
1 

 

Príloha č.2 

STRETNUTIE RODINNÉHO KRUHU (SRK) 
Podprogram zameraný na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných 

a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa  
§ 11 ods. 3 písm. b) bod 5. 

Cieľ  - Hľadať najlepšie riešenie aktuálnej situácie dieťaťa 

- Tvorba plánu práce rodiny a s rodinou – súčasťou je plán 

vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou 

formou 

- Iniciovať, zmobilizovať a účinne využiť zdroje a potenciál rodiny 

a komunity 

- Uzdravenie a budovanie vzťahov 

- Posilnenie  a podpora rodiny,  

- Mobilizácia síl a prepojenie dostupných možností 

- Ponechať zodpovednosť za riešenie situácie na rodine a jej 

blízkych 

Špecifikácia modelu SRK Filozofia rodinnej konferencie - Stretnutia rodinného kruhu vychádza z 
presvedčenia, že rodinná a podporná sieť pozná najlepšie skutočnú 
situáciu v rodine, kontext a súvislosti problému, ale aj možnosti riešenia a 
často iba potrebuje podnet k iniciatíve a pomoc pri obnove narušených, či 
prerušených vzťahov. 
SRK je stretnutie širokej rodiny, blízkych a podporných osôb jednotlivých 
členov rodiny, kedy sa v jeden deň, na jednom mieste v KRUHU spoločne 
zamýšľajú nad možnosťami riešenia situácie ohrozeného dieťaťa, s ktorým 
majú isté prepojenia (príbuzenské, profesijné) a chcú byť nápomocní pri 
hľadaní toho najlepšieho riešenia pre dané dieťa. Výsledkom stretnutia je 
vytvorenie konkrétneho spoločného plánu riešenia situácie v súlade s 
najlepším záujmom dieťaťa.  
Prípadový pracovník je neoddeliteľnou súčasťou celého procesu, 
stanovuje minimálne požiadavky, ktoré musí plán rodiny obsahovať, aby 
bol pre dieťa bezpečný a prínosný, určuje spôsob monitorovania 
realizácie, potvrdzuje plán vytvorený podpornou sieťou dieťaťa ako 
spoločný postup všetkých zainteresovaných na riešení situácie v rodine 
Kľúčovou súčasťou SRK je súkromný -  privátny čas pre rodinu.  

Cieľová skupina Každá rodina v ktorej je potrebné: 
- Analyzovať potenciál rodinného systému a širšieho sociálneho 

okolia dieťaťa  
- Urobiť plán pre dieťa a jeho rodinu 
- Zaktivizovať rodinu a jej prirodzenú podpornú sieť 
- Prijať nejaké rozhodnutie 

Možné indikácie o Keď je ohrozené bezpečie a zdravý vývin dieťaťa 
o Keď rodina nezvláda náročnú životnú situáciu alebo výchovu dieťaťa 
o Keď je potrebné posilniť súdržnosť rodiny v záujme dieťaťa 
o 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,...) 

o Keď hrozí vyňatie dieťaťa z jeho prirodzeného rodinného prostredia a 
následné umiestnenie do Centra pre deti a rodiny  alebo iného 
zariadenia, alebo keď boli dieťaťu uložené výchovné opatrenia 

o Ak by úprava rodinných pomerov umožnila dieťaťu umiestnenému v 
inštitucionálnej starostlivosti jeho návrat do rodiny 

o Keď sa vytvára akýkoľvek plán práce s dieťaťom a jeho rodinou 
o Keď dieťa v náhradnej starostlivosti nemá podporovaný a udržiavaný 
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kontakt so svojou rodinou a inými blízkymi osobami 
o Keď rodina alebo zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené, 

potrebuje urobiť dôležité rozhodnutie ohľadom ďalšej budúcnosti 
dieťaťa 

o Iné situácie, kedy je potrebné komplexne posúdiť možností rodičov, 
ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa 
a rodiny 

Realizácia podprogramu A. Podnet na usporiadanie SRK zo strany navrhovateľa SRK  
  

B. Príprava SRK  

Samotnému stretnutiu nevyhnutne predchádza intenzívny overený a 
štruktúrovaný proces prípravy. Dobrá príprava všetkých pozvaných a 
zúčastnených osôb je kľúčovou fázou procesu a rozhoduje o úspešnosti 
stretnutia, na ktorom sa tvorí plán riešenia a prijímajú pre dieťa dôležité 
rozhodnutia. Preto sa vyhľadávaniu, sieťovaniu a dôslednej príprave 
všetkých blízkych osôb dieťaťa, a na jeho živote zaangažovaných 
profesionálov, cielene venuje odborne pripravený koordinátor SR 
 

C. Samotné Stretnutie rodinného kruhu má tri časti: 

 

1. Poskytnutie komplexných informácii o situácii v rodine 
a ohrozeniach pre dieťa 

2. Dôverný čas pre rodinu  
3. Prezentácia a odsúhlasenie plánu 

 
D. Realizácia plánu – široká rodina a jej blízke osoby a celá 

zosieťovaná podporná sieť realizujú vlastné  naplánované úlohy, 
pričom využívajú procesom identifikované podporné služby 
a odbornú pomoc  

 

E. Hodnotiaci proces – následne prebiehajú hodnotiace stretnutia 
rodinného kruhu, ktoré sú postavené na posilňovaní pozitívnych 
skúseností z úspešnej realizácie zvládnutých postupných krokov. 
Využívajú prvky sebaregulácie a vlastných kontrolných 
a motivačných mechanizmov rodiny.  Hodnotiace stretnutia 
rodiny sa stanovujú v pláne podľa potreby, zvyčajne po  3, 6, a 18 
mesiacoch. 

Časová dotácia Predpokladáme 40 – 60 hodín práce, časová dotácia je však výsledkom 
dohody zúčastnených strán 

Forma práce Ambulantná / terénna (viď písmeno b) programu CDR) 

Odborní pracovníci sociálny pracovník, psychológ, asistent sociálnej práce, odborní pracovníci 
v zmysle platnej legislatívy SR 

 


