
Koordynator na 
naradzie rodzinnej

POLSK



Narada rodzinna jest dobrze zorganizowanym 
spotkaniem, na którym zbierają się dzieci, 
opiekunowie prawni, rodzina, krewni i przyjaciele, 
aby znaleźć rozwiązanie zaistniałej trudnej 
sytuacji.

Moja rola polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu narady 

rodzinnej we współpracy z Wami. Można zaprosić kilka lub 

wiele osób. Główne osoby decydują, kogo należy zaprosić.

Należy wysłuchać dzieci, wobec czego dziecko posiada 

własną osobę wspierającą podczas narady rodzinnej.  Kwestie 

dzielone z innymi 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 to wykonać w 

porozumieniu z osobą lub osobami, których one dotyczą.

Zostałam przeszkolona do sprawowania roli koordynatora i 

chętnie Wam pomogę w znalezieniu dobrych rozwiązań.

Informacje kontaktowe

Imię i nazwisko: 

Telefon: 

E-mail: 



Czego możecie się po 
mnie spodziewać jako po 
koordynatorze: 

• Posiadam niezależną rolę i nie czytam dokumentów w  
 sprawie. Wiem, dlaczego zorganizowano naradę rodzinną  
 i jakie kwestie będą dyskutowane. 

• Mam obowiązek zachowania tajemnicy służbowej oraz  
 obowiązek złożenia meldunku w szczególnych sytuacjach. 

• Kontaktuję się ze wszystkimi uczestnikami i przygotowuję  
 ich do narady rodzinnej. 

• We współpracy znajdziemy datę narady rodzinnej. Postaram  
 się o załatwienie zadań praktycznych związanych z salą na  
 spotkanie i serwowaniem posiłku. 

• Razem znajdziemy osobę, która będzie wspierała dziecko,  
 przewodniczącego i sekretarza – a ja przygotuję wszystkich  
 uczestników do wykonania do swoich zadań. 

• Jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć fizycznie, spróbuję  
 znaleźć alternatywne sposoby Waszego uczestnictwa. 

• Poprowadzę pierwszą i ostatnią część spotkania. W części  
 środkowej narady rodzinnej będziecie dyskutować beze  
 mnie i pod nieobecność innych ekspertów. 

• Postaram się, aby osoby, które mają dostać pisemny  
 plan go otrzymały. 

• Zwykle jestem również koordynatorem narady rodzinnej  
 na kolejnej, kontynuacyjnej naradzie rodzinnej.
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