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Je někdo z vašich blízkých v evidenci úřadu práce?
www.ochrance.cz
„Veřejný ochránce práv“

Neříct úřadu práce včas o neschopence vede k vyřazení z evidence
Ombudsmanka zaznamenala vyšší počet stížností na vyřazení z evidence úřadu práce od lidí,
kteří z důvodu nemoci nebo ošetření u lékaře nemohli plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání.
Pokud úřadu práce neoznámili dočasnou neschopnost nejpozději v den, kdy jim lékař potvrzení
vystavil, byli vyřazeni z evidence. Zákon je podle ombudsmanky až příliš přísný. Lidé by si
proto měli dávat pozor a dočasnou neschopnost by měli ihned jakýmkoli způsobem úřadu práce
oznamovat.
Nejen zaměstnanec, ale i uchazeč o zaměstnání může být v dočasné neschopnosti a kvůli
nemoci, úrazu, vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení nemůže plnit povinnosti
plynoucí z evidence na úřadu práce, např. se dostavit na sjednanou schůzku na úřadu práce. Aby
bylo nesplnění povinnosti omluveno a nehrozilo vyřazení z evidence, musí uchazeč v první řadě
požádat lékaře o vystavení potvrzení o dočasné neschopnosti z důvodu nemoci, ošetření
či vyšetření.
Lékař ho nemůže vystavit zpětně. Současně musí uchazeč nejpozději v den, kdy mu lékař
potvrzení vydal, oznámit úřadu práce, že není dočasně schopen plnit své povinnosti. Potvrzení
od lékaře pak stačí úřadu práce doložit do 8 kalendářních dnů ode dne jeho vydání.
Doložení potvrzení do 8 dnů v praxi problémy nečiní, pravděpodobně i proto, že je to
ve formuláři potvrzení výslovně uvedeno. Řada lidí je však z evidence úřadu práce vyřazena,
protože svou dočasnou neschopnost neoznámili úřadu práce v den, kdy vznikla.
„Zákon je v tomto směru velmi přísný. Několikrát jsem se setkala s případy, kdy lékař potvrdil
dočasnou neschopnost v době, kdy už byl úřad práce zavřený. Uchazeči o zaměstnání se
domnívali, že je v pořádku vše nahlásit a předat potvrzení hned následující den, jakmile úřad
otevře. Podle zákona je to ale pozdě, oznamovací povinnost nebyla splněna a uchazeči
o zaměstnání byli z evidence vyřazeni,“ popisuje problém ombudsmanka Anna Šabatová. Lidé
by si na to podle ní měli dávat pozor.
Důležité je pamatovat si, že informace o dočasné neschopnosti nebo ošetření u lékaře může být
úřadu práce předána jakkoli, není nutné chodit na úřad osobně. Informaci mohou úřadu práce
oznámit např. e-mailem, telefonicky, zasláním SMS zprávy, zanecháním vzkazu na záznamníku
pevné linky nebo např. vhozením oznámení do schránky umístěné na budově úřadu.
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Důležité je, aby informaci úřadu práce jakkoli předali ještě ten samý den, kdy jim lékař
potvrzení vydal. Vlastní doklad od lékaře pak mohou dodat úřadu práce během následujících
osmi dnů.
Zákon stanoví, že pokud uchazeč nesplní své povinnosti, včetně oznamovacích, bez vážných
důvodů, následuje sankční vyřazení z evidence úřadu práce. „Potrestaný“ tím přichází o podporu
v nezaměstnanosti, o zdravotní pojištění hrazené státem a nemá nárok na dávky pomoci
v hmotné nouzi.
Znovu zařadit do evidence úřadu práce se může až podáním nové žádosti, nejdříve za 3 měsíce
od vyřazení. Jako tzv. vážné důvody bránící splnit povinnosti zákon uznává např. nezbytnou
osobní péči o dítě ve věku do 4 let, docházku dítěte do předškolního zařízení, povinnou školní
docházku dítěte nebo jiné vážné osobní důvody (např. etické, mravní, náboženské, důvody
hodné zvláštního zřetele aj.).
Každý důvod je ale nezbytné nejenom tvrdit, ale i prokázat, a to ještě dřív, než úřad práce vydá
rozhodnutí o sankčním vyřazení z evidence. K pozdějším důkazům by nadřízené Ministerstvo
práce a sociálních věcí v rámci odvolání nemohlo přihlížet.
Pro ilustraci:

