
 

    

RODINNÉ KRUHY  

               NA VYSOČINĚ 

Hlavním cílem projektu je zavádění nových 
metod práce s dítětem v podobě podpory 
jeho rozhodovacích procesů a jeho postavení 

v rodině. 

V rodinných kruzích je hlavním hybatelem při 
řešení problémové situace v rodinně je rodi-
na sama, případně osoby na rodinu navázané 

a ochotné pomoci. 

Dítě má možnost vyjádřit se k věcem, které 
se ho dotýkají za pomoci podporovatele kte-
rý se stává jeho důvěrníkem. Pracovník zpro-
středkovává informace dítěti v přijatelné 

formě. 

Celý proces Rodinných kruhů garantuje nezá-
vislý facilitátor, který umožňuje vytvářet 
bezpečné prostředí pro dítě a jeho rodinu, 
která společně s dítětem hledá řešení situace 

za využité svých vlastních zdrojů. 

Rodina, či její členové mohou kontaktovat 
pracovníky přímo, nebo prostřednictvím 

OSPOD. 
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Role OSPOD 

Rodinné kruhy přináší nový rozměr vní-
mání dítěte a rodiny jako partnerů, kteří 

mají možnost určovat směr jejich života.  

Rodinné kruhy podporují dítě a slyšení 
jeho názoru a také aktivizují primární a 
širší rodinu a podporují respekt k názo-

rům dítěte. 

Na rodinných kruzích se schází podporo-
vatel dítěte, dítě a jeho rodina společně 
s dalšími osobami navázanými na rodinu 
za účelem vytvoření „Plánu rodiny“. 
Utvoří společně tzv. rodinný kruh, který 
bude pomáhat nalézt řešení problematic-
ké situace. Každá rodina je jiná, stejně 
tak každý rodinný kruh je jiný a dopovídá 
aktuálním potřebám a možnostem rodi-

ny.  

Otevírá se tak možnost řešit problémy 
přirozenou cestou, citlivou k potřebám 
dítěte. Nehledá se příčina situace ale 
její řešení. Procesem hledání řešení pro-
vází nezávislý facilitátor, který nenavr-
huje řešení, ale klade otázky, které k 

řešení rodinu přivedou. 

Nejčastěji řešená problematika prostřed-

nictvím RK: 

 problémy ve škole 

 péče o dítě v rodině 

 svěření dítěte do péče  

 záškoláctví,  

 výchovné problémy. 

Podporovatel je osoba, která je tzv. dů-
věrníkem dítěte. Umožňuje dítěti se za-
pojit do rozhodovacích procesů, které se 

ho týkají. 

Podporovatel mapuje a hájí zájmy dítě-
te, současně je tlumočníkem jeho přání 
a názorů, pokud je to v souladu s přáním 
dítěte, předává je ostatním zúčastně-
ným. Může dítě doprovázet, případně i 
zastupovat při jednání na různých insti-

tucích. 

Podporovatel vždy pracuje s dítětem v 
důvěrném vztahu a hájí výhradně jeho 

zájmy.  

Podporovatel také předává informace 
směrem k dítěti s ohledem na jeho věk a 

schopnosti i dovednosti. 

Setkání mezi dítětem a podporovatel se 
vždy koná v pro dítě příjemném a bez-

pečném prostředí. 

Pracovníci odborů sociálně právní ochra-
ny dítěte zprostředkovávají první kontakt 

s rodinami i dítětem. 

V rámci výkonu své činnosti mapují situa-
ce v rodinách a v případě potřeby dopo-

ručí využití Rodinných kruhů. 

Rodinné kruhy rozšiřují portfolio využi-
telných nástrojů sociálněprávní ochrany 
dítěte o nástroj postavený na spolupráci 
rodiny při hledání řešení a přebírání zod-
povědnosti za směřování rodiny při řeše-
ní problematických situací krátkodobého 

i dlouhodobého charakteru.  

Rodinné kruhy Podporovatel 

První kontakt 

Rodina, nebo některý z jejích členů, či 
blízkého okolí nás může kontaktovat pří-
mo na uvedených kontaktech, nebo pro-

střednictvím OSPOD. 

Budeme zjišťovat jaká situace Vás trápí 
a provázet Vás při hledání řešení v rámci 

rodinného kruhu.  

Nebudeme hledat viníka, soudit, hodno-
tit. Budeme Vás provázet na cestě k ře-

šení! 


