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•	 Unikátny	model	plánovania	pre	
ohrozené	dieťa	a	jeho	rodinu	
so	zapojením	rodiny,	príbuzných	
a	iných	blízkych	osôb	dieťaťa	
(naplnenie	zákonnej	povinnosti)

•	 Efektívny	spôsob	komplexného	
vyhodnotenia situácie  
v rodine dieťaťa

•	 Aktivizácia	a	využitie potenciálu 
širokej rodiny, blízkych osôb 
a komunity	pri	hľadaní	najlepšieho	
riešenia	pre	ohrozené	dieťa

•	 Cesta	zodpovedného	
participatívneho	rozhodovania	
o	budúcnosti	dieťaťa	a	jeho	
súčasnej	(i	budúcej)	rodiny	

•	 Konkrétna	realizácia	partnerskej 
tímovej spolupráce	subjektov	
zaangažovaných	na	živote	dieťaťa	

•	 Osvedčený	spôsob	obnovy 
a posilnenia rodinných väzieb 
a vytvárania podporných vzťahov		
v	prospech	dieťaťa		

• Vzájomné posilnenie dôvery	
medzi	rodinou	a	profesionálmi	
	
	
„Situácie,	ktoré	sa	riešia	v	systéme		
v	sociálnoprávnej	ochrany	
detí	vedú	čast	o	rodiny,	ale	aj	
profesionálov	k	prežívaniu	pocitov,	
ako	sú		stres,		zneistenie,	pocit	
zlyhania,	viny	a	hanby,	nedôvera,	
často	pocit	straty	kontroly	nad	
situáciou.	Pocity,	ktoré	smerovanie	
k	zmene	nepodporujú.	Pri	tomto	

spôsobe	práce	s	ohrozenou	
rodinou	ide	o	vec	dôvery	–	veľký	
skok	v	doterajšej	praxi	–	požiadať	
obe	strany	–	profesionálov	i	rodinu,	
aby	v	procese	pracovali	spoločne	
a	dobrovoľne.	Výsledkom	je		
často	obnova	dôvery.	Stretnutia	
rodinného	kruhu	robia	práve	toto.“

Novela Zákona o SPOD a SK 
č. 305/2005 o SPOaSK,	ktorá	je		
platná	od		apríla	2018,	rieši	potrebu	
zavedenia	odbornej	metódy	pomoci	
rodinám	v	kríze		v		par.	11,	článok	3,	
písmeno	bod	5:	
	 „Ak	orgán	sociálnoprávnej	
ochrany	detí	a	sociálnej	kurately	

Máte	vo	svojej	starostlivosti	rodiny,	
ktoré	sa	nachádzajú	v	zložitej	
situácii	a	nevedia	si	poradiť	so	
svojimi	ťažkosťami,	alebo	sa	
nehýbu	z	miesta?	Nenechávajte	si	
neúnosnú	zodpovednosť	za	riešenie	
situácie	ohrozeného	dieťaťa	len	na	
vlastných	pleciach.	Rozšírme	kruh	
okolo	rodiny	a	zorganizujme	pre	
nich	STRETNUTIE RODINNÉHO 
  (PODPORNÉHO) KRUHU.



pri	vykonávaní	opatrení	podľa	
tohto	zákona	zistí,	že	dieťa,	rodič	
alebo	osoba,	ktorá	sa	osobne	
stará	o	dieťa,	potrebujú	pomoc	
z	toho	dôvodu,	že	nie	sú	schopní	
riešiť	problémy	v	rodine,	konflikty	
v	rodine,	prispôsobiť	sa	novej	
situácii	v	rodine,	alebo	ak	ide	
o	rodinu	so	špecifickým	problémom	
a	nemožno	vykonať	opatrenia	podľa	
odseku	1	alebo	podľa	§	10,	navrhne	
ako	súčasť	vykonávaných	opatrení	
vykonanie	alebo	zabezpečenie	
vykonania	odborných metód 
na	zhodnotenie	situácie	dieťaťa	
a	rodiny,	posúdenie	možností	
rodičov,	ďalších	príbuzných	a	iných	
blízkych	osôb	dieťaťa	riešiť	situáciu	
dieťaťa	a	rodiny	pre	určenie	miery	
ohrozenia	dieťaťa.“

Rodinné konferencie (rodinné 
kruhy)	–	Stretnutia	rodinného	kruhu	
komplexne	spĺňajú	parametre	
zákonom	zadefinovanej	odbornej	
metódy,	ktorá	má	byť	pri	výkone	
opatrení	SPOD	a	SK	zabezpečená.

