a podobně.

VZDĚLÁVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ

Vzdělávání Zájemců vede řada odborníků, kteří Zájemce připravují na možné 
situace, které mohou v souvislosti s péčí o dítě s PAS nastat. Obvykle jsou vzdě-
lávací moduly koncipovány jako víkendová (sobotní) setkání. Vzdělávání pokrý-
vá zejména tyto oblasti:

• Úvod do PAS, diagnostická triáda, podstata postižení, symptomatika PAS  
s uvedením příkladů a modelových typů Klientů (jednotlivé diagnózy, při-
družené psychiatrické diagnózy). Zážitkové aktivity s cílem popsat vnímá-
ní osob s autismem.

• Podpora dětí s PAS v domácnosti – denní režimy, strukturované učení,  
naplňování volného času dítěte s PAS, hra, pomůcky. Workshop – tvorba 
pomůcek; případové studie – návrhy řešení konkrétních situací.

• Komunikace s dítětem s PAS, porozumění řeči, alternativní a augmentativ-
ní komunikační systémy, deficity v sociálních dovednostech. Zážitkové ak-
tivity spojené s nemožností komunikace, myšlení v obrazech.

• Problémové chování a jeho řešení, důvody vzniku problémového chování, 
konkrétní příklady a návrhy jejich řešení.

• Specifika smyslového vnímání dětí s PAS, úpravy prostředí, pomůcky.  
Zážitkové aktivity pro pochopení odlišnosti ve smyslovém vnímání.  
Sexualita dospívajících dětí s PAS, ochrana dětí s PAS před zneužíváním.

• Setkání s psychologem.

• Setkání s psychologem II - řešení krizových situací.

• Setkání s psychologem pro děti z Hostitelských rodin.



15

DALŠÍ FORMY PODPORY SPOLUPRACOVNÍKŮ ZE STRANY 
RODINNÉHO INTEGRAČNÍHO CENTRA

• V případě potřeby mohou Hostitelské rodiny ve fázi prvních setkání s dítě-
tem s PAS ve své rodině využít podpory a pomoci dlouhodobých zkuše-
ných asistentů Rodinného Integračního Centra.

• Každá z rodin může tuto možnost využít v rozsahu maximálně 20 hodin.

• V případě potřeby mají Spolupracovníci možnost konzultovat konkrétní 
náročné situace přímo s odborníky na daná témata. Tyto konzultace jsou 
sjednávány s odborníky, kteří se podílejí na vzdělávání Spolupracovníků 
(psycholog, odborník na problémové chování, alternativní komunikaci 
apod.).

SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE

Spolupracovník s Rodinným Integračním Centrem uzavře postupně 3 typy 
smluv. Konkrétně se jedná o:

• Dohodu o provedení práce –  tu budeme uzavírat se Zájemci, kteří budou 
vybráni pro absolvování cyklu vzdělávacích modulů. Od třetího vzděláva-
cího modulu bude již účast na vzdělávání Zájemcům proplácena. Dále 
bude smlouva běžet pro vlastní péči o dítě s PAS v Hostitelské rodině. 

• Smlouvu o spolupráci – po ukončení formální přípravy vzdělání a praxe 
(Žadatel se stává Spolupracovníkem, je schopen přijmout Klienta – dítě  
s PAS).

• Trojstranný kontrakt – stanoví spolupráci mezi Rodinným Integračním 
Centrem, Klientem a Spolupracovníkem. Jedná se o vymezení formy, před-
pokládané frekvence a časové dotace spolupráce, způsoby předávání Kli-
enta, komunikace mezi Hostitelskou rodinou a rodinou Klienta. Součástí 
trojstranného kontraktu je i Plán péče a podpory Klienta. 
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JAK PROBÍHÁ PÁROVÁNÍ DĚTÍ S PAS K HOSTITELSKÝM  
RODINÁM

Rodinné Integrační Centrum vede oddělené registry vyškolených Spolupracov-
níků a Žadatelů – Klientů. Obvykle 4x ročně probíhá párování Žádostí takzva-
nou „párovací komisí“. Rodiny dětí s PAS jsou pro párování seřazeny dle před-
chozího hodnocení naléhavosti rodinné situace.

Hodnotitelé mají předem k dispozici dokumentaci Žadatelů i dokumentaci do-
stupných Spolupracovníků. Pokud v rámci zasedání „párovací komise“ není pro 
konkrétní dítě s PAS vybrán vhodný Spolupracovník, je Žádost zařazena do dal-
šího termínu párování.

Pokud se pro dítě s PAS nedaří najít vhodného Spolupracovníka do 2 let od po-
dání registrační žádosti, je rodina dítěte s PAS kontaktována s požadavkem  
o vyjádření, zda má o službu Homesharing stále zájem a pokud ano, je vyzvána 
k aktualizaci dostupných údajů.

Výběr Hostitelských rodin k jednotlivým dětem s PAS probíhá primárně na zá-
kladě posuzování specifik dítěte, jeho možností a zájmů. Služba je provozována 
na celém území Pardubického kraje. Rodiny Spolupracovníků a Klientů jsou pá-
rovány tak, aby mezi domácnostmi nevznikala velká vzdálenost a nebylo proto 
komplikované například vyzvedávat dítě s PAS ve školském zařízení, do kterého 
běžně dochází, nebo doprovodit dítě na pravidelný kroužek.

