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Rodinné konference – úvod do problematiky 
 
Komu je seminář určen: sociálním pracovníkům OSPOD a dalším 
sociálním pracovníkům, kteří pracují s rodinami, pracovníkům 
v sociálních službách, neformálním pečovatelům, 
Seminář představuje nový přístup v oblasti péče o ohrožené rodiny s 
dětmi, který vrací rozhodovací pravomoc zpátky rodině a poukazuje 
na návrat k tradičnímu řešení obtížných situací. Seminář seznamuje 
účastníky nejen s historií a teorií rodinných konferencí, ale hlavně 
klade důraz na předání zkušeností s využíváním tohoto přístupu v 
České republice. Absolventi se dozvědí, jak motivovat členy rodiny, 
aby využili nabídku uspořádání rodinné konference, jak probíhá celý 
proces, jakou roli zaujímá pracovník OSPOD, koordinátor rodinné 
konference a odborníci, jak uspořádat rodinnou konferenci v širokém 
kruhu rodiny a přátel a jak je to s přítomností dítěte. Součástí 
semináře jsou praktická cvičení a ukázky kazuistik. 
Rozsah semináře: 8 hodin 
Max. kapacita semináře: 20 osob 
Absolventi obdrží Osvědčení s akreditací MPSV. 
 
Lektorky: 

Mgr. Gabriela Pavlíková  
Vystudovala Zdravotně sociální fakultu na Jihočeské 
univerzitě v Českých Budějovicích. Od roku 2013 se věnuje 
zavádění rodinných konferencí do praxe SPOD. Vede RK 
centrum, společný projekt organizací Amalthea, z. s.  
a energeia, o. p. s.    
V roce 2015 pro MPSV spoluvytvářela metodické materiály 

o rodinných konferencích. V organizaci Amalthea pracuje jako rodinná 
mediátorka a facilitátorka interaktivních případových konferencí se 
zaměřením na přípravu dětí a jejich zapojování do rozhodovacího procesu. 
Je milovnicí divadla, filmu, horských túr a matkou dvou dcer a syna. 
 

Mgr. et Bc. Kateřina Martínková 
Na Univerzitě Hradec Králové vystudovala finanční 
management, sociální patologii, prevenci a sociální 
pedagogiku. V roce 2013 začala pracovat v Amalthee jako 
koordinátorka rodinných konferencí, podílela se na vytváření 
metodických materiálů rodinných konferencí pro MPSV. 

V RK centru pracuje jako koordinátorka a administrátorka rodinných 
konferencí. Aktivně se věnuje šíření myšlenky rodinných konferencí mezi 
odbornou a širokou veřejností se zaměřením na důležitost participace dětí 
v procesu a podporu přirozené síly komunity. Její vášní je vysokohorská 
turistika, lyžování a otužilecký sport, je matkou dvou dcer.  
 

https://www.amalthea.cz/
http://www.energeia.cz/

