
Rodinné
setkání





Žiju s mamkou a jejím 
přítelem Markem. 

Nemám ho moc rád. 
Když se napije, tak na 

mě křičí. 



Mamka teď nemá práci, 
takže nemáme  
ani moc peněz. 

Mamka s Markem se 
často hádají, taky kvůli 

mně, protože nosím 
špatné známky. 



Hodně jsme se stěhovali 
a nikdo mě ve třídě moc 
nebere. Do školy chodím 
často pozdě a někdy tam 

ani nedojdu. 



Sociální pracovnice 
nám navrhla, že bychom 
mohli uspořádat rodinné 

setkání. To znamená, že já, 
moje rodina a jiní dospělí, 

které dobře znám, se 
sejdou a společně se 

domluvíme, jak to udělat, 
aby se mi dařilo lépe. 



Přišla za mnou Petra. 
To je koordinátorka, která 

mi vysvětlila, co je to 
rodinné setkání. 

Řekl jsem si, koho tam 
chci pozvat a co tam chci 
řešit: že bych si chtěl najít 

kamaráda, přál bych si 
vídat se s tátou a chci,  

aby byl doma větší klid. 



Bál jsem se, že mi tam 
všichni budou nadávat, že 
nechodím do školy, nebo 
že vůbec nikdo nepřijde. 

Koordinátorka mi navrhla, 
abych si vybral někoho, kdo 

mě dobře zná a bude mi 
během setkání pomáhat. 

Vybral jsem si strejdu Libora. 
Pracuje jako hasič.



Petra se sešla se všemi 
pozvanými a také jim 
vysvětlila, k čemu je 

rodinné setkání dobré 
a proč mají přijít.  

S Petrou jsme vyrobili 
pozvánky pro moji 
rodinu a přátele.  



Koordinátorka Petra všechny 
přivítala. Sociální pracovnice 

řekla, co potřebuju. 
Obě potom odešly vedle.



Pak začala naše rodinná rada, 
kde jsme vymysleli společný 

plán. Nikdo se nehádal a nikdo 
mi nenadával. 

Strejda Libor mi domluví 
hasičský kroužek. Pojedu 

s ním na letní tábor.

Protože taťka bydlí 
daleko, budu za ním jezdit 

1× za měsíc na víkend. 
Budeme si psát na FB.



Teta Jana pomůže mamce 
najít práci u nich ve firmě.

Sestřenice Šárka mě 
bude 1× týdně doučovat 

matiku a angličtinu.

Mamka se domluví s paní 
učitelkou na pravidelných 

návštěvách ve škole.



Mamka s Markem navštíví 
rodinnou poradnu.

Dohodli jsme se, že budeme mít 
zase brzy další rodinné setkání. 



Celé rodinné setkání bylo 
vlastně docela fajn. 

Líbilo se mi, že ostatní 
zajímalo, co potřebuju. 



Zavolej nám nebo napiš: 
RK centrum
+420 774 452 077
info@rk-centrum.cz
www.rk-centrum.cz