Akreditovaný subjekt SPDDD 
Úsmev ako dar 	ponúka	možnosť		
zabezpečiť	reali-záciu	rodinných	
konferencií	–	Stretnutí	rodinného	
kruhu	(SRK)	prostredníctvom	našich	
certifikovaných	koordinátorov,	
ktorí	sú	na	výkon	tejto	odbornej	
metódy	vzdelávaní	v	akreditovanom	

vzdelávacom	procese,	majú	bohaté	
skúsenosti	z	10-ročnej	praxe	
realizovania	rodinných	konferencii,	
pracujú	pod	odbornou	supervíziou	
a	kontinuálnym	metodickým	
vedením.	V	súčasnosti	sa	často	
zamieňajú	pojmy	a	aj	pod	rodinnou	
konferenciou	sa	niekedy	označuje	
i	to,	čo	s	princípmi	a	nevyhnutnými	
zásadami	rodinnej	konferencie	
nemá	veľa	spoločného.	Spoločnosť	
Úsmev	ako	dar	garantuje 
kvalitu svojich certifikovaných 
koordinátorov	rodinných	
konferencií	pod	názvom	Stretnutia	
rodinného	kruhu.	

Záujemcovia o zorganizovanie 
Stretnutia rodinného kruhu	pre	
rodiny	vo	svojej	agende	sa	môžu	
kedykoľvek	kontaktovať	s	centrálou	
Spoločnosti	Úsmev	ako	dar,	kde	
im	poskytnú	všetky	potrebné	
informácie.	

Záujemcovia o akreditované 
vzdelávanie pre získanie 
zručností a osvedčenia na 
koordinovanie/facilitovanie 
rodinných konferencii – Stretnutí 
rodinného kruhu	sa	o	výcvikoch	
dozvedia	takisto	v	centrále	
Spoločnosti	Úsmev	ako	dar.



NAJČASTEJŠIE DÔVODY USKUTOČNENIA 
RODINNÝCH KONFERENCIÍ – 
STRETNUTÍ RODINNÉHO KRUHU
	
•	Keď	je	ohrozené	bezpečie	
a	zdravý	vývin	dieťaťa,	alebo	sú	
obavy,	že	dieťa	nemá	dostatočne	
naplnené	svoje	potreby	a	je	
potrebné	určiť	mieru	ohrozenia
•	Keď	rodina	nezvláda	aktuálnu	
náročnú	životnú	situáciu	alebo	
výchovu	dieťaťa
•	Vždy,	keď	sa	vytvára,	alebo	
aktualizuje	individuálny	plán	práce	
s	dieťaťom	a	sociálny	plán	práce	
s	dieťaťom	a	jeho	rodinou
•	Keď	je	potrebné	zmobilizovať	
širšiu	rodinnú	a	sociálnu	sieť	okolo	
ohrozeného	dieťaťa	a	posilniť	
súdržnosť	rodiny	pre	dieťa	
vo	svojom	strede
•	V	akejkoľvek	záťažovej	situácii,	

