
Rodinná 
konference

Každá rodina je jedinečná, 
každá rodina má právo  
vyřešit složitou situaci 
svých dětí vlastními silami!

Možná právě řešíte některé tyto situace: 
 
Jak zvládnout náročnou výchovu dítěte  
či jeho obtíže ve škole. 
Jak zkontaktovat vaše dítě v náhradní péči. 
Jak řešit ekonomické a bytové problémy rodiny 
nebo partnerské neshody, které vážně zasahují  
do života vašeho dítěte. 

Zaujala vás nabídka bezplatného  
uspořádání rodinné konference?
Chcete se dozvědět více? 

Kontakt RK centrum
 
+420 774 452 077
info@rk-centrum.cz 
www.rk-centrum.cz

RK centrum

informace pro rodiny



Rodinnou konferenci pro vás zajišťuje 
nezávislý koordinátor. Nezávislý 
znamená, že neposkytuje sociální 
služby pro vaši rodinu a nepodílí se 
na žádných rozhodnutích týkajících 
se vašeho dítěte. Pomůže vám oslovit 
lidi, které chcete pozvat na setkání,  
a s dalšími organizačními záležitostmi 
(místo a čas).

Proč se rozhodnout  
pro rodinnou konferenci?

Věříme, že právě vy a vaše rodina 
najdete nejlepší řešení pro vaše dítě. 
Abyste to mohli udělat, možná 
potřebujete informace, podporu či 
pomoc. Mnohé problémy se dají 
snadněji zvládnout s pomocí příbuz-
ných a blízkých, s některými mohou 

Jak probíhá samotné setkání?

Po celou dobu je vám k dispozici 
koordinátor. Setkání má tři části:

1. část: Sdílení informací

Všichni máte možnost dozvědět se 
co nejvíce informací o rodinné situaci. 
Můžete oslovit pozvané odborníky  
a vyjasnit si detaily.  
Získané informace vám pomohou  
při tvorbě plánu. 

2. část: Soukromá rodinná porada

Odborníci i koordinátor se vzdálí. 
Zůstáváte o samotě, abyste vytvořili 
konkrétní plán, který má za cíl zlepšit 
situaci dítěte. Ten by měl obsahovat:

 kdo, co a do kdy udělá,
 jakou pomoc budete potřebovat  

 a od koho.

Nebojte se! Pokud si nebudete vědět 
rady, máte možnost si i v této fázi 
přizvat na pomoc koordinátora. 

pomoci odborníci. O pomoc je však 
těžké si říct a právě s tím pomůže 
rodinná konference.

Koho na rodinnou  
konferenci pozvat?

Hlavní myšlenkou rodinné konferen-
ce je přizvat k hledání řešení co nejví-
ce lidí z rodiny a jejího okolí. Ukazuje 
se, že i lidé, kteří mají minimální 
kontakt s rodinou, přichází na setkání 
s velmi dobrými nápady.

Můžete využít možnosti pozvat si 
odborníky (psychologa, odborníka 
na závislosti, dluhového poradce, 
učitele apod.), kteří vám poskytnou 
potřebné informace. 

3. část: Schválení plánu rodiny

Jakmile vy a vaše rodina vypracu-
jete plán, představíte ho sociálnímu 
pracovníkovi (jestliže je vašemu dítěti 
ustanoven). Pokud bude plán pro 
vaše dítě bezpečný, bude schválen.

Co se děje po setkání?

Každý, kdo se zavázal v plánu 
k určitému úkolu, ho v dohodnutý  
čas splní. Můžete využít nabídky  
setkat se znovu za nějaký čas  
a zhodnotit, jak vaše řešení funguje  
a jestli není potřeba něco změnit. 

Pokud všichni udělají  
maximum, mohou  
přispět ke zlepšení  
situace a větší  
spokojenosti dítěte.

Co je to rodinná konference?

Rodinná konference je setkání široké rodiny a dalších osob s cílem najít  
řešení obtížné situace dítěte. Setkání je organizováno proto, abyste sami 
mohli rozhodnout o budoucnosti vašeho dítěte. 
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