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sdílená
rodinná péče
o děti s autismem

ZAPOJTE SE DO PROJEKTU HOMESHARING

PEČUJETE O DÍTĚ

S AUTISMEM? 

VĚNUJTE JE  

DÍTĚTI  S AUTISMEM  

A POMOZTE

S PÉČÍ JEHO RODINĚ

PODĚLTE SE O PÉČI

ZÍSKEJTE ČAS PRO ODPOČINEK

DOPŘEJTE SVÉMU DÍTĚTI

NOVÉ ZÁŽITKY A VZTAHY

MÁTE VOLNÝ ČAS, PROSTOR

A MÍSTO V SRDCI?
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adaptační průvodce  

V zavádění metody HOMESHARING nás finančně podpořil ABAKUS - nadační 
fond zakladatelů Avastu. Cílem programu je rozšířit komunitní sdílení péče
homesharing v regionech a k novým cílovým skupinám rodičů dětí se
zdravotním znevýhodněním.  V období od července 2021 do prosince 2023 
budeme společně s dalšími 5 podpořenými organizacemi s nadací úzce 
spolupracovat. 

Kromě finanční podpory bude organizace podrobně proškolena v metodice
homesharingu a po celou dobu zavádění bude mít k dispozici individuální
mentoring. Zapojí se také do sběru dat a bude aktivně přispívat k ukotvení
homesharingu do systému podpor a služeb v České republice. Odbornými
partnery výzvy jsou organizace Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum.

 



CO DĚLÁME:
provozujeme Centrum LÍP A SPOLU v České Lípě,
místo setkávání dětí i dospělých

organizujeme přednášky, semináře, kurzy,
minikonference s tematikou autismu

poskytujeme poradenství v oblasti  vzdělávání,
sociální, právní i krátkodobé hlídání dětí

pořádáme příměstské a pobytové tábory pro děti
s autismem a krátkodobé rodinné pobyty

Homesharing je formou sdílené
rodinné péče o člověka se
zdravotním postižením.
Proškolení hostitelé (jednotlivci, páry, rodiny) si berou
na určitý čas člověka se zdravotním postižením z jeho
rodinného prostředí k sobě domů, kde o něj pečují
stejně jako o člena své rodiny. Důležitá je pravidelnost,
dlouhodobost a dobrý vzájemný vztah mezi hostiteli,
člověkem, kterému poskytují homesharing
a jeho rodinou. 

LÍP A SPOLU, z.s. zavádí službu
zprostředkování homesharingu
pro rodiny pečující o děti, dospívající
a mladé dospělé (4 až 19 let)
s poruchami autistického spektra
(a dalšími přidruženými hendikepy),
které žijí v Libereckém kraji
a okresech Děčín a Ústí nad Labem
kraje Ústeckého.

 

Pripojte se k nám! 
www.lipaspolu.cz

 telefon:
733 706 309
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