ktorou	rodina	prechádza,	a	ktorá	
negatívne	ovplyvňuje	stav	dieťaťa	
(rozchody	a	rozvody	rodičov,	
rodičovské	konflikty,	závažné	
ochorenie	v	rodine,	strata	blízkej	
osoby,	ekonomickej	či	sociálnej	
istoty,	závislosti,	násilie	v	rodine,	...)	
•		Keď	hrozí	vyňatie	dieťaťa	z	jeho	
prirodzeného	rodinného	prostredia	
a	následné	umiestnenie	do	
inštitucionálnej	starostlivosti,	alebo	
keď	bolo	v	rodine	uložené,	alebo	
sa	zvažuje	uloženie	výchovného	
opatrenia,	či	iného	účinného	
opatrenia	SPOD
•	Ak	by	úprava	rodinných	pomerov	
umožnila	dieťaťu	umiestnenému	
v	inštitucionálnej	starostlivosti		jeho	
návrat	do	rodiny
			Ak	je	cieľom	návrat	dieťaťa	do	
rodiny	a	je	potrebné	zmobilizovať	
širokú	rodinu,	komunitu	a	iné	
blízke	osoby	dieťaťa	pre	zaistenie	
dlhodobej	podpory		v	prirodzenom	
prostredí	rodiny	
•	Keď	dieťa	v	náhradnej	
starostlivosti	nemá	dostatočne	
udržiavaný	a	vyživovaný	kontakt	
so	svojou	rodinou	a	inými	blízkymi	
osobami	zo	svojho	pôvodného	
prostredia	
•	Vždy,	keď	rodina	alebo	zariadenie,	
v	ktorom	je	dieťa	umiestnené,	
potrebuje	urobiť	dôležité	
rozhodnutie	ohľadom	dieťaťa

Najlepšie	spoznáte	prínos	Stretnutí 
rodinného kruhu	z	vlastnej	
skúsenosti.	Ozvite	sa	a	my	Vás	
prevedieme	celým	procesom	tak,	
aby	táto	skúsenosť	bolo	posilnením	
pre	Vás	i	pre	Vám	zverené	dieťa	
a	jeho	rodinu.	Pocit	satisfakcie	
chce	a	potrebuje		zažívať	každý	
z	nás.



AKO STRETNUTIE RODINNÉHO KRUHU 
PREBIEHA?	

• Príprava procesu SRK 
–	nezávislý	koordinátor	vyhľadá	
všetky	blízke	vzťahové	osoby	
dieťaťa,	osloví	kompetentných	
profesionálov	a	zainteresovaných	
odborníkov,	realizuje	individuálne	
prípravné	stretnutia	so	všetkými	
pozvanými	účastníkmi	SRK.	

• Stretnutie rodinného kruhu
–	zvyčajne	trvá	2	až	3	hodiny,	v	
závislosti	od	počtu	zúčastnených	
a	závažnosti	problému,	ktorého	
riešenie	sa	hľadá	na	stretnutí.	

STRETNUTIE RODINNÉHO KRUHU MÁ 
TRI FÁZY: 

1. Poskytnutie informácií –	
stretnutie	rodiny	a	jej	blízkych	
osôb	s	pozvanými	profesionálmi	
pracujúcimi	s	dieťaťom,	ktorí	
zúčastneným	objasnia	podstatu	
a	súvislosti	jeho	ohrozenia.	
Prípadový	sociálny	pracovník	
zadefi	nuje	minimálne	požiadavky,	
ktoré	musí	plán	rodinného	kruhu	
obsahovať,	aby	sa	pre	dieťa	zaistilo	
adekvátne	a	bezpečné	riešenie.

2. Dôverný (súkromný) čas pre 
rodinu a jej blízke osoby	–	kľúčová	
časť	Stretnutia	rodinného	kruhu,	
keď	členovia	rodinnej	sociálnej	siete	
spoločne	na	základe	porozumenia	
vypočutých	informácií	na	prvej	
časti	stretnutia	diskutujú	o	krokoch	
k	naplneniu	skutočných	potrieb	
dieťaťa,	vytvárajú	konkrétny	a	
komplexný	plán	riešenia	problému,	
rozdeľujú	si	úlohy	podľa	svojich	
reálnych	možností.
3. Prijatie plánu	–	prípadový	
sociálny	pracovník	a	koordinátor	
SRK	sa	vracajú	do	rodinného	
kruhu,	ktorý	im	predstaví	svoj	
plán	riešenia	v	prípade,	že	plán	
zohľadňuje	požiadavky	bezpečia	
dieťaťa	a	zahŕňa	požiadavky	
a	podmienky	sociálnoprávnej	
ochrany,	sociálny	pracovník	
plán	odsúhlasí	ako	záväzný	
pre	všetkých	zainteresovaných	
(úrad,	samospráva,	škola,	rodina,	
komunita).



