bez možnosti odpočinku, regenerace fyzických a psychických sil. Často se potýkají s nedostatkem či nedostupností sociálních služeb či volnočasových aktivit,
a tak je péče o dítě s autismem plně na rodině.

Hostitel
Homesharing je sdílení péče o dítě
s autismem prostřednictvím hostitelů.
Hostitelem může být jakákoli plnoletá
osoba, která je trestně bezúhonná. Může
jít o pár, rodinu, případně jednotlivce,
kteří mají základní zázemí a dobrý zdravotní stav (ať už po stránce fyzické či
psychické). Předpokladem pro to, aby se
stal člověk hostitelem dítěte s autismem,
je především pozitivní nastavení vůči
lidem s handicapem, tolerance, empatie,
chuť poznávat nové věci, učit se a sdílet,
ale také mít volný čas, který by naplnil
smysluplnými aktivitami s dětmi s autismem.
Hostitelé procházejí vstupními konzultacemi, vzděláváním a následně jsou
seznamováni s rodinami, ve kterých budou působit. Potom podle vlastních možností a potřeb rodiny zajišťují na přechodnou dobu (hodina, dvě, půlden, víkend) péči o dítě s autismem a umožní
rodičům odpočinek, možnost zařídit si
potřebné věci, věnovat se partnerovi nebo
dalším dětem.
Dítě s autismem získá prostřednictvím
Homesharingu nové podněty, nové zkušenost a schopnosti, rozvíjí sociální vztahy. Vytváří se také svět dítěte bez rodičů,
který vede dítě k větší samostatnosti.
Zájemci z řad pečujících nebo o hostitelství mohou kontaktovat paní Ivanu
Malcharovou
na
e-mailu
homesharing@mikasazs.cz, popř. na
telefonu 737 355 123.
Zdroj: Vendula Pěluchová
MIKASA z.s.
(red)

Sociální rehabilitace

Lidé, kteří se dlouhodobě starají
o své blízké, jež trpí mentálním či kombinovaným postižením, mohou od nového roku využívat odlehčovací službu.
Tu zavedla příspěvková organizace
Santé Havířov. Po takovéto službě volali rodiče klientů Santé několik let.
„Odlehčovací službu jsme zřídili
na žádost rodičů, opatrovníků, kteří poskytují celodenní péči o své blízké,” řekla
ředitelka Santé Michaela Rosová.
„Jako rodiče jsme moc rádi. Je velmi
náročné pečovat každý den o dítě s postižením. Dosud jsme využívali stejnou
službu v Ostravě. Dceru jsme museli odvézt a celý týden tam byla bez kontaktu se
svým okolím, kamarády. Takto bude
s nimi celý den v práci a hlavně bude pod
dohledem,“ uvedla maminka jedné z klientek Santé.
Odlehčovací služba pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením starších
15 let se nachází v domě s chráněným
bydlením. Délka jednorázového pobytu
nesmí přesáhnout patnáct dnů. Celkově
ale během roku může jeden klient využít
službu až na po dobu tří měsíců.
Respitní péči zajišťují také sociální
služby města. Ta je ale určená zejména
seniorům. Podobnou službu poskytují už
několik let také Sociální služby v Karviné.
Kontakt a další informace: Odlehčovací služba Santé Havířov, Nerudova
351/12, 736 01 Havířov-Město, sociální
pracovnice Bc. Kateřina Povolná, DiS.,
tel.: 596 813 176, 604 952 744, e-mail:
socialnichb@sante-havirov.cz.
Zdroj: deník.cz, sante-havirov.cz

V článku Národní rada osob se zdravotním postižením ČR radí a informuje –
Úprava úhrad zdravotnických prostředků
předepisovaných na poukaz z veřejného
zdravotního pojištění od 1. 1. 2019 z minulého čísla VOZKY jsme chybně uvedli
na str. 21 (část Další změny, třetí odrážka
shora) číslo zákona o veřejném zdravotním pojištění: č. 8/1997 Sb…
Správně má být uvedeno: zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění.
Za chybu se čtenářům omlouváme.
Redakce