Pan K. se do evidence úřadu práce dostal po 36 letech práce v původním zaměstnání, které
musel ze zdravotních důvodů ukončit. Dne 5. 2. se měl dostavit na stanovenou kontaktní
schůzku na úřad práce. Ještě před tím, hned ráno navštívil lékaře, aby si vyzvedl výsledky
dřívějšího lékařského vyšetření, k čemuž ho telefonicky vyzvala zdravotní sestra. Stěžovatel
chtěl obě cesty – k lékaři a na úřad práce – spojit. Kontaktní schůzku měl stanovenou na 10:50 h
a předpokládal, že ji stihne. Když ho zdravotní sestra zvala k vyzvednutí výsledků, nepadla
informace o tom, že ten den současně absolvuje nové lékařské vyšetření, které by ho mohlo
eventuálně zdržet a zabránit v návštěvě úřadu práce. Po vyšetření lékař vystavil lékařskou
zprávou s časovým údajem o vytištění v 11:27 h. Pan K. šel na úřad práce, aby oznámil,
že nemohl přijít na kontaktní schůzku z důvodu lékařského vyšetření, ale narazil na zamčené
dveře. Úřad práce měl ten den úřední hodiny do 11:00 h. Oznamovací povinnost pan K. splnil
hned druhý den 6. 2. ráno, kdy se osobně dostavil na úřad práce, vše vysvětlil a doložil. Uvedl,
že sice má mobilní telefon, ale po úředních hodinách mu připadalo zbytečné na úřad telefonovat.
Na otázku, proč nenapsal email, odpověděl, že neumí email používat. Úřad práce ho sankčně
vyřadil z evidence pro nesplnění povinností.
Pan G. byl na poslední chvíli objednán na vyšetření na cca 17. hodinu. Na základě zjištění
špatného zdravotního stavu mu lékařka vystavila potvrzení o dočasné neschopnosti. Z ordinace
odcházel v 17:45 hod a šel přímo domů. Chodí s berlí, ten den bylo náledí, sníh a chůze pro něj
byla velmi obtížná. Věděl o tom, že má povinnost vystavení neschopenky oznámit úřadu práce
ještě ten samý den, ale úřad práce už byl zavřený. V místě, kde bydlí, pošta zavírá v 18 hodin,
takže by tam nestihl dojít a odeslat neschopenku poštou. Doma nemá internet, využívá ho
ve veřejné knihovně, kterou zavírají také v 18 hodin. Vlastní sice mobilní telefon, ale namítal,
že v době odchodu z ordinace bylo po úředních hodinách a na úřadu práce by už nikoho
nezastihl. V den vystavení neschopenky tak oznamovací povinnost nesplnil a byl vyřazen
z evidence.
Paní E. se měla dostavit na sjednanou schůzku na úřad práce dne 10. 5. Ten den se e-mailem
omluvila, že se z vážných důvodů nemůže dostavit a že potvrzení od lékaře do 8 dnů doloží, což
také udělala. Úřad práce zjistil, že lékař vystavil potvrzení o dočasné neschopnosti už 9. 5., ale
paní E. to úřadu oznámila až následující den. Zahájil proto řízení o vyřazení z evidence kvůli
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nesplnění oznamovací povinnosti. Paní E. namítala, že nemá doma telefon ani internet, k jehož
využití se dostala až další den a ihned úřadu e-mail poslala. Uváděla také, že její aktuální
zdravotní stav dne 9. 5. jí neumožňoval splnit povinnost ihned. Úřad práce tyto důvody neuznal
a vyřadil ji z evidence uchazečů o zaměstnání.