• Uskutočnenie plánu 
Rodina	a	blízke	osoby	realizujú	
jednotlivé	úlohy,	ktoré	na	seba	
prevzali,	časť	úloh	môže	plán	
delegovať	na	profesionálov,	pokiaľ	
sa	tak	na	SRK	všetci	účastníci	
vrátane	profesionálov	dohodli.
• Hodnotiaci proces 
Členovia	rodinnej	a	podpornej	
sociálnej	siete	rodiny	(blízke	
osoby	i	profesionáli)	sa	po	
dohodnutom	čase	opäť	stretávajú,	
aby	vyhodnotili	zrealizované	
kroky	a	posilnili	svoju	motiváciu	
pokračovať	v	stanovenom	pláne,	
v	prípade	potreby	ho	spoločne	
korigovali.
	

VÝHODY,  KTORÉ VNÍMAJÚ SOCIÁLNI 
PRACOVNÍCI AKO DÔVODY NA 
SPOLUPRÁCU
	
Rodinná konferencia – Stretnutie 
rodinného kruhu: 
•	presadzuje	hodnoty,	ktoré	sami	
preferujú	a	filozofiu,	ktorá	sa	im	
páči
•	redukuje	našu	pracovnú	záťaž,	
nenesieme	sami	celú	záťaž	
zodpovednosti	za	riešenie	situácia	
dieťaťa	a	jeho	rodiny
•	pomáha	pravdivo	identifikovať	
silné	stránky	a	zdroje	rodiny
•	aktivizuje	členov	rodiny	a	ich	

prirodzenú	sociálnu	sieť	k	riešeniu	
situácie	dieťaťa
•	využíva	sa	potenciál	všetkých	do	
života	dieťaťa	zainteresovaných	
osôb,	ktorí	spoločne	s	nami	hľadajú	
najlepší	záujem	dieťaťa
•	eliminujú	sa	nevhodné	intervencie	
a	neadekvátne	rozhodnutia
•	vyúsťuje	do	lepších	
a	komplexnejších	riešení	situácie	
dieťaťa
•	dáva	pocit	satisfakcie,	že	sme	pre	
dieťa	spravili	naozaj	maximum
•	vytvára	pozitívne	vzťahy	medzi	
profesionálmi	a	rodinou
•	podporuje	efektívnu	tímovú	
spoluprácu	a	reálne	zapája	širokú	
rodinu	a	komunitu	do	riešenia	
•	posilňuje	súdržnosť	
a	spolupatričnosť	rodiny	a	blízkych	
osôb	dieťaťa
•	obnovuje	dôveru

PRÍNOSY RODINNEJ KONFERENCIE –  
STRETNUTIA RODINNÉHO KRUHU 
PRE DIEŤA OČAMI SOCIÁLNYCH 
PRACOVNÍKOV

•	Poskytuje	dlhodobú	prevenciu	
ohrozenia	dieťaťa	–	zvyšuje	
povedomie	o	nebezpečenstve	
a	ohrození	pre	dieťa	v	rámci	širokej	
rodiny	a	komunity.



•	Chráni	dieťa	búraním	tabu	
a	rodinných		tajomstiev,	
eliminuje	manipuláciu	a	účelové	
nečitateľné	a	dieťa	poškodzujúce	
stratégie,	SRK	vytvára	priestor	
na	komunikáciu	aj	o	háklivých	
otázkach	v	pravde,	ktorá	
oslobodzuje,	princípom	„všetci	
vedia	všetko“.
•	Dieťa	získava	potrebný	priestor	
na	lepšie	porozumenie	udalostiam	
a	súvislostiam	vo	svojom	živote,	
spracovanie	a	vyjadrenie	svojich	
pocitov,	potrieb	a	očakávaní	
(„pomenované	veci	prestávajú	mať	
deštruktívnu	silu“).
•	Posilňuje	sebahodnotu	a	identitu	
dieťaťa	–	pocit	prijatia	a	rešpektu	
voči	svojej	rodine	zo	strany	
profesionálov	(aj	s	jej	špecifikami).
•	Dieťa	zostáva	v	bezpečnom	
strede	kruhu	všetkých	svojich	ľudí,	
pre	dieťa	je	vždy	prínosom,	ak	sú	
vzťahy	medzi	„jeho”	dospelými	
dobré.

