
 

 

 

 Nabídka vzdělávání v přístupu rodinných konferencí  

 Tento přístup je od léta 2014, jako jeden z inovativních přístupů pro práci s rodinou, 

pilotně nabízen v praxi 35 OSPOD v osmi pilotních krajích (Jihomoravský, Královehradecký, 

Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský, Vysočina a kraj Ústecký), a to 

v rámci projektu MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o 

ohrožené děti a rodiny, který realizuje Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti 

v období let 2012 - 2015.  

 Přístup rodinných konferencí – know how, organizace, koordinace a vyhodnocování 

-  byl v rámci projektu nabízen do praxe sociálních pracovníků na OSPOD s cílem podpořit a 

doplnit jejich každodenní práci s rodinami a tím potažmo zvýšit šance dětí na přemístění 

z ústavní péče do náhradní rodinné péče, případně prevenci umístění mimo původní rodinu 

vůbec. Veškerá organizace v krajích, včetně praktické organizace jednotlivých rodinných 

konferencí, byla nabízena z pozice projektu, tzn. MPSV. 

 V připravovaném návazném projektu bude role MPSV zejména metodická a 

komunikační, oslovujeme proto vzdělávací nabídkou zástupce z řad organizací se 

zkušeností s prací s ohroženými rodinami a dětmi (zejména ty s pověřením k SPO), které by 

organizaci rodinných konferencí ve svém regionu převzaly. Těmto organizacím následně 

předáme praktické poznatky, proškolíme je v námi odpilotované metodice, předáme jim 

veškeré podklady a metodiky. 

 Tento celý proces je průběžně komunikován také na krajské a obecní úrovni, 

vnímáme důležitost v dobré informovanosti vedoucích a metodických pracovníků, kterým 

účast na semináři také primárně nabízíme.  

 V období září – listopad 2015 budou probíhat jednodenní semináře na téma „Využití 

přístupu rodinných konferencí pro práci s rodinami“ s cílem seznámit zástupce 

organizací a odborníky pracující s ohroženými dětmi a rodinami, metodiky krajských úřadů a 

ORP s tímto inovativním přístupem. Na semináře budou navazovat dvoudenní školení 

„Vedení rodinných konferencí“ pro zástupce neziskových organizací, které budou chtít 

zařadit aktivitu rodinných konferencí do své nabídky služeb pro rodiny a nabízet jejich 

organizaci (zejména ve spolupráci s příslušnými OSPOD) ve svém regionu. 

 Více informací o přístupu RK zde: http://www.pravonadetstvi.cz/projekty/systemova-

podpora-procesu-transformace-systemu-pece-o-ohrozene-deti/klicove-aktivity-1/rodinne-

konference/ 
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Orientační harmonogram jednotlivých seminářů a školení:  

Termín Téma Pro koho? Kraj 
Místo 
konání 

8. 9. 
Seminář Využití přístupu 
RK pro práci s rodinami zástupci KÚ, ORP a NNO Liberecký Liberec 

14. 9. 
Seminář Využití přístupu 
RK pro práci s rodinami zástupci KÚ, ORP a NNO Středočeský, Praha Praha 

15. 9. 
Seminář Využití přístupu 
RK pro práci s rodinami zástupci KÚ, ORP a NNO Středočeský, Praha Praha 

16. - 17. 9.  
Školení Vedení rodinných 
konferencí 

zástupci NNO se zájmem 
organizovat RK Liberecký, Středočeský, Praha Praha 

21. 9. 
Seminář Využití přístupu 
RK pro práci s rodinami zástupci KÚ, ORP a NNO Královehradecký 

Hradec 
Králové 

24. 9.  
Seminář Využití přístupu 
RK pro práci s rodinami zástupci KÚ, ORP a NNO Pardubický Pardubice 

1. 10. 
Seminář Využití přístupu 
RK pro práci s rodinami zástupci KÚ, ORP a NNO Ústecký Ústí 

5. 10.  
Seminář Využití přístupu 
RK pro práci s rodinami zástupci KÚ, ORP a NNO Vysočina Jihlava 

13. - 14. 10.  
Školení Vedení rodinných 
konferencí 

zástupci NNO se zájmem 
organizovat RK 

Královehradecký, Pardubický, 
Vysočina, Ústecký Pardubice 

19. 10. 
Seminář Využití přístupu 
RK pro práci s rodinami zástupci KÚ, ORP a NNO Moravskoslezský Ostrava* 

20. 10. 
Seminář Využití přístupu 
RK pro práci s rodinami zástupci KÚ, ORP a NNO Moravskoslezský Ostrava* 

22. 10. 
Seminář Využití přístupu 
RK pro práci s rodinami zástupci KÚ, ORP a NNO Olomoucký Olomouc* 

23. 10.  
Seminář Využití přístupu 
RK pro práci s rodinami zástupci KÚ, ORP a NNO Olomoucký Olomouc* 

26. 10. 
Seminář Využití přístupu 
RK pro práci s rodinami zástupci KÚ, ORP a NNO Jihomoravský Brno* 

27. 10. 
Seminář Využití přístupu 
RK pro práci s rodinami zástupci KÚ, ORP a NNO Jihomoravský Brno* 

4. - 5. 11. 
Konference rodinných 
konferencí     Beroun 

10. - 11. 11. 
Školení Vedení rodinných 
konferencí 

zástupci NNO se zájmem 
organizovat RK 

Moravskoslezský, Olomoucký, 
Jihomoravský, Vysočina Olomouc 

12. - 13. 11. 
Školení Vedení rodinných 
konferencí 

zástupci NNO se zájmem 
organizovat RK 

 
Praha 

      *pozn. Seminář Využití přístupu RK pro práci s rodinami nabízíme v řadě krajů ve dvou bězích, 

  jde o identický jednodenní seminář 

    

 

 



 

 

 

Pokud vás nabídka za organizaci zaujala, můžete se hlásit na mail: klara.joklova@mpsv.cz, 

do předmětu prosím o téma_kraj_organizace a specifikaci termínu. 

 O dalších podrobnostech vás budeme průběžně informovat. 

S pozdravem Mgr. Klára Joklová 
 

koordinátorka projektu rodinných konferencí 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti 
www.mpsv.cz 

tel: 221 922 096, 777 457 895 
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