JAK SE ŽIJE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝM?
www.helpnet.cz

Přístroj OrCam My Eye 2 s novými funkcemi
Zrakově postižení studenti ČVUT obdrželi nepokročilejší asistenční pomůcku, stejně jako
nevidomá hudebnice.
Studenti se zrakovým postižením se stále potýkají s obtížemi při studiu i pohybu po kampusu,
všem stavebně-technickým opatřením navzdory. České vysoké učení technické proto zkouší
zcela nový přístup, když svým hendikepovaným studentům nabízí jedinečnou nositelnou
asistenční pomůcku, přístroj OrCam MyEye 2 založený na pokročilé AI.
Rektor univerzity Vojtěch Petráček jej dnes (4.2.2020) obdržel za přítomnosti zástupců Národní
rady osob se zdravotním postižením, Nadačního fondu Mathilda a Nadace Leontinka. Při stejné
příležitosti z rukou J. E. Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael, formálně převzala svůj
OrCam MyEye 2 také nevidomá klavíristka a zpěvačka Ráchel Skleničková.
Studentka Hudební a taneční fakulty pražské AMU Ráchel Skleničková vystupovala v rámci
Pražského jara i dalších prestižních hudebních festivalů či nahrávala s Miroslavem Žbirkou ve
slavném londýnském studiu Abbey Road. OrCam MyEye 2 již několik týdnů používá a podělila
se o svoje zkušenosti s přístrojem.
Bez připojení k externím výpočetním kapacitám dokáže jeho umělá inteligence číst veškerý
tištěný text, i z obrazovky a jakéhokoliv jiného povrchu, také poznává obličeje, barvy, bankovky
či výrobky na pultech obchodů. Ráchel Skleničkové tak dovoluje zvládat každodenní život
s dosud nepoznanou lehkostí a komfortem.
„OrCam je zářivým příkladem toho, jak izraelské technologie zvyšují kvalitu života lidí po celém
světě. A je skvělé, že je k mání i na českém trhu a v českém jazyce. Pomocí umělé inteligence
usnadňuje tento přístroj lidem se zrakovým postižením každodenní život, a to obrovskou měrou.
Není tedy divu, že byl OrCam vybrán časopisem TIME jako jedna z nejlepších inovací roku
2019. Jsem proto velmi potěšen, že díky velkorysosti společnosti OrCam bude tato inovativní
technologie pomáhat také studentům ČVUT a Ráchel Skleničkové,“ říká J.E. Daniel Meron,
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Státu Izrael v České republice.
„Na ČVUT v Praze plně podporujeme studenty se zdravotním omezením. Snažíme se, aby mohli
studovat, a přitom se zapojili i do mimoškolních aktivit, jako je práce ve studentských klubech,
nebo je velmi rádi zařazujeme mezi uchazeče o zahraniční výjezdy. Ve spolupráci s výrobci
kompenzačních pomůcek pro ně zajišťujeme nejnovější technologické inovace se zaměřením na
umělou inteligenci. Doufáme, že tak pomůžeme nejen jim, ale i jejich rodinám. Nové technologie
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navrací studenty do běžného života, což je v době nedostatku zdravotníků obzvláště důležité,“
říká doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT.
Díky magnetickému upevnění k rámu brýlí je OrCam MyEye 2 jedinou nositelnou pomůckou
pro umělé vidění. Ovládá se intuitivními gesty rukou nebo poklepáním na tělo přístroje.
Vizuální vstupy jsou předávány zvukově prostřednictvím malého reproduktoru. Nenápadný a
lehoučký přístroj o velikosti prstu si zcela vystačí bez připojení k internetu, což chrání soukromí
a bezpečnost osobních dat uživatele.
„Na akci jsme také představili dvě nové, inovativní funkce, které jsou v současné době ve vývoji
a posunou schopnosti OrCam MyEye 2 ještě dále,“ doplňuje Irie Meltzer, Director of Business
Development pro střední a východní Evropu ve společnosti OrCam Technologies.
„Čtecí funkci zařízení pozvedneme na novou úroveň AI, a to díky využití ‚interaktivního čtení‘ a
pomocí technologie Natural Language Processing. To v praxi znamená, že uživatel může
hlasovým povelem přístroji zadat, aby vyhledal specifické informace z textu nebo displeje, jako
je například telefonní číslo, datum nebo dokonce věty obsahující určité slovo. Navíc bude
OrCam MyEye 2 schopen identifikovat vybrané předměty, třeba židli, hrnek nebo dveře, a svého
nositele k nim nasměrovat. Uživateli tak obrovskou měrou usnadní pohyb v prostoru.“
Celosvětově je OrCam MyEye 2 k mání ve 25 jazycích a 48 zemích.
Společnost OrCam vyvíjí také asistenční technologie pro lidi s postižením sluchu. První
nositelnou pomůcku na světě založenou na umělé inteligenci, která udělá naslouchátka
„chytrými“, tedy identifikuje a izoluje jeden hlas mezi mnoha mluvícími, a takto očištěný jej
v reálném čase prostřednictvím Bluetooth předá do naslouchátka.

