VÝZVA
 Zajímáte se o osudy lidí kolem Vás?
 Jste komunikativní, otevření, máte
organizační schopnosti?
 Měli byste zájem o smysluplný
přivýdělek?
 Nejste sociálním pracovníkem a
nepracujete v systému sociálně
právní ochrany dětí?

Červenec 2014;
příběh rodinné konference číslo 1
Sociální pracovnice městského úřadu měla ve své evidenci rodinu, rodina
řešila náročnou a vleklou rozvodovou situaci včetně zajištění péče o jejich
pětiletého syna. Sociální pracovnice byla zapojena do pilotáže systému
Rodinných konferencí, zavolala své kontaktní osobě pro Rodinné
konference s žádostí o uspořádání Rodinné konference pro tuto rodinu.
Aktuálnost potřeby řešit situaci umocňoval také fakt, že se blížilo soudní
jednání. Kontaktní osoba vytipovala ze seznamu vyškolených osob
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se dozvěděla o rodině vice. Koordinátorka rodinu navštívila a povídala si s
nimi o jejich možnostech, kdo všechno v rodině funguje a nefunguje, kdo je
pro jednotlivé členy rodiny oporou. Koordinátorka s potenciálními účastníky
nic neřešila, pouze se je snažila motivovat k tomu, aby dorazili na
Rodinnou konferenci a chtěli situaci ve jménu dítěte řešit. Na domluvený
termín koordinátorka sezvala všechny dohledané členy rodiny a jejího
okolí. Koordinátorka se sociální pracovnicí širokému kruhu rodiny
zopakovaly, kde je základní problém a co je třeba vyřešit. Poté zůstala
rodina sama. Bez sociální pracovnice, bez koordinátorky. Měli čas a
prostor situaci vyřešit. Věděli, že to je jen na nich, že si vytvoří svůj plán.
Když měli hotovo, zavolali sociální pracovnici a koordinátorku a předali jim
svůj návrh řešení situace. Rodiče se budou střídat v péči o syna, který
bude vždy jednou za 14 dní u otce, otci bude pomáhat v péči jeho matka,
která také bude pomáhat s hlídáním či vyzvedáváním vnuka ze školky,
když to bude potřeba. Sociální pracovnice ho rodině schválila. To, co by
mnohdy trvalo měsíce, se vyřešilo, rodina rozebrala situaci, uvědomila si
vážnost situace. Druhý den proběhl soud. Soudce si přečetl plán, který
rodina připravila a přijal ho.
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