
Координатор на 
сімейній раді

UKRAINSK



Сімейна рада- це добре розпланована зустріч, де 
збираються дитина, опікуни, сім’я, родичі та друзі, 
для того, щоб знайти рішення в разі, якщо є якісь 
складності.

Моє завдання- розпланувати та провести сімейну раду у 
співпраці з вами. Запросити можна декількох людей, або 
багатьох. Кого на неї запрошувати, вирішують головні особи.

Дитину повинні почути, тому дитина має окрему людину, яка 
буде її підтримувати на сімейній раді. 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.

Як координатор сімейної ради, я пройшов(ла) відповідну 
підготовку і хочу допомогти вам знайти гарні рішення.

Контактна інформація

Ім’я: 

Телефон: 

Електронна пошта:



Від мене, як координатора, ви 
можете очікувати наступне: 
• Я відіграю незалежну роль і не читаю документи у справі.  

 Я знаю, чому буде сімейна рада і що буде обговорюватись. 

• В мене є обов’язок про нерозголошення інформації і  
 обов’язок повідомити про отриману інформацію в окремих  
 ситуаціях. 

• Я контактую з усіма, хто буде брати участь та проводжу їх  
 підготовку перед сімейною радою. 

• Ми разом визначаємось з датою сімейної ради. Я забезпечую  
 практичну сторону питання з приміщенням та їжею/напоями. 

• Ми розом визначаємось з тим, хто буде підтримуючою  
 особою для дитини, спікером та секретарем, я також підготую  
 всіх до їхніх завдань. 

• В разі якщо хтось не в змозі взяти фізичну участь, я спробую  
 знайти альтернативні способи долучитися. 

• Я проводжу початкову і заключну частину зустрічі. А  
 середній частині зустрічі сімейна рада обговорює все без  
 моєї присутності та присутності інших фахівців. 

• Я подбаю про те, щою ті, хто повинен мати план у  
 письмовому вигляді його отримали. 

• Зазвичай е я виступаю у ролі координатора і на наступних  
 сімейних радах.
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