2 TIPY NA VOLNÝ ČAS
www.helpnet.cz

Festival Jeden svět bude opět přístupný pro diváky s postižením
Letošní 22. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden
svět, který se koná od 5. do 14. března v Praze a poté v dalších 35 městech po celé České
republice, bude opět přístupný pro diváky se zdravotním postižením. „Nezaměřujeme se pouze
na určitou skupinu osob s postižením, jako to dělá mnoho jiných kulturních akcí, ale chceme
skrze naše opatření zpřístupnit festivalový zážitek co nejširšímu spektru diváků,“ říká metodička
přístupnosti Mariana Chytilová.
Pro neslyšící a nedoslýchavé uvede pražský festival všechny dokumenty s českými titulky, a to
včetně dokumentů v českém znění. Stejně jako loni si budou moci nevidomí a slabozrací
poslechnout čtyři snímky s audiopopisem, který je bude do sluchátek informovat o dění na
plátně.
K tomu festival nabídne tři relaxované projekce, jejichž uvolněnější aranžmá může vyhovovat
zejména divákům s mentálním postižením nebo s obtížemi v soustředění. V neposlední řadě v
zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – leden, únor 2020

strana 4

maximální možné míře posílí přístupnost svých míst pro diváky na vozíku či jiným omezením
pohybu.
Více informací o přístupnosti najdete na stránkách
festivalu: https://www.jedensvet.cz/2020/pristupnost.
Motto letošního festivalu „až naprší a uschne“ jsme jako děti používali při škádlení. Nyní ovšem
vystihuje jednu z podstat klimatické změny – krajina v důsledku narůstajících teplot a špatného
hospodaření neudrží vodu.
„Promítáním filmů (nejen) o klimatické krizi chceme ukázat globální rozměr celého problému a
zaměřit se především na jeho dopady na lokální úrovni. Na problém nechceme jen upozorňovat,
ale hledat jeho řešení a inspirovat ke konkrétní akci ve všech 37 městech, kde festival probíhá.
Zkrátka nechceme dál čekat, až naprší a uschne,“ říká ředitel Jednoho světa Ondřej Kamenický.
www.jedensvet.cz

Co jsou relaxované projekce?






Festival Jeden svět nabízí také relaxované projekce.
Tyto projekce mají po celou dobu filmu tlumené osvětlení a zvuk promítaného filmu je
tišší.
Před filmem nejsou pouštěny trailery ani žádné další upoutávky.
Pokud potřebujete, můžete se během projekce pohybovat po sále.
Projekce jsou obzvláště přístupné pro diváky s mentálním postižením nebo diváky s
epilepsií.

Festivalová místa




Festivalová kina budou označena piktogramem PŘÍSTUPNÉ MÍSTO, PŘÍSTUPNÁ
TOALETA, INDUKČNÍ SMYČKA, SCHODOLEZ, PLOŠINA PRO VOZÍČKÁŘE,
BABY FRIENDLY, FAMILY FRIENDLY.
Vaši asistenční psi jsou ve všech festivalových kinech vítáni.

