
Zet-My, z. s.
Účelem spolku je zkvalitnění života pečujících osob a
podpora osob se zdravotním postižením takovým
způsobem, kterým posílí své kompetence s využitím
vlastních zdrojů pro běžný život ve společnosti.



Naši klienti
• dospělí a děti od 6 let s kombinovaným, mentálním postižením, včetně 

poruchy autistického spektra

Hlavní činnosti spolku k naplnění jeho účelu:

• Poskytování sociálních služeb

• poskytování informací

• podpora při naplňování volného času a      

rozhodování o vlastním životě

• podpora inkluze osob se zdravotním postižením

• podpora neformálních pečujících osob

• podpora při využívání veřejných zdrojů, služeb

či příležitostí

• pořádání společenských a benefičních akcí

• spolupráce s dalšími organizacemi

• zjišťování potřeb lidí se zdravotním postižením a    

jejich síťování

• vzdělávání



Naše vize

Dva směry:

1. Zkvalitnění života pečujících osob, v němž mají více času

na své osobní aktivity a odpočinek.

2. Lidé se zdravotním postižením bydlí ve vlastním prostředí díky propojenému systému

podpory a jsou obklopeni a podporováni lidmi, které mají rádi,

nehrají si na práci,

ale skutečně pracují s potřebnou individuální podporou.



Naše služby

Odlehčovací služba „ZET“

Služba v přirozeném prostředí klienta,
tedy doma nebo tam, kde zrovna klient
bude podle svého programu pobývat.

Pečující osoba si kromě odpočinku může
zařídit osobní záležitosti - zajít na poštu,
do banky, k lékaři, věnovat se svým
zájmům - jít cvičit, na masáže nebo se
věnovat jinému členu rodiny -
doprovodit další dítě do kroužků, jít s ním
plavat, zajít si s manželem do kina...

Homesharing

Homesharing je podpora pečujících rodin
formou odlehčovacího pobytu založeného
na komunitní pomoci na bázi sousedské
výpomoci.

Jedná se o moderní a přirozený systém
podpory rodin pečující o své děti či dospělé
s vážným zdravotním postižením a v
západních zemích úspěšně funguje mnoho
let. Proškolený hostitel nebo hostitelská
rodina, která má zájem s péčí o člověka s
postižením pomoci, si bere pravidelně dítě či
dospělého k sobě domů na předem
domluvený čas.



Stručná historie spolku

2019 – účast na setkání v Nadačním fondu Avast a sběr informací o metodě homesharing

2. 1. 2020 - založení spolku

2020 - Spolupráce s Olomouckým krajem na zakázce: „Pilotní zavedení metody a provázení s tzv.  

prvky homesharingu v Olomouckém kraji“

4. 12. 2020 – uspořádání online videokonference o homesharingu

1. 1. 2021 – registrace sociální služby 

Nalezení vhodných prostor i pro zázemí klientů (Holice, Náves Svobody 706/8a)

Pořízení auta pro terénní odlehčovací službu 

28. 5. 2021 – spolek se stal jedním ze 6 grantistů Nadačního fondu Abakus a získal tak podporu na 

další 3 roky při zavádění homesharingu v Olomouckém kraji

Červenec, srpen 2021 – dva zážitkové turnusy příměstských odlehčovacích týdnů pro klienty 

2 x 5 dnů od 8,00-16,00 hodin (částečně s dotačním přispěním)



Vícezdrojové financování

Zdroje: 

• MPSV

• Olomoucký kraj

• Statutární město Olomouc

• Nadace 

• Sbírky

• Dárcovské portály

• Projekty soukromých firem

• Členské příspěvky

• Vlastní tržby z prodeje služby 

• Drobní dárci

• Dotace na zaměstnance ÚP



Složení klientů podle ORP

Podle počtu smluv

Olomouc
40%

Konice
7%

Uničov
13%

Prostějov
20%

Šumperk
7%

Litovel
13%

ORP

Podle věku

6-10 let
53%

11-15 let
20%

16-20 let
13%

21-30 let
7%

31-40let
7% VĚK



Složení klientů

• Nesourodé, děti, dospělí, mentální postižení, PAS

• Individuální potřeby (rozložení dne, izolace, nevhodné projevy v chování,…)

• Pracujeme i ve skupině individuálně

• K některým je potřeba dvou asistentů

• Využíváme dobrovolníky

• Služby poskytovány v domově x venku  (30 / 70)

• Potřeby rodičů – sourozenci, práce doma



Složení týmu, schválené 3,5 jednotky v síti

1. Předsedyně spolku – sociální pracovník – koordinátor HS

2. Vedoucí odlehčovací služby – sociální pracovník – adapateční průvodce HS

3. Administrat. pracovník - koordinátor dobrovolníků – pracovník propagace HS

4. Sociální pracovník v přímé péči – 0,5

5. 2 pracovníci v přímé péči – 1,2

6. 4 pracovníci na DPP – PSS – 0,7

7. Připravujeme 2 pracovníky ve spolupráci s ÚP



Plány – rozvoj služby

Reagujeme na potřeby (změna CS ze 7 let na 6 let)

Zřídili jsme zázemí (komplikace Covid)

Změnili jsme dobu poskytování z po-pá na víkendy (70%)

Chceme otevřít v zázemí ambulantní formu služby(cca 2-4 klienti, dva víkendy v 
měsíci) – školáci, sourozenci, dovoz dětí rodiči – preference místo poskytování v 
bytě

Do budoucna i s přespáním – odlehčovací pobytová služba, individuální (2 – 4 
klienti)

Věnovat se podpoře pečujících a zdravým sourozencům



Další aktivita 

HOMESHARING = SDÍLENÁ PÉČE

• Darovat čas

• Pomáhat

• Smysluplně využít čas

• Sebepoznání

• Seberealizace



Zkušenosti - Pilotní projekt Homesharing pro Olomoucký kraj

• Ambice spárovat 3 – 5 rodin

• Výsledek:

3 dvojice spárovaných rodin:

2 dvojice – plně funkční

1 dvojice – následkem
nepříznivých rodinných
důvodů hostitel odstoupil



Nový projekt k homesharingu

ve spolupráci s Nadačním fondem Abakus 

pod odborným mentoringem

Děti úplňku Praha 

Rodinné integrační centrum, z. s. Pardubice

Projekt od 1. 7. 2021 - NA 3 ROKY



Podpořené organizace k zavádění homesharingu



Zapojení organizace a jeho členů týmu





Fáze projektu, cyklické opakování, ukotvení 

Nábor hostitelů a pečujících

příprava rodin a dětí 
s postižením

párování

podpora spárovaných 
hostitelů a primárních rodin

příprava hostitelů



Děkuji za pozornost a 
těším se na spolupráci!

Zet-My, z. s. 

Náves Svobody 706/8a

Olomouc – Holice 779 00

IČO: 08802335

www.zet-my.cz

www.facebook.com/zetmy.olomouc

Email: zet-my@seznam.cz

Telefon: 722 152 030

Zdroje použité v prezentaci: webové stránky Dětí úplňku a Regionálního 

integračního centra Pardubice.


