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RODINNÉ KONFERENCE VEDOU  
K AKTIVACI VZTAHŮ A ZDROJŮ  
V KOMUNITĚ.

www.pravonadetstvi.cz

RK =  Celistvý přístup K Rodině, s důvěRou v její sChopnost  
najít vlastní řešení situaCe, nejen jedna z metod

plán a jeho 
naplnění

pracovník ospod

připravuje žádost o rodinnou 
konferenci, zadává otázku  
k vyřešení
kontaktuje krajského 
ADMINISTRÁTORA RK
přijímá plán vytvořený rodinou, 
pokud splňuje zadané podmín-
ky a je pro dítě bezpečný

Zodpovědnost a rozhodnutí
o řešení dané situace je 
primárně v rukou rodiny.

Rodinnou konferenci organizuje  
a rodinný kruh rozšiřuje nezávislý 
koordinátor.

Rodina musí vždy mít  
v průběhu setkání  
soukromý čas.

Cílem rodinné konference  
je vyřešení zadané otázky  
= plán.

V případě, že je plán pro dítě  
prospěšný, měl by být  
odsouhlasen a podporován.
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Rodinná KonfeRenCe je...

KlíČovÉ pRvKY RodinnýCh KonfeRenCí

...  přístup:    Stimulující     Aktivující     Orientovaný na řešení.
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RK je občanský model, mnohostranný nástroj pro občany, aby přijali  
a nesli spoluzodpovědnost za veřejnou věc.

RK je běžné rodinné setkání, jehož organizace a svolání je podpořeno z venku,  
a má za cíl umožnit rodině vytvořit vlastní plán řešení aktuální situace, která se týká dětí.

a co děti? Otázka nezní, zda by se děti měly účastnit, nýbrž jak se mají účastnit = bezpečně 
(vždy s podporující osobou).

nezávislý KooRdinátoR

organizátor rodinné  
konference
navštíví rodinu a děti
vysvětluje průběh RK
společně plánují rodinné  
setkání
oslovuje účastníky
kontaktuje odborníky 

RodinnÉ setKání

široký okruh rodinných příslušníků,  
známých a blízkých lidí
na neutrálním místě, podle přání rodiny
občerstvení, pozvánky
úvod - společný s odborníky 
soukromý čas rodiny - hledání řešení  
na stanovenou otázku - bez přítomnosti  
odborníků, tvorba plánu
přijetí plánu sociálním pracovníkem  
OSPOD  

administRátoR

odborník, metodicky vede 
koordinátora 
vybírá koordinátora
probírá s ním žádost  
a informace o rodině

zůstává kontaktní osobou 
pro komunikaci s OSPOD

Rodina

dítě v péči OSPOD pracovnice

model 
RodinnÉ 

KonfeRenCe

Rodinná konference je široká  
síť rodinných příslušníků,  
blízkých a podpůrných osob.
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