
Táto, mámo, babičko, dědečku…!
► Řešíte v rodině složitou situaci a hrozí,  

že přijdete o dítě?

► Chcete udělat vše pro to, aby bylo dítě 
vráceno zpět do vaší péče?

► Připravujete se na přijmutí dítěte, které 
ztratilo svoji rodinu, do své péče?

► Uvítáte rady a pomoc ohledně 
správné přípravy na návrat dítěte 
z ústavní výchovy na tzv. podmínečné 
propuštění?

► Potřebujete pomoci v situaci, kdy vaše 
rodina ztratila doposud pečující osobu 
v důsledku vážné nemoci či úmrtí?

Náš odborný tým vám pomůže: 
► s přípravou, svoláním a průběhem 

rodinného setkání (tzv. rodinné 
konference) 

► při realizaci plánu rodiny přímo u vás 
doma 

Všechny aktivity projektu 
jsou bezplatné.

„V Naproti rodině 
pomáháme 
dětem strávit 
dětství a dospívání 
ve fungujícím 
a láskyplném 
rodinném prostředí.“

RODINNÁ KONFERENCE aneb O rodině v rodině

Na soukromém jednání rodiny (rodinné radě) není přítomen koordinátor, 
pracovník OSPOD, ani žádný odborník. Rodinná rada má dostatek prostoru 
k vyřešení situace ohroženého dítěte.

Rodinnou konferencí     
krok za krokem

1. Člen rodiny (příp. pracovník OSPOD) 
kontaktuje pracovníka projektu Naproti 
rodině a žádá svolání rodinné konference 
pro rodinu

2. Příprava koordinátorem, který každému 
členu rodinné konference vysvětlí její 
smysl a účel

3. Samotná rodinná konference

a) úvodní informativní část - seznámení 
s  cílem rodinné konference, prostor pro 
slovo odborníka a pracovníka OSPOD, 
nastavení pravidel rodinné konference

b) soukromý čas rodiny - rodina sama 
hledá vlastní možnosti vyřešení situace 
nezletilého dítěte a tvoří rodinný plán

c) kontrola plánu koordinátorem 
a  pracovníkem OSPOD, případně jeho 
doplnění a schválení

4. Realizace rodinného plánu  a jeho kontrola

O rodinné 
konferenci od těch 
nejpovolanějších: 
„Na konferenci se mi 
nechtělo, ale nakonec 
jsem ráda. Pročistil se 
vzduch mezi oběma 
rodinami a dítěti i mně, 
jako pečující osobě, se 
hodně ulevilo.“ 

„Během dopoledne 
rodina zažila snad 
celou škálu emocí. Od 
počátku byla atmosféra 
vyhrocená. Když se však 
v závěru otec s Lukášem 
objali, tak to byla fakt 
síla, až neuvěřitelné.“ 

„Změnil jsem na Vás 
názor,“ zaznělo od 
podpůrné osoby Pepy 
směrem k otci, kterého 
dříve označoval za 
tyrana. 



Naproti rodině

725 411 683

724 748 399

sluzby@naprotirodine.cz

www.naprotirodine.cz

V našem týmu se 
setkáte se sociálními 
pracovníky, kteří 
mají bohaté 
zkušenosti v oblasti 
práce s rodinou.

Jihočeská rozvojová o.p.s.

info@jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz

Mnoho rodin občas prochází složitým 
obdobím, jehož důsledky ovlivňují 
dětství a dospívání dětí v rodině. 
Jsme tu, abychom v takových 
situacích pomohli prostřednictvím 
rodinné konference. Vždy je lepší 
řešit nelehkou situaci v rámci rodiny 
a okruhu nejbližších přátel a známých. 
Odborníky na svou rodinu jste totiž 
právě vy, vaše rodina. 

Rodinná konference je setkání vaší 
rodiny a dalších lidí (přátel, sousedů, 
učitelů aj.), které si sami vyberete 
a kteří mají zájem pomoci se složitou 
situací nezletilého dítěte. Hledá se zde 
to nejlepší řešení problému a cílem je 
vytvoření plánu rodiny, jehož plnění 
posléze kontroluje klíčový pracovník. 

Jak do rodinné konference 
vstupujeme my?
Pomůžeme vám rodinnou konferenci 
svolat, zorganizovat a přizvat na 
ni případné odborníky. Zároveň 
nabízíme bezpečné prostředí. Před 
setkáním vás budeme důkladně 
informovat a odpovídat na důležité 
otázky prostřednictvím koordinátora.