Audiopopis



Vybrané festivalové filmy mají audiopopis, který umožňuje vnímat vizuální složku filmu
prostřednictvím zvukového komentáře.
Audiopopis diváci poslouchají ze sluchátek.

Filmy s titulky



všechny filmy mají české titulky, výjimkou jsou tři relaxované projekce označené v
programu písmenem R
vybrané filmy mají popisné titulky pro neslyšící a nedoslýchavé, které označují zvuky,
ruchy nebo označují mluvčího
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Informace v českém znakovém jazyce



Zahájení a zakončení festivalu, stejně jako vybrané debaty a doprovodný program jsou
tlumočené do/ze ČZJ.
Videa s překladem stránek do ČZJ jsou přístupná v prohlížeči Chrome přes rozšíření
Deaf Friendly. Více info na webu v sekci Deaf Friendly.

Cena
Držitelé karet ZTP, ZTP/P a diváci nad 65 let 50% sleva
Asistent diváka s průkazem ZTP/P
zdarma

Výpravy za kulturou bez bariér
www.presbariery.cz
Pět nových elektronických brožur Pražské organizace vozíčkářů se věnuje turisticky
lákavé Kutné Hoře, Litomyšli, Písku a také méně známému, přesto
atraktivnímu Chrudimsku a Žatecku.
Na stránkách PřesBariéry.cz v sekci Publikace najdete pět nových elektronických brožur
z cyklu Výpravy za kulturou. Loňský počin navazuje na stejnojmenný projekt, který Pražská
organizace vozíčkářů realizovala v roce 2017, a stejně jako minule, i tentokrát publikace
informují o přístupnosti kulturních zařízení a památek v zajímavých lokalitách. Jsou určené
především lidem na vozíku, ale poslouží dobře i dalším skupinám osob s omezenou schopností
pohybu.
Brožury popisují jen přístupné a částečně přístupné kulturní atraktivity a doplňují je
informacemi o souvisejících službách, například informačních centrech, veřejných toaletách,
kavárnách nebo restauracích.
Vybraná místa jsou profesionálně zmapovaná a hodnocená podle Metodiky kategorizace
přístupnosti objektů.
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NOVINKA PRO POŘÁDÁNÍ SBÍREK
www.helpnet.cz

Donio - nová česká platforma pro snadné zakládání dobročinných
sbírek
Dobročinná online platforma Donio vznikla na začátku října roku 2019 s jasným cílem – aby
darování financí bylo co nejjednodušší jak pro dárce, tak pro obdarované. Za první tři měsíce se
podařilo s pomocí patronů z řad známých osobností vybrat již přes půl milionu korun.

„Donio vzniklo, aby pomáhání druhým bylo jednodušší. Zároveň se nám podařilo najít zajímavý
prvek ve spojení s osobnostmi, díky kterým se žádost o pomoc dostane k širokému spektru
uživatelů. Patroni nám zároveň pomáhají upozornit i na témata samotná, na což se nyní budeme
soustředit ještě více. Dárci finanční podpory pak navíc mohou vyhrát setkání s patrony sbírek
coby poděkování za pomoc – výherci z řad dárců se tak už mohli osobně setkat s Jakubem
Kohákem, Lucií Bílou nebo Helenou Třeštíkovou,“ vysvětluje zakladatel Donio David
Procházka a dodává: „Již brzy poskytneme možnost si přes naši online platformu založit vlastní
sbírku. Pokud máte v tomto okamžiku ve svém okolí příběh, který byste chtěli podpořit,
neexistuje platforma, přes kterou byste ho mohli jednoduše komunikovat a finance
transparentně předat těm, kdo potřebují. Velkou výhodou také bude, že předáme 100 % vybrané
částky, žádné provize,“ vysvětluje zakladatel Donio David Procházka.