Ohled je brán i na to, zda je pro dítě s PAS vhodné umístění v městském prostře-
dí nebo v klidnějších lokalitách. V mezích aktuálních schopností a možností dětí 
s PAS je podporována socializace a inkluze formou návštěv veřejných míst (ob-
chody, restaurace, plavecký bazén, dětské hřiště, zoo-koutek), případně kultur-
ních akcí (divadlo, kino, muzeum). Míra aktivizace a socializace však vždy záleží 
zejména na domluvě mezi oběma rodinami. 
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SEZNAMOVÁNÍ RODIN

Aneb tak už nám někoho vybrali?

První, kdo obdrží radostnou zprávu o výsledku párování je rodina dítěte s PAS. 
Nejdříve je rodina koordinátorem služby Homesharing seznámena se základní-
mi údaji o vybrané Hostitelské rodině – velikosti rodiny, místě bydliště, formě 
bydlení, zájmech, včetně fotografií. Klient má hlavní slovo v tom, zda proběhne 
i osobní setkání obou rodin.

Pokud Klient dá souhlas, je kontaktována i Hostitelská rodina s podrobnými in-
formacemi o dítěti s PAS (v rozsahu formulářů) a koordinátor služby Homesha-
ring naplánuje postupné seznamování obou rodin. 

První setkání rodin za přítomnosti dítěte s PAS proběhne buď v rodině dítěte  
s PAS, nebo na jiném místě, kde se dítě s PAS cítí bezpečně. Toto setkání je orga-
nizováno zejména z důvodu snazší adaptace dítěte na Hostitelskou rodinu  
a mělo by probíhat za přítomnosti co nejmenšího počtu osob (Spolupracovníci 
bez vlastních dětí + koordinátor služby Homesharing).

Následně musí být vykomunikována veškerá specifika v chování dítěte s PAS  
a podchycena rizika s důrazem na jeho bezpečnost v Hostitelské rodině i při 
pohybu mimo domácnost. Z tohoto důvodu je realizováno setkání obou rodin 
v Hostitelské rodině. Cílem setkání je detailní specifikace obsahu Plánu péče  
a podpory Klienta. Přítomnost dítěte s PAS bychom pro toto jednání raději  
vyloučili z toho důvodu, že rodiče budou probírat i nepříjemné záležitosti, které 
v souvislosti s péčí o konkrétní dítě s PAS vznikají.

Další návštěva v Hostitelské rodině již probíhá za účasti dítěte s PAS. Návštěva je 
podřízena pohodě dítěte s PAS. Proces adaptace probíhá od tohoto bodu v ka-
ždé Hostitelské rodině zcela individuálně, na základě potřeb dítěte s PAS. Celý 
proces adaptace řídí koordinátor služby Homesharing.
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Před samostatným pobytem dítěte s PAS v Hostitelské rodině je za součinnosti 
rodin připraven Plán péče a podpory Klienta, oběma rodinami je odsouhlaseno 
i znění trojstranného kontraktu, ve kterém jsou zakotveny konkrétní role všech 
zúčastněných stran (Spolupracovník, zákonní zástupci dítěte s PAS a Rodinné 
Integrační Centrum).

Hostitelské rodině je při péči o dítě s PAS věnována stálá podpora ze strany ko-
ordinátora služby, aby byla zachována stabilní kvalita služby a zajištěna účinná 
komunikace všech stran. 

Pravidelně je hodnocen průběh péče i náměty na jeho úpravu z pohledu rodičů 
dítěte s PAS i Hostitelské rodiny. Koordinátor služby Homesharing bude k dispo-
zici i v případě krizových situací.
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ROLE RODINNÉHO INTEGRAČNÍHO CENTRA  
JAKO ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE 

V provozu služby Homesharing má Rodinné Integrační Centrum následující 
kompetence a povinnosti:

• Metodické zajištění realizace služby Homesharing. 

• Propagace a medializace služby Homesharing, nábor a vzdělávání Spolupra-
covníků.

• Smluvní zajištění realizace služby – smlouvy se Spolupracovníky, trojstranné 
kontrakty.

• Organizace a realizace pravidelných setkání s Hostitelskými rodinami, hod-
nocení jejich domácností z pohledu vhodnosti pro provozování služby  
Homesharing a možných rizik.

• Supervize nad Spolupracovníky, zajištění, aby Spolupracovníci rozuměli,  
akceptovali a pracovali v mezích poslání Rodinného Integračního Centra.

• Poskytování podpory a pomoci Hostitelským rodinám.

• Podněcování efektivní komunikace Hostitelských rodin a Klientů, zejména 
předání veškerých informací ohledně zdravotního stavu dítěte, jeho stan-
dardního denního režimu, rizicích spojených s péčí o dítě. 

• Vedení a spolupráce při tvorbě Plánu péče a podpory Klienta.

