
Setkání s rodiči, sociálním
pracovníkem a peer konzultantem
(2–3 setkání dle potřeby)

Cílem je s oběma rodiči projít
oblasti z rodičovského plánu,
zaměřit se na potřeby a posílit

jejich rodičovské a komunikační
kompetence, aby mohli i jako rodiče

spolu fungovat dál i po rozvodu. V rámci
konzultace je přítomen i peer konzultant, který si rozpadem
rodiny v dětství prošel a může nabídnout svůj pohled,
zkušenosti, prožívání apod.

Podpůrné
Multidisciplinární
setkání anebVíc hlav
více ví (frekvence
setkávání cca po 2–3
měsících)

Organizace Jak Dál z.s.
naplánuje termín setkání

všech zapojených osob
(např. rodiče, klíčový pracovník OSPOD, facilitátor,
soudce, psycholog, sociální pracovník a případně
další spolupracující organizace s rodinou).
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Rodiče, kteří jsou posláni
soudem nebo oddělením
sociálně právní ochrany dětí
a nespadají pod paragraf 6
zákona č. 359/1999 Sb.
o sociálně právní ochraně
dětí.

Pracovník
organizace Jak
Dál? z.s. rodiči/
rodičům nabídne
termín pro první
setkání (osobní
nebo online).
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Informujeme je o způsobu práce, nabídce služeb
a následných krocích, které rodinu/rodiče/děti
budou čekat a podepisujeme smlouvu.

Pro klienty, kteří k nám byli posláni oddělením
sociálně právní ochrany dětí nebo soudem, jsou
všechny služby bezplatné.

První setkání probíhá s rodičem/
rodiči/dítětem/dětmi, kde nás

zajímá s čím přicházejí a co
potřebují a jaká jsou jejich

očekávání.
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Pokračování/ukončení spolupráce v rámci
podpůrnýchmultidisciplinárních setkání
Po cca 2–3 setkáních by mělo být setkání zaměřeno

k reflexi dosavadní spolupráce. Ujištění se, zda se pracuje na
cíli, který byl domluven na začátku nebo je potřeba si stanovit
nový cíl. Je vhodné reflektovat, zda je zapotřebí podpůrného
týmu nebo se bude pokračovat s rodiči/dítětem už jen v rámci
individuálních setkání s daným odborníkem a podporující
tým se ukončí. Mohou být nabídnuta i další doporučení.

Na pravidelných
podpůrných
multidisciplinárních

setkáních se vyhodnocuje
naplňování cílů z akčního plánu,
hodnotí se spolupráce
a odborníci vnáší své pohledy
z dosavadní spolupráce s rodiči,
dětmi a domlouvají se další kroky.

Mezi jednotlivými
setkáními v týmu
klienti využívají dle

potřeby i další
odbornou pomoc např.
psychologické poradenství,
kurzy na podporu rodičovských
kompetencí a nebo skupinová
práce s dětmi ve skupině.

Konečná zpráva se posílá na OSPOD,
soud, rodičům a obsahuje:

• Kolik se uskutečnilo MDT týmů
a v jakých termínech a kdo se jich
účastnil.

• Jaké byly výstupy z jednotlivých
setkání dle akčního plánu a zda došlo/
nedošlo k jejich naplnění tzn.
motivace, snaha plnit, sledovat jejich
vlastní aktivitu.

• Způsob komunikace mezi rodiči

během společných setkání např.
verbální i neverbální, respekt, úcta,
priorita zájmy dítěte, snaha
domluvit se.

• Pohled dětí (přání a potřeby dítěte/
dětí) – jsou přítomny na setkáních
nebo je jejich názor přenesen. Výstup
z individuální práce s dítětem/dětmi.

• Jaké služby u nás klienti využili/
využívají (poradenství s psychologem
a sociálním pracovníkem, setkání

s peer konzultantem, skupinové
aktivity aj.) a jejich výstup
ze spolupráce s rodiči.

• Shrnutí spolupráce za Jak Dál?
(doplňující informace pro rodiče,
OSPOD, OS).

• Pohled facilitátora

Akční plány z jednotlivýchmultidisci-
plinárních setkání se posílají
na OSPOD po každém setkání.

Komplexní podpora rodin v krizi s využitímmultidisciplinárního týmu

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE S RODIČI, KTERÉ K NÁMVYSLAL OSPOD A SOUD


