
 
Často kladené otázky k rodinným konferencím 

 

• Co je rodinná konference? 

Rodinná konference je setkání členů širší rodiny, přátel a známých, kteří společně hledají řešení 

situace, ve které hraje hlavní roli nezletilé dítě.  

 

• Proč je pro rodinu rodinná konference přínosná? 

Rodinná konference rozšiřuje okruh osob, které se mohou podílet na řešení situace, dává příležitost 

těmto lidem se aktivně zapojit a především se dohodnout. Rodina a blízcí se scházejí proto, aby 

společnými silami vyřešili situaci, která se dítěte týká a podpořili jej. Výsledkem by mělo být, aby se 

dítěti v životě dařilo lépe. 

 

• V čem je rodinná konference lepší než ostatní metody? 

V porovnání s jinými metodami rodinná konference posiluje vztahy v rodině a zároveň ponechává 

dítě v centru dění. Rodinné konference jsou postaveny na důvěře v rodinu, že svoji situaci dokáže 

vyřešit vlastními silami. 

 

• Přijde vám metoda Rodinných konferencí lepší než ostatní metody a proč? 

Díky zapojení širší rodiny, případně přátel vznikají reálnější možnosti řešení, které mají trvalejší 

dopad, protože u vzniku řešení je více lidí, kteří chtějí, aby vše dobře dopadlo. 

 

• Co může rodinná konference přinést dítěti a co všem dalším účastníkům? 

Dítěti rodinná konference přináší jistotu, že o něj mají všichni zúčastnění zájem a udělají maximum 

pro jeho spokojenost. Všem účastníkům společně pak přináší zjištění, že nejsou sami na řešení 

„problémů“.  

 

• Jaká je role koordinátora? 
Koordinátor je organizátorem rodinné konference. Od počátku je ve spojení se všemi potenciálními 

účastníky. Vysvětluje její smysl a průběh, případně pomáhá rodině sestavit otázku, na kterou by měli 

zúčastnění najít v průběhu svého setkání odpověď. Koordinátor je vůči všem účastníkům nestranný  

a do vlastního setkání nijak nezasahuje svými názory. 

 
 

• Odkud metoda rodinných konferencí přišla a kdy se začala používat u nás? 
Kolébka rodinných konferencí je na Novém Zélandu, kde byly uzákoněny jako doporučená metoda 

práce s rodinou již v roce 1989. V devadesátých letech minulého století se tato metoda rozšířila dále 

do Austrálie, severní Ameriky, Velké Británie, Irska, Německa a do severských států Evropy. V ČR se 

při práci s ohroženými rodinami tato metoda používá od roku 2013. 

 
 

• Jak postupujeme v případě zapojení OSPOD do přípravy rodinné konference? 

Pokud OSPOD rodinnou konferenci nenavrhl a rodina není vedena v jeho evidenci na základě  

§ 6 zákona č. 359/1999 Sb. o SPOD, nebo rodič spolupráci s OSPOD nezmiňuje či si ji nepřeje navázat, 

pak OSPOD sami nijak nekontaktujeme. 

  



 
• Kolik rodinná konference stojí?  

Rodinné konference organizujeme zdarma. Naši organizaci stojí příprava jedné rodinné konference 

mezi 5 a 10 tisíci korunami, podle náročnosti a počtu kontaktu s rodinou. 

 

• Bude u rodinné konference facilitátor?  

V soukromé části rodinné konference se snažíme přiblížit co nejvíc tomu, jak fungujete v běžném 

životě, proto zde žádný facilitátor přítomen není.  

 

• Jak dlouho rodinná konference trvá?  

Příprava účastníků rodinné konference trvá přibližně jeden měsíc, podle počtu zúčastněných a podle 

jejich časových možností. V den, kdy se koná závěrečné rodinné setkání je dobré rezervovat si čas 

alespoň na tři hodiny.  

 

• Proč je potřeba zvát další lidi?  

Cílem je získat pro děti co největší možnou podporu z řad rodiny a přátel. Víc hlav víc ví. To, co rodina 

nevymyslí ve dvou nebo ve třech lidech dost možná vymyslí v pěti. 

 

• Může být na rodinné konferenci jen ten, koho tam chci?  

Vždy se domlouváme s rodinou na tom, kdo by měl být přítomen na rodinné konferenci a jakou by 

měl mít roli. 

 

• Bude u rodinné konference dítě? Proč je důležitá jeho přítomnost? 

Rodina a blízcí se scházejí proto, aby společnými silami vyřešili situaci, která se dítěte týká a podpořili 

jej v konkrétní situaci. Výsledkem by mělo být, aby se dítěti v životě dařilo lépe. Právě proto by na 

závěrečném rodinném sekání dítě mělo být. Může se také vyjádřit k věcem, které se ho dotýkají a 

mohlo se dle svých možností do řešení zapojit a bylo součástí řešení situace. 

Zároveň děti mají na setkání vždy „podpůrnou osobu“, která mu pomáhá zvládnout náročné 

momenty a vyjádřit svůj názor.  

 

• Jak zajišťujeme, aby bylo dítě v bezpečí?   

