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Organizace:

PRÁVO NA DĚTSTVÍ

aneb setkání rodiny
přátel a známých
Chcete vaši rodinnou situaci
řešit v první řadě vlastními silami? Ale jak?
Rádi byste vše řešili v širším
rodinném kruhu, s podporou
a pomocí lidí kolem vás? Jak
na to?

Rodinná konference je setkání s vašimi blízkými, na kterém můžete společně vymyslet řešení vaší situace.
Využijete to nejpřirozenější – sílu, možnosti, znalosti a pomoc celé rodiny, přátel a dalších důležitých osob.
Rodinnou konferenci vám pomůže
zorganizovat nezávislý koordinátor.
Není zaměstnancem OSPOD ani jiné
sociální služby. Nebude do vašeho
řešení zasahovat, protože jeho úkolem
je pomoci vám vytvořit prostor pro setkání s vašimi blízkými.
Jak rodinná konference probíhá?

PŘÍPRAVA
1. Poté, co jste souhlasili s nabídkou
rodinné konference, se s vámi
zkontaktuje nezávislý koordinátor,
který vám bude asistovat při organizaci a svolání rodinného setkání
2. Na
schůzce
řešíte
praktické
otázky, rozšiřuje s vámi okruh
lidí ochotných pomoci. Může je
zkontaktovat, setkat se s nimi, vysvětlit jim, oč jde a domluvit podmínky jejich účasti
3. Koordinátor vám pomůže s organizací setkání (místo, občerstvení,
hlídání dětí, aj.)

PRŮBĚH RODINNÉ
KONFERENCE
4. ZAHÁJENÍ - nezávislý koordinátor
všechny představí, dohodne pravidla setkání, představuje se téma
setkání
5. SDÍLENÍ INFORMACÍ – pozvaní
odborníci vás v krátkosti seznámí
s nabídkou svých služeb
6. SOUKROMÝ ČAS – čas jen pro
vás, vaše blízké a přátele, které
na setkání chcete mít. Společně
se radíte a vytváříte svůj PLÁN,
kde je jasné, co, kdo, kdy a dokdy
má za úkol udělat. Koordinátor
je v dosahu
7. SCHVÁLENÍ – představíte svůj plán.
Koordinátor
přizve
pracovnici
OSPOD, aby váš plán odsouhlasila
8. ZÁVĚR – Koordinátor setkání
uzavírá, domlouvá se na předání
PLÁNU, žádá o vyplnění formulářů
o průběhu setkání a loučí se s vámi,
jeho práce je u konce
9. Máte v ruce PLÁN řešení, v případě
jakýchkoli nejasností kontaktujete
sociální pracovnici

