
Je zcela přirozené, že se s nově ově-
řovaným přístupem sociální práce  
objevují v českém prostředí také poci-
ty nejistoty. 

Vaše role pracovníků OSPOD je při za-
dávání rodinných konferencí nezastu-
pitelná, můžete ale stát v souvislosti  
s rodinnými konferencemi před ne-
lehkým úkolem. 
 
Kterým rodinám vlastně uspořádání 
rodinné konference navrhnout?

RODINNOU 
KONFERENCI? 

PRÁVO NA DĚTSTVÍ

Váš krajský administrátor 

RK:…………………………………………… 

mail………………………………….......... 

telefon……………………………..........,

Organizace:

Kterým rodinám a v jakém 
momentu navrhnout 



S cílem ulehčit Vaše rozhodování a pomoci 
Vám odpovědět na Vaše nejčastější otázky 
pro Vás byl vypracován tento leták s prak-
tickými informacemi. 

Rodinnou konferenci je vhodné svolat vždy, 
když je dítě jakkoliv ohroženo či v rodině 
nastaly problémy, které dítě negativně 
ovlivňují. Ukazuje se, že je ale dobré kon-
ferenci nabízet rodině včas, kdy je ochotná 
pracovat na řešení své situace. 

CO SE PŘI VÝBĚRU RODIN OSVĚDČUJE:

rodina je nově v evidenci OSPOD – využít 
přístup rodinné konference jako první

využít faktoru změny u rodiny – jakýkoli  
moment s dynamickým potenciálem (rodina 
je nová v evidenci, stěhování, výkon trestu 
rodiče, změna okolností ubytování, zdraví, 
změna školy dětí…) - situace se zhoršuje, 
apod.

zaměřit se na podporu pěstounských rodin, 
zejména u příbuzenské pěstounské péče – 
nastavení nového režimu v rodině, výchov-
né obtíže u dětí, aj.

u rodiny a situace dítěte hrozí zásah státu

reagovat na změnu pobytu dětí – ústavní  
výchova – náhradní rodinná péče – biologic-
ká rodina – nastavení nového systému

využít společného cíle u výchovných potíží 
dětí - rodina má v tomto případě jednotný 
zájem, aby dítě prospívalo

zaměřit se na aktuálně projednávanou péči 
o děti pro dobu po rozvodu – nastavení do-
hody ohledně další péče a kontaktu s dětmi

POSTUP POPTÁNÍ KONFERENCE Z POHLEDU  
PRACOVNÍKA OSPOD:

1) zvolení vhodného momentu a rodiny

2) oslovení rodiny – motivační rozhovor o prů- 
 běhu a obsahu rodinné konference

3) zpracování Žádosti o rodinnou konferenci  
 (možnost využít podpory administrátora)

4) poptání rodinné konference u příslušného  
 administrátora

5) účast na rodinné konferenci, přijetí plánu,  
 zpětná vazba

ZÁKLADNÍ TEZE:

dobře informovaná rodina na začátku ≥ dobře 
připravená rodina k aktivní účasti na RK ≥ otevře-
né a bezpečné prostředí pro všechny účastníky = 
tvorba dobrého plánu

- tzn. čím více informací rodina o metodě má 
a čím lépe je připravená, tím větší je šance na 
úspěch (otevřenost rodiny, účastníků, vytvoření 
smysluplného plánu) 

Neváhejte se obrátit na vašeho krajského ad-
ministrátora RK, který je připraven Vám pomoci 
navrhnout vhodnou rodinu, konzultovat s Vámi 
nejasnosti a  spolupracovat v průběhu. 

Následná příprava rodiny na samotnou rodinnou 
konferenci, její zorganizování a zajištění Vaší 
účasti v úvodní a závěrečné části RK bude již na 
přiděleném nezávislém koordinátorovi.