Na závěrečné setkání dítě pečlivě připravujeme. Hledáme pro něj podpůrnou osobu, ukazujeme mu 

prostor, kde se závěrečné setkání bude konat, pracujeme s jeho přáními i obavami a společně 

s rodinou stanovujeme pravidla setkání. 

 

• Budou na rodinné konferenci pracovnice OSPOD?  

Pokud je zadavatelem rodinné konference OSPOD, účastní se sociální pracovník pouze úvodní  

a závěrečné části setkání. Soukromé rodinné porady se neúčastní.  

 

• Dostanu potvrzení pro soud/OSPOD? 

Výstupem z rodinné konference je rodinný plán, který můžete soudu/OSPOD poskytnout. Pokud 

bude soud/OSPOD potřebovat bližší informace (např. o průběhu přípravy), může si i ně požádat.  

 

 



 
• Komu se dostane do ruky plán, který vznikne na závěr rodinné konference?  

Plán rodiny dostanou všichni účastníci setkání, případně i sociální pracovník, pokud byl zadavatelem 

rodinné konference. Komu ho zákonní zástupci dítěte dále poskytnou je na jejich rozhodnutí 

s ohledem na předem dohodnutou mlčenlivost.  

 

• Co když se na rodinné konferenci všichni pohádáme? 

Je přirozené, že se emoce na závěrečném setkání mohou projevit. Doporučujeme účast podpůrných 

osob a zejména hledáme v okolí rodiny i takové osoby, které svou přirozenou autoritou přispívají 

k tlumení případných konfliktů. Zároveň věříme, že rodina ochrání slabší účastníky setkání. Během 

přípravy setkání se domlouváme s účastníky na pravidlech komunikace s respektem k dítěti (např. 

nezvyšování hlasu). 

 
 

• Co když se účastníci konference nedohodnou? 

Je možné, že rodina nevytvoří plán. Nicméně pro situaci může být důležité už jen to, že se někteří 

účastníci osobně sejdou a promluví si. 

• Jsou rodinné konference vhodné pro každou rodinu?  

Z našich zkušeností vyplývá, že rodinné konference jsou vhodné pro každou rodinu, které záleží na 

potřebách dětí a chce si věci řešit po svém.  

  

• Jaký je rozdíl mezi případovou konferencí a rodinnou konferencí?  

Na případové konferenci je po celou dobu přítomen facilitátor, zapisovatel a další odborníci např. 

učitel, lékař atd. Bohužel běžně se jí účastní jen zlomek blízkých lidí kolem dítěte. Naopak u rodinné 

konference je ve soukromé části závěrečného setkání pouze rodina, která si tvoří a zapisuje svůj plán. 

Zároveň dbáme na to, aby se závěrečného setkání účastnili všichni důležití blízcí lidé z okolí dítěte. 

 

• Opravdu rodinná konference funguje?  

Z našich statistik vyplývá, že 90 % rodin, pro které jsme rodinné setkání organizovali, vnímali 

rodinnou konferenci jako přínosnou.  

• Co když se účastníci „poperou“? Máte zkušenost i s touto situací? Jak ji řešíte? 

S účastníky mluvíme o situacích, které by mohly být konfliktní a domlouváme se na konkrétních 

způsobech, jak jim předejít případně jak je řešit. I v těchto situacích hledáme řešení společně 

s rodinou/účastníky. 

• Co se stane, když některý z účastníků nepřijde, ačkoliv to slíbil?  

Zeptáme se rodiny, zda má závěrečné setkání význam i bez tohoto člena rodiny. Pokud ano pokračuje 

rodinné setkání bez něj. 

 
 
 



 
• Co děláme špatně, když zatím nemáme z rodinných konferencí závěrečné setkání? 

 Je dobře, že to stále zkoušíte. Každá rodina nemusí dojít k závěrečnému setkání. Může se stát, že se 

rodina domluví už v průběhu přípravy a posune rodinnou situaci dál i bez vytvoření rodinného plánu.  

 

• Jak nabídnout rodině rodinnou konferenci tak, aby ji chtěli?  

Důležité je mluvit s nimi o tom, že je důležité slyšet názor dítěte v bezpečném prostředí rodiny a že je 

to dobrá cesta v případě, že si chtějí situace vyřešit sami např. bez zásahu OSPOD nebo soudu. Dále 

samozřejmě předat informace o Centru rodinných konferencí Lata a podpořit rodinu v navázání 

kontaktu.   

 

• Jak vybrat vhodnou rodinu pro rodinnou konferenci? 

V Latě se věnujeme rodinným konferencím napříč spektrem. Máme na mysli například porozvodové 

situace, těžké situace v rodinách včetně nemocí, změny v péči o děti, umístění dítěte do péče jiné 

osoby nebo vracení dítěte zpět do biologické rodiny, přechod dítěte na střední školu, problémy 

s návykovými látkami v rodině.  

 

• Musím být na rodinné konferenci i já?  

Pokud budete zadavatelem rodinné konference vy, stanovíte otázku/zadání rodinné konference, 

budete pozváni na setkání a budete schvalovat plán rodiny, který účastníci vytvoří (z pohledu toho, 

zda odpovídá vašemu zadání/otázce). V ideální případě budete s plánem rodiny pracovat i nadále  

a podporovat rodinu v jeho naplňování.  

 
 

 

 


