
Сімейна рада
- коли служба захисту дітей перевіряє
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Якщо хтось повідомляє про занепокоєння щодо 
дитини, нашою роботою є, протягом приблизно 
трьох місяців, з’ясувати як дитина почувається.

Під час перевірки, крім всього іншого, ми 
збираємо інформацію в державних установах, які 
знають дитину й батьків. Але співпраця з тими, 
хто має значення для дитини, так само важлива. 

Сім’я дитини і близьке коло  
її спілкування є важливими 

Гарним способом співпраці може бути проведення сімейної ради. 
Сімейна рада- це зустріч між людьми з приватного кола спілкування 
сім’ї та іншими релевантними інстанціями. Ціль- розробити план, 
який сприятиме покращенню ситуації. Координатор сімейної ради 
допомогає розпланувати та провести сімейну раду. Координатор є 
незалежним у справі і не працює в службі захисту дітей.

Дитина є головною особою і кожен може виказати свою думку. Ви 
вирішуєте, хто буде запрошений, це можебути декілька осіб, або ж 
багато. Зміст розмов на сімейній раді може варіювати, але відомий 
заздалегідь.



Деякі служби захисту дітей 
пропонують спиратися на такі 
питання: 
 

• Які ресурси бачить сімейна рада? 
З чим вони гарно справляються, що в них виходить? 

• Які складнощі бачить сім’я, родичі та люди з близького  
кола спілкування? 

• Чим сім’я, родичі та люди з близького кола спілкування 
можуть допомогти? 

• Всі потребують чогось позитивного, на що вони  
з нетерпінням чекають! Пропозиції? 

• Чи є щось, з чим служба захисту дітей або комуна  
може допомогти? 

• Хто може слідкувати за тим, щоб план сім’ї втілювався в 
життя і, в разі, якщо щось не працює, зробити зауваження 

• Коли відбудеться наступна зустріч, якщо така буде? 
 

Все, чим діляться і про що говориться на сімейній раді, є 
особистим і приватним. Всі, хто бере в ній участь, заохочуються 
до піклування про один одного та нерозголошення того, що було 
сказано. Якщо інформація буде повідомлятись іншим, це має 
робитись у відповідності з тим, або тими, кого це стосується.
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