Jak se stát dárcem?
Donio umožňuje stát se dárcem snadno a pohodlně během několika minut díky online platformě.
Stačí se jen zaregistrovat, vybrat si konkrétní dobročinný projekt a přispět částkou v minimální
výši 100 Kč. Skrze hashtag #DonioPribehy pak lidé mohou na sociálních sítích sledovat, jak se
daří těm, které podpořili (více o konkrétních sbírkách).

Spolupráce se známými osobnostmi
Tím to ale stále nekončí. Donio chce dárcům něco darovat jako poděkování, a tak pro ně tým
připravil možnosti vyhrát speciální setkání, zážitek se známou osobností. Každý projekt má totiž
svého VIP patrona, jemuž je daná problematika blízká, a tak může celé téma i nelehký osud
pomoci zviditelnit. Konkrétní příběh je pro Donio zároveň inspirací, jak se na vybranou
problematiku podívat komplexněji. Tým vyhledává nejrůznější odborníky a experty, se kterými
vše konzultuje.
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Za Donio stojí tým mladých inspirativních lidí
Donio založil David Procházka (25), autor dobročinného projektu Společný cíl, díky němuž
získal své první zkušenosti s pomocí lidem bez finančních prostředků. David se obklopil týmem
mladých inspirativních lidí, kteří do projektu vkládají své zkušenosti i srdce. Pro myšlenku se
v samém začátku nadchla Lada Brůnová (33), která stála například u zrodu kampaně #prsakoule
pro Loono a působila v proseniorské organizaci Elpida (více o týmu).

Úspěšně dokončené sbírky
Za dobu své krátké existence se přes Donio povedlo vybrat přes 500 000 Kč. Díky finanční
podpoře dárců může například malý Ríša z Liberecka, který trpí neurofibromatózou, chodit do
školy se svými zdravými kamarády. Ze sbírky mu byla zaplacena asistentka, bez níž by toto
nebylo možné. Nevidomé Renatě zajistilo Donio potřebné finance na léčbu milovaného
vodicího psa Xanty (více o úspěšně dokončených sbírkách).

V letošním roce chce Donio vybrat desítky milionů korun
V roce 2020 má tým v plánu realizovat přes 600 sbírek s cílem vybrat desítky milionů korun.
Brzy začnou tzv. „Donio měsíce”, ve kterých se Donio bude věnovat jedné konkrétní
problematice. V budoucnu pak plánuje rozšířit spektrum projektů. Platforma tak bude
umožňovat založit sbírku na společný dárek pro kamaráda nebo se skrze ni složit na aktivitu,
která zlepšuje sousedské vztahy.
Donio také kontinuálně pracuje na technologickém rozvoji své platformy. Brzy tak již bude
možné přispět libovolnou částkou či si jednoduše založit vlastní dobročinnou sbírku.
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2x POMOC RODIČI S DÍTĚTEM S PAS
www.helpnet.cz

O lidech s poruchou autistického spektra
Malá kniha má velký cíl
Nová brožura zaměřená na lidi žijící s poruchou autistického spektra je od tohoto týdne ke
stažení na webových stránkách Olomouckého kraje.
Nepřináší jednoduchá řešení ani nepředstírá, že život člověka s autismem a jeho rodiny může
být snadný. Nabízí jim ale pomocnou ruku.
„Zatímco lidé s autismem si často vytváří imaginární světy, snaha Olomouckého kraje pomoci
takto hendikepovaným osobám je skutečná. Nová publikace zaměřená právě na autismus to
jasně dokazuje,“ řekl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Brožura je jedním z výsledků práce koordinační skupiny, kterou hejtmanství před časem zřídilo.
Ta je zaměřena právě na pomoc autistům a tvoří ji zástupci veřejné správy, poskytovatelů
sociálních služeb nebo zdravotnických institucí.
„Lidé s autismem se od batolecího věku až do dospělosti potýkají s celou řadou problémů, které
zasahují do jejich života. Je to velmi náročná situace i pro jejich okolí. V nové publikaci
naleznou čtenáři spoustu zajímavých a užitečných informací na jednom místě,“ doplnil
Okleštěk.
V tištěné podobě je příručka k dispozici v budově krajské úřadu. Ke stažení je pak přímo pod
tímto odkazem https://www.olkraj.cz/download.html?id=71743.