• Formalizace administrace průběhu služby – shromažďování a archivace  
záznamů o průběhu služby, kontrola souladu s jednotlivými smlouvami  
a Plánem péče a podpory Klienta.

• Řešení finanční stránky poskytování služby, vyplácení odměny Spolupracov-
níkům (prostřednictvím DPP) na základě výkazů práce. 

• V případě potřeby zajištění individuálních konzultací Spolupracovníků  
s odborníky – psychology, terapeuty, sociálními pracovníky.

• Vyhotovování ročních dodatků a změn trojstranných kontraktů na základě 
hodnocení služby z pohledu Spolupracovníků i Klientů.
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SCHÉMA PROCESU ZAVEDENÍ SLUŽBY HOMESHARING

ZÁJEMCE
 SPOLUPRACOVNÍK

PÁROVÁNÍ KLIENTŮ
KE SPOLUPRACOVNÍKŮM 

(HOSTITELSKÝM RODINÁM)

ŽADATEL
KLIENT

POSKYTOVÁNÍ
SLUŽBY, REVIZE

SKUPINOVÉ
SETKÁNÍ
ZÁJEMCŮ

DOTAZNÍK PRO 
ZÁJEMCE

PSYCHOLOGICKÉ
TESTOVÁNÍ ZÁJEMCŮ 

+ INDIVIDUÁLNÍ 
POHOVOR 

S PSYCHOLOGEM

VZDĚLÁVÁNÍ
ZÁJEMCŮ 
+ PRAXE

ČESTNÉ
PROHLÁŠENÍ 

O BEZÚHONNOSTI,
ZDRAVOTNÍM STAVU
A FINANČNÍ SITUACI 

MÍSTNÍ ŠETŘENÍ
+ ROZHOVOR SE

VŠEMI ČLENY
HOSTITELSÉ RODINY

SMLOUVA
O SPOLUPRÁCI 

REGISTRAČNÍ
FORMULÁŘ

(WEB)

SCHŮZKA
S KLIENTEM

– PŘEDSTAVENÍ
HOSTITELSKÉ

RODINY

SCHŮZKA
S HOSTITELSKOU 

RODINOU
– PŘEDSTAVENÍ

KLIENTA

OSOBNÍ SETKÁNÍ
HOSTITELSKÉ 

RODINY A RODINY
DÍTĚTE S PAS

OSOBNÍ SETKÁNÍ 
V HOSTITELSKÉ 

RODINĚ -TVORBA 
PLÁNU PÉČE 

A PODPORY KLIENTA

PÁROVÁNÍ
ŽÁDOSTÍ

REGISTRAČNÍ
FORMULÁŘ

(WEB)

MOTIVAČNÍ
POHOVOR

DOTAZNÍK
PRO ŽADATELE

REALIZACE SLUŽBY
HOMESHARING 

DLE PLÁNU PÉČE
A PODPORY KLIENTA

TROJSTRANNÝ
KONTRAKT

HODNOCENÍ
REALIZACE

HOSTITELSKOU
RODINOU

SUPERVIZE
REALIZACE

HOMESHARING

HODNOCENÍ
REALIZACE RODINOU

DÍTĚTE S PAS

ÚPRAVY SMLUV
NA ZÁKLADĚ
HODNOCENÍ

KROKY INICIOVANÉ 
KOORDINÁTOREM HOMESHARING

KROKY INICIOVANÉ 
ZÁJEMCEM -SPOLUPRACOVNÍKEM

KROKY INICIOVANÉ 
ŽADATELEM -KLIENTEM
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KONTAKTY

Ing. Eva Černá, Ph.D.
Koordinátorka podpory rodin s dětmi s PAS
tel.: 730 570 806
e-mail: eva.cerna@ric.cz

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA

Ředitelka Rodinného Integračního Centra z.s.
tel.: 739 025 071
e-mail: hana.janikova@ric.cz

 homesharing@ric.cz

 www.homesharing-ric.cz

 www.facebook.com/homesharing.ric

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktoktovat. Rádi Vám poradí-
me a pomůžeme nalézt odpovědi na Vaše otázky.

Další informace o projektu včetně časového harmonogramu, termínů a formu-
lářů naleznete na naší webové stránce www.homesharing-ric.cz.
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KDE NÁS NAJDETE

Rodinné Integrační Centrum z.s.
Náměstí Republiky 2686, Pardubice 532 27 
(vchod Jindřišská ulice ve 3. nadzemním podlaží)

Bedřicha Smetany 460, Lanškroun 563 01

www.ric.cz   •   email: info@ric.cz Sukova tř.

Tyršovi sady

VČD

Karla IV. 

Krajský úřad
O

C G
rand

Zelená

brána

Karla IV. 

Pernštýnské

náněstí

tř. M
íru

nám
. Republiky

Jindřišská ul.

Bedřicha Smetany

Bedřicha Smetany

Zborovská

Pa
la

ck
éh

o

Sl
ep

áN
er

ud
ov

a

H
av

líč
ko

va

H
av

líč
ko

va

PAPAGUY
Bar & Grill

Autocentrum

43

Pardubice

Lanškroun



23

POZNÁMKY



www.homesharing-ric.cz


