
Kdy uvažovat o RK?

► Když je nezletilé dítě jakkoliv ohroženo 
či v rodině nastaly problémy, které 
dítě negativně ovlivňují (stěhování, 
výkon trestu rodiče, změna okolností 
ubytování, zdraví, změna školy dětí…)

► Když je rodina nově v evidenci OSPOD 

► Když je rodina v evidenci „už dlouho“ 

► Když se situace v rodině zhoršuje…

Jak žádat o RK pro řešení situace rodiny? 

Spojte se s naším administrátorem. Ten 
společně s vámi zváží, zda je situace 
v rodině pro RK vhodná. Pokud ano, 
pomůže se všemi úkony, které jsou 
potřebné pro její odstartování (vyplnění 
žádosti, zformulování zadání pro 
rodinu…). Administrátor povolá vhodného 
koordinátora, který RK svolá. 

Administrátor RK: telefon: 724 748 399, 
hanouskova@naprotirodine.cz

„Rodinná 
konference je 
přirozený nástroj 
k vyřešení situace 
ohroženého dítěte 
nebo dětí.“

RODINNÁ KONFERENCE

Služba sanace je založena na intenzivní 
spolupráci s ohroženou rodinou, její 
podmínkou však je úzká spolupráce 
s OSPOD (vy, OSPOD, zadáte rodině 
a sanačnímu týmu zakázku – úkol, který 
musí rodina splnit), aby se případně 
vyvázala z dohledu, či dosáhla navrácení 
dítěte do rodiny. 

Cílová skupina 

► Rodina ztratila nebo může ztratit své 
děti (děti byly umístěny do náhradní 
rodinné péče, nebo jim umístění hrozí)

► Rodina (dítě) má nařízený dohled 
orgánu OSPOD (či jiné opatření)

► Rodina žádá návrat dítěte z ústavní 
výchovy (jiné náhradní péče) – tzv. 
podmínečné propuštění dítěte

► Rodina se připravuje na přijetí dítěte 
do své péče (příbuzenská pěstounská 
péče), atd.

Jak služba probíhá     
formou návštěv v rodině v rozsahu 1,5 až 
3 hodin. 

SANACE
(dále jen RK)

Jsme schopni pro vás zajistit facilitaci 
PK pro řešení situace nezletilého dítěte. 
Organizátorem jste samozřejmě vy, 
OSPOD, přičemž zajišťujete přípravu 
a informování účastníků PK. Jste 
zodpovědní za přípravu PK, facilitátor pak 
za její průběh a za zpracování výstupů. 

Jakým způsobem facilitátora PK poptat?

Obraťte se na pracovníka NAPROTI 
RODINĚ: sluzby@naprotirodine.cz

Pracovník vám pomůže v rozhodování, 
zda je situace v rodině pro PK vhodná. 

PK bude trvat: maximálně 2 hodiny

Cena: OSPOD za PK uhradí facilitátorovi: 
1 000,- Kč/hodina + náklady na cestovné. 

PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
(dále jen PK)



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

ASISTOVANÉ SETKÁVÁNÍ

Asistované setká(vá)ní je služba, 
v rámci které je možné uskutečnit 
setkání dítěte s rodičem (či jinou 
osobou dítěti blízkou). 

ASISTOVANÉ PŘEDÁVÁNÍ

Asistované předá(vá)ní je služba, 
v rámci které je možné uskutečnit 
předání dítěte mezi rozvedenými 
rodiči (či jinými osobami dítěti 
blízkými). Cílem je vytvořit pro dítě 
co možná nejpřirozenější, klidný 
a nezatěžující způsob přechodu mezi 
dospělými. 

Zmiňované služby poskytujeme 
v prostorách Jihočeské rozvojové a je 
vždy přítomen odborný pracovník. Všechny aktivity projektu 

jsou bezplatné.

KDY je možné službu poptat
(více na www.naprotirodine.cz)

Asistované 
setká(vá)ní

Asistované 
předá(vá)ní

Pondělí až 
pátek; každá 3. 
sobota v měsíci

Pondělí až pátek, 
každý sudý 

pátek a neděli 
odpoledne


