
Narada rodzinna 
– gdy Urząd ds. Ochrony Praw Dziecka przeprowadza badania

POLSK



Jeśli ktoś zgłosi zaniepokojenie sytuacją dziecka, 
naszym zadaniem jest dowiedzenie się, jak wygląda 
sytuacja i samopoczucie dziecka, na co mamy około 
trzech miesięcy.

Podczas badania gromadzimy m.in. informacje 
od placówek publicznych, które znają dziecko i 
rodziców. Jednakże współpraca z ludźmi mającymi 
znaczenie dla dziecka jest tak samo ważna.

Rodzina dziecka i siatka  
bliskich kontaktów są ważne 

Dobrą metodą współpracy może być przeprowadzenia narady 

rodzinnej. Narada rodzinna to spotkanie prywatnej siatki 

kontaktów rodziny i innych adekwatnych instancji. Celem 

spotkania jest opracowanie planu, który ma sprzyjać polepszeniu 

sytuacji. Koordynator narady rodzinnej pomaga w zaplanowaniu i 

przeprowadzeniu narady rodzinnej. Koordynator jest niezawisły w 

sprawie i nie pracuje w Urzędzie ds. Ochrony Praw Dziecka.

Dziecko jest główną osobą, a wszystkie inne osoby mogą się 

wypowiedzieć. To Wy decydujecie, kogo trzeba zaprosić, może to 

być kilka lub wiele osób. Tematy poruszane na naradzie rodzinnej 

są zróżnicowane, lecz zapoznamy Was z nimi z wyprzedzeniem.



Niektóre Urzędy ds. Ochrony 
Praw Dziecka zalecają wzięcie 
punktu wyjściowego z 
następujących kwestii: 
 

• Jakie zasoby widzi narada rodzinna?  
W czym są dobrzy – co udaje im się uzyskiwać? 

• Jakie wyzwania widzi rodzina, krewni i sitaka kontaktów? 

• W czym może wesprzeć rodzina, krewni  
i siatka kontaktów? 

• Wszyscy potrzebują czegoś, na co się cieszą. Propozycje? 

• Czy Urząd ds. Ochrony Praw Dziecka lub gmina  
mogą w czymś pomóc? 

• Kto może nadzorować przeprowadzenia planu dla rodziny 
– i powiadomić, jeśli coś nie funkcjonuje prawidłowo 

• Kiedy ewentualnie można zorganizować kolejne  
spotkanie kontynuacyjne? 

Kwestie dzielone i omawiane na naradzie rodzinnej są osobiste 

i prywatne. Wszystkich uczestników wzywa się do wzajemnej 

troski i zachowania dla siebie tego, co zostało powiedziane. 

Jeśli informacje dzieli się z innymi, należy dokonywać tego w 

porozumieniu z osobą lub osobami, których one dotyczą.
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