
PŘÍPADOVÉ KONFERENCE – EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO POMOC OHROŽENÝM RODINÁM 

Moderní metoda sociální práce nazvaná případová konference je běžnou součástí praktické 

činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Znamená způsob projednání 

situace ohroženého dítěte s rodiči a s dalšími subjekty, nástroj komplexní spolupráce při 

řešení postavení ohrožených dětí a zapojení dalších pomáhajících subjektů                                

a zainteresovaných osob. Účast pozvaných odborníků a zástupců různých orgánů na 

případové konferenci je dobrovolná, jde o vzájemnou spolupráci a nabídku pomoci rodičům 

a dětem. Orgán sociálně-právní ochrany dětí při ní plní roli koordinátora, nejedná se z jeho 

strany o ukládání úkolů a povinností. 

Případová konference spočívá ve společné odborné diskusi a v zapojení rodičů, jiných osob 

zodpovědných za výchovu, nezletilých dětí, dalších blízkých osob, odborníků a orgánů 

podílejících se na ochraně ohroženého dítěte a řešení jeho situace.  

Orgán sociálně-právní ochrany dětí je povinen uspořádat případovou konferenci už v době, 

kdy zvažuje podání návrhu k soudu na uložení výchovného opatření, které vždy zasahuje      

do rodičovské zodpovědnosti, nebo návrhu k soudu na opatření, kterým se dítě svěřuje do 

náhradní rodinné péče.  

Kvalitní příprava, uspořádání a vedení případové konference, dobře volený cíl a smysl 

případové konference je výbornou motivací klienta k vzájemné spolupráci, k přesvědčení, že 

mu sociální pracovník chce poskytovat pomoc a poradenství za účelem normalizace jeho 

životní situace. Hlavní zásadou je, aby byla případová konference vedena v zájmu dětí a rodin 

za účelem hledání přijatelného řešení pro všechny, ale především pro dítě. Rovněž je žádoucí 

vedení případové konference odborníkem, nezávislým odborně vzdělaným facilitátorem.  

Případová konference umožňuje zejména:  

- rychle reagovat na vzniklou situaci, 

- vytvářet osobní kontakty a podpůrnou síť rodině, 

- společně hledat způsoby řešení a rozdělit dílčí odpovědnost na další subjekty, 

- vyhnout se vlastní izolovanosti, 

- aktivizovat potřebnou pomoc a koordinovat péči.  

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Vlašim využívá pro pořádání 

případových konferencí odborných služeb Poradenského centra pro rodinu a děti Úsměv 

Říčany a zapsaného spolku Rozum a Cit Říčany. 

 

 


