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Kdy je RK vhodná
Rodinnou konferenci je vhodné svolat
vždy, když je dítě jakkoli ohroženo
či nastaly v rodině problémy, které
dítě či rodinu negativně ovlivňují.

Situace vhodné ke svolání RK
nedostatečné naplňování potřeb dítěte
vážné nebo dlouhodobé onemocnění v rodině
rodič potýkající se se závislostmi
neshody mezi rodiči, které zasahují do prospívání dítěte
rozchod rodičů — úprava poměrů nezletilého dítěte
obtíže dítěte ve škole
výchovné obtíže včetně trestné činnosti dítěte
dítě akutně umístěné mimo rodinu na základě předběžného opatření
dítě v náhradní rodinné péči — úprava kontaktu s vlastní rodinou,
podpora pěstounů ze strany jejich širší rodiny a blízkých, podpora
školního prospívání aj.
dítě v přechodné pěstounské péči nebo ve ZDVOP — dlouhodobé řešení
zajištění péče o dítě
dítě s nařízenou ústavní výchovou — úprava kontaktu s rodinou,
návrat do rodiny

Činnosti pracovníka OSPOD

Činnosti koordinátora RK

identifikuje ohrožení dítěte
a formuluje důvod svolání RK
nabízí a motivuje zákonného
zástupce dítěte k využití RK
po získání souhlasu
s uspořádáním RK předává
základní informace RK centru
vyplňuje žádost o RK
účastní se úvodní a závěrečné
části RK
schvaluje „plán rodiny“, vytvořený
rodinou a blízkými, a tím zaručuje,
že přijatý plán řešení situace bude
pro dítě bezpečný
pomáhá rodině, aby se plán
realizoval

seznamuje rodinu s principy RK
rozšiřuje okruh osob a motivuje
je k účasti na RK
projedná s rodinou její očekávání,
obavy a otázky
s rodinou vytvoří seznam
možných odborníků, kteří by
se měli RK účastnit
speciální pozornost věnuje
přípravě dítěte
sjednává termín a zajišťuje
prostory na RK
aktivně vede úvodní
a závěrečnou část RK
po RK přepisuje a rozesílá
„plán rodiny“ účastníkům RK

Uspořádání rodinné konference
je bezplatné.

Rodinná konference (RK) je setkání široké rodiny
a dalších osob (sousedé, přátelé, zástupci
komunity) s cílem najít nejlepší řešení obtížné
situace dítěte. RK zvyšuje míru zapojení
a odpovědnosti rodiny. Otvírá tak možnost
řešit problémy přirozenou cestou, citlivou
k potřebám dítěte.

Přístup vychází z předpokladu, že rodina má
obrovský potenciál a je schopna sama najít
řešení své situace s aktivním nasazením všech
členů. Nabízí rodině, aby spolu se svými
blízkými, s dítětem samotným a za podpory
odborníků navrhla postup zvládání složité
situace dítěte. Rodině s organizací RK pomáhá
nezávislý koordinátor (pracovník RK centra).
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