92%	plánov	rodiny	bolo	plne	
akceptovaných	sociálnymi	
pracovníkmi	ako	plán,	ktorý	
zohľadňuje	najlepší	záujem	
dieťaťa	a	stal	sa	závätným	
plánom	spoločnej	tímovej	práce	
zosieťovaných	profesionálov,	
širokej	rodiny,	blízkych	osôb	dieťaťa	
a	všetkých	zainteresovaných	
z	prirodzenej		komunity	rodiny.	

SPÄTNÉ VÄZBY OD PROFESIONÁLOV 
– SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV –
ÚČASTNÍKOV STRETNUTÍ RODINNÉHO 
KRUHU

•	„Účastníci	sa	nielen	učia	rešpektovať	
sa	navzájom,	komunikovať,	
prezentovať	slobodne	svoj	názor,	ale	
skutočne	môžu	hľadať,	čo	je	najlepšie	
pre	dieťa,	nie	pre	systém.“
•	„Je	veľa	možností	ako	prijímať	
rozhodnutia.	Pre	mňa	je	dôležitý	
proces,	akým	sa	toto	rozhodovanie	
deje.	Stretnutie	rodinného	kruhu	bolo	
veľmi	odlišné	od	množstva	prípa-
dových	konferencií	a	iných	stretnutí,	
na	ktorých	som	sa	dovtedy	zúčastnila.	
Široká	rodina	bola	pripra-vená	prijať	
zodpovednosť	a	dostala	reálnu	moc	
ovplyvniť	riešenie	svojej	situácie.“	
•	„Vďaka	tejto	ceste	vzniká	náhľad	
na	rodinu	z	iného	uhla	–	predostrú	
sa	nové	skutočnosti,	o	ktorých	by	
sme	sa	prostredníctvom	spisových	
materiálov	nikdy	nedozvedeli.“
•	„Pomáha	to	lepšie	sa	vžiť	do	
problémov	danej	rodiny,	ale	hlavne	
touto	formou	podnietiť	rodinu	na	to,	
aby	s	podporou,	ktorú	takto	získala,	
nabrala	novú		sebadôveru	a	silu	
zmeniť	svoju	životnú	situáciu.“
•	„Sociálny	pracovník	už	nie	je	
sám	ponechaný	na	všetku	prácu	–	
a	obavy?	Tie	patria		k	našej	práci,	tým	
sa	nevyhneme.“



Ak	sa	chcete	dozvedieť	viac	o	možnosti	zorganizovať	rodinnú	konferenciu	–	
Stretnutie rodinného kruhu	pre	rodinu,	ktorú	máte	vo	svojej	starostlivosti,	
radi	vám	poskytneme	podrobnejšie	informácie	na	tel.	č.	0903 781 775	alebo	
nás	kontaktujte	na	srk@usmev.sk. Tešíme	sa	na	dobrú	spoluprácu,	pri	ktorej	
budeme	môcť	zažívať	pocit	satisfakcie,	vidieť	výsledky	nášho	spoločného	úsilia	
a	v	životoch	zverených	detí	a	ich	rodín	posilňovať	to	najcennejšie.

KONTAKT
Spoločnosť Úsmev ako dar +	421	903	781	775	 	 www.usmev.sk

Ševčenkova	21	 	 	 srk@usmev.sk	 	 www.nahradnarodina.sk

851	01	Bratislava	 	 	 	 	 	 	 www.mostykrodine.sk

Ak budeme stále robiť veci ako doteraz, budú také, ako boli doteraz ...

Sme odkázaní na spoluprácu

Rozšírme kruh okolo ohrozeného dieťaťa

Spoločnosť	Úsmev	ako	dar	je	členom	platformy	Európskej	siete	rodinných	konferencií	

(European	FGC	network)		http://www.fgcnetwork.eu

Family Group Conference


