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Čeho si můžete všimnout?

 dítě je nesoustředěné, smutné, 
 změnila se mu nálada

 je unavené, podrážděné, 
 usíná při vyučování

 je výrazně nemluvné
 chová se agresivně
 má časté krátkodobé absence
 má problémy v kolektivu dětí
 nenosí svačiny
 chodí neupravené do školy

Pokud rodině nabídnete uspořádání 
rodinné konference, dostane mož-
nost, aby si své problémy  
vyřešila nejdříve vlastními silami.

Rodinná konference (dále RK) je 
v podstatě rodinná rada, na které 
se schází široká rodina a další osoby, 
které hledají nejlepší řešení obtížné 
situace dítěte.

Jako pracovníci školských zařízení 
trávíte s dětmi většinu dne a jste tedy 
jedni z prvních, kdo si všimne u dítěte 
projevů, které mohou signalizovat  
nějaký problém v jeho rodině.

Ukazuje se, že právě rodina je schop-
na nalézt účinné řešení, pokud dosta-
ne včas příležitost aktivně se zapojit.

Rodinnou konferenci zajišťuje ne-
závislý koordinátor — pracovník RK 
centra. Pomůže rodině s organizací 
a s oslovením lidí, které chce na  
setkání pozvat. 

Rodina má možnost přizvat i odbor-
níky (učitele, školního psychologa 
apod.), kteří jí poskytnou potřebné 
informace pro vytvoření plánu rodiny, 
a to v první části samotného setkání.

Jak postupovat?

Pokud dospějete k názoru, že by 
rodina mohla svoji situaci řešit na 
rodinné konferenci, nebo v přípa-
dě, že máte pochybnosti o vhod-
nosti využití RK, obraťte se na RK 
centrum. Nabízíme osobní setkání 
s vámi a rodičem/rodiči dítěte, kde 
poskytneme více informací a odpo-
víme na případné otázky.

Rodinnou konferenci můžete také 
sami nabídnout přímo rodině.  
Nabízíme vám letáky určené 
rodinám a dětem s podrobnějšími 
informacemi a popisem průběhu 
samotného setkání. 

Uspořádání rodinné  
konference je bezplatné. 
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