Lidem pečujícím o děti s autismem pomůže „homesharing“
www.helpnet.cz
Zdroj: Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj finančně podpoří v Česku nový typ péče o osoby s poruchami
autistického spektra.
Takzvaný homesharing ulehčuje rodinám, které se starají o děti s autismem a těžkým
mentálním postižením, umožňuje pečovatelům zregenerovat síly. Díky 200tisícové krajské
dotaci bude moci o homesharing rozšířit své služby i organizace MIKASA z. s.
„Uvědomujeme si, jak náročná a vyčerpávající je péče o osoby s autismem. Velmi často se
stává, že rodiny pečující o osoby s autismem žijí kvůli tomu izolovaně, jejich okolí jim
poskytuje jen minimální nebo vůbec žádnou podporu. Péče bývá totiž nepřetržitá, bez možnosti
regenerace či psychické rekonvalescence. Proto kraj podporuje aktivity, které by těmto rodinám
byly tou pomyslnou pomocnou rukou a pomohly jim v jejich nelehkém životě. Jednou z nich je
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tento moderní a přirozený systém podpory rodin dětí s vážným zdravotním postižením,“
uvedl náměstek hejtmana pro sociální věci Jiří Navrátil.
Homesharing je v zahraničí osvědčený způsob pomoci všem pečujícím o osoby s poruchou
autistického spektra, v České republice je novinkou. „Jde o sdílenou péči, kdy se pečlivě vybraní
a proškolení jednotlivci, páry nebo rodiny pravidelně starají o postižené dítě mimo jeho domov.
Hostitelská rodina tráví s dítětem společně čas, mohou si například uvařit oběd, hrát si nebo jít
na procházku. Po návštěvě pak odvezou dítě zpět domů. Délka a frekvence takovýchto návštěv
může být různá, od jedné hodiny či odpoledne v týdnu, po celý víkend, vše podle dohody
a potřeby. Hostitelské rodiny nejsou profesionální pečovatelé, jsou to lidé, kteří chtějí pomáhat,
lidé s empatií, trpělivostí a tolerancí,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Navrátil.
Upozornil, že díky homesharingu získává dítě s autismem nové sociální kontakty, zkušenosti
a dovednosti, podporuje se v samostatnosti, vytváří si novou síť vztahů mimo svou biologickou
rodinu. Pečující pak mají možnost regenerovat síly pro každodenní náročný provoz, řešit
další záležitosti, třeba zajít k lékaři, na úřady, věnovat se sourozencům dítěte nebo
vlastním volnočasovým aktivitám.
„Tento způsob pomoci pečujícím rodinám je navíc přirozenější a levnější než obvyklé
odlehčovací pobyty poskytované sociálními službami. Sdílením péče se povědomí o zdravotním
postižení přirozeně šíří ve společnosti, jde tak o nenásilnou formu osvěty
a destigmatizace,“ dodal náměstek hejtmana Jiří Navrátil.
„Homesharing přináší do České republiky nový koncept pomoci rodinám dětí s autismem. Cílem
homesharingu je odlehčit rodinám s dětmi s autismem v náročné péči, a to prostřednictvím
hostitelů. Ti zajišťují na přechodnou dobu péči o dítě s autismem a umožní rodičům odpočinek.
Hostiteli mohou být lidé, kteří mají zázemí a volný čas, který chtějí naplnit smysluplnými
aktivitami s dětmi s autismem. Naše organizace dlouhodobě pracuje na podpoře osob
s autismem, jejich rodin a odborníků prostřednictvím odborných sociálních služeb a aktivit.
Homesharing svým charakterem doplňuje nabídku našich činností k podpoře rodinného
systému,“ řekl ředitel organizace MIKASA, z. s. Michal Panáček.

vzdělávání…
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