
 
 
         

 

Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety 

Spoločnosť Úsmev ako dar  

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

a Fórum riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) 

 Magistrát hlavného mesta Bratislava 

 

Vás pozývajú na odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou 

Prínos konferenčného modelu práce s rodinou 

   Využitie restoratívnych konferencii a rodinných konferencií  

             Stretnutí rodinného kruhu  pri práci s dieťaťom - mladým človekom, 

 jeho rodinou a komunitou 

9. októbra  2019 (9.00- 15.30 hod.) 

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 1, Bratislava. 
                  

Ak budeme stále robiť veci ako doteraz, budú také, ako boli doteraz.... 

 

Sme odkázaní na spoluprácu 

 

Rozšírme kruh okolo ohrozeného dieťaťa 
 

Konferencia je určená pre profesionálov, ktorí pracujú s ohrozenými deťmi, mladými ľuďmi 

a ich rodinami v oblasti sociálneho a psychologického poradenstva, sociálno-právnej ochrany detí 

a sociálnej kurately, sociálnych služieb, terénnej sociálnej práce,  komunitnej práce, ako aj z oblasti 

justície, školstva, zdravotníctva, polície, komunálnej práce, predstaviteľom akademickej obce 

a všetkým, ktorí sa zaujímajú o efektívne spôsoby práce s rodinou.  

Konferencia sa koná v rámci stretnutia Európskej siete praktikov využívajúcich pri svojej 

práci s rizikovými skupinami občanov restoratívne praktiky -  model rodinných konferencii (Family 

Group Conferences) a Restorative Conferences. Členom tejto európskej siete odborných inštitúcii je 

od roku 2009 aj akreditovaný subjekt Spoločnosť Úsmev ako dar, ktorý implementuje tento unikátny 

model pri práci s ohrozenými deťmi a ich rodinami na Slovensku.  

 

                           Príďte si pre nový impulz pre svoju prácu. 



 
 
         

 

Harmonogram konferencie: 

 

09:00 – 09:30  Registrácia účastníkov. 

09:30 – 9:45 Privítanie účastníkov, otvorenie konferencie 

 Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda, Úsmev ako dar 

 Dr.h.c.Prof. MUDr. Vladimír Krčméry,  DrSc., rektor, Vysoká škola 

zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 

09:45 – 11:15 Restoratívne myslenie a restoratívne konanie 

Rob Van Pagée, člen predstavenstva Medzinárodného inštitútu pre 

restoratívne praktiky (International Institute for Restorative Practices) a člen 

predstavenstva Restorative Justice Netherlands - RJN, riaditeľ Eigen Kracht, 

Holandsko, lektor a supervízor slovenského tímu koordinátorov FGC a RC  

11:15 – 11:45 Prestávka s občerstvením. 

11:45 – 12:45 Konferenčný model práce s rodinou Rodinné konferencie a restoratívne 

konferencie v slovenských podmienkach - súčasný stav a perspektívy 

Moderovaná panelová diskusia  

Mgr. Ivana Mrázková, riaditeľka Odboru stratégie sociálnej ochrany detí 

a rodiny, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

JUDr. Marica Pirošíková, zástupkyňa SR pred ESĽP, Ministerstvo 

spravodlivosti SR 

Doc. PhDr. Alena Bašistová, PhD., poslankyňa NR SR, predsedníčka Výboru 

pre sociálne veci NR SR 

JUDr.Eva Farkašová- sudkyňa, podpredsedníčka Asosiácie rodinných sudcov 

Mgr. Monika Micheleová, riaditeľka Odboru vykonávania opatrení SPODaSK 

v zariadeniach, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  

zástupcovia MV SR, MŠ SR, ZMOS, BSK a Magistrátu  

Rodinné konferencie v praxi – príklady dobrej praxe  

Moderovaná panelová diskusia 

Účastníci tejto časti panelovej diskusie sú pracovníci oddelení sociálnoprávnej 

ochrany detí, centier pre deti a rodinu (bývalé detské domovy), MVO, škôl a 

samospráv, ktorí vo svojej praxi rodinné konferencie - SRK využívajú a  



 
 
         

 

zástupcovia certifikovaných koordinátorov SRK, ktorí rodinné konferencie – 

Stretnutia rodinného kruhu  na Slovensku realizujú.  

12.45-13.15   Využitie rodinných konferencií a restoratívnych konferencii (RP) v praxi 

alebo Prečo nám to na Slovensku trvá dlhšie ako by sme si želali?  

Silné stránky a potreby alebo výzvy a perspektívy zavedenia restoratívnych 

praktík do práce centier pre deti a rodiny, oddelení SPOD, rodinných súdov, 

terénnych sociálnych pracovníkov samospráv, zariadení sociálnych služieb,  

škôl, MVO a ďalších subjektov – Workshopy (Jeden „circle“ je určený 

pozvaným odborníkom z akademického prostredia pre spoločnú neformálnu 

diskusi k  stratégii implementácie restoratívnych- reintegratívnych praktík do 

študijných programov VŠ) 

13:15 – 13:30 Zhrnutie výstupov pracovných skupín – diskusia.  

13:30 – 14:00  Obed formou studenej kuchyne. 

14:00 – 15:15 Quo vadis konferenčný model práce s rodinou? Odkaz budúcim  

Moderovaná panelová diskusia slovenských odborníkov so zapojením 

zahraničných hostí, ktorí rodinné konferencie, školské kruhy  a restoratívne 

konferencie vo svojich krajinách úspešne implementujú a praktizujú  

zástupcovia inštitúcii z Anglicka, Škótska, Walesu a Severného Írska, 

Holandska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Českej republiky a Estónska. 

15:15 - 15:30          Ponuka pre vás - predstavenie modulového vzdelávacieho programu  

Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou (restoratívne 

konferencie/rodinné konferencie) akreditovaného MŠ SR,  ponuka rozvoja 

zručností pri vedení rodinných a restoratívnych konferencii 

Prekvapenie na cestu praxe – pre všetkých priaznivcov rodinných 

konferencii 

 

15:30    Zhrnutie výstupov, závery konferencie 

 

Výstupy zahraničných účastníkov budú konzekutívne tlmočené do slovenčiny.  

Po ukončení  konferencie účastníci dostanú certifikát o absolvovaní seminára Konferenčný model 

práce s rodinou. 

 



 
 
         

 

 

Tešíme sa na spoločný inšpiratívny čas praktikov, ktorí chcú pri svojej práci zažívať pocit 

satisfakcie, vidieť výsledky a deliť sa o to, čo vo svojej profesii našli ako cenné a užitočné. 

 

 

Registrácia: 

Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 23. septembra 2019 vyplnením elektronického formulára. Pre 

zobrazenie formulára kliknite SEM. Formulár je potrebné vyplniť za každého účastníka. 

 

Účastnícky poplatok: 

 Účastnícky poplatok za konferenciu je  35€/osoba.    

V cene je zahrnuté občerstvenie a obed formou studenej kuchyne. 

PLATBA NA MIESTE NIE JE MOŽNÁ 

 

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť do 2. októbra  2019 prevodom na účet.  

číslo účtu / IBAN:  SK56 3100 0000 0041 7001 8404 

variabilný symbol:  2491 

popis transakcie: priezvisko účastníka/účastníkov (POVINNÝ ÚDAJ) 

 

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom 

 e-mailu: srk@usmev.sk alebo na tel. č. 0903 781 775. Mgr.Jana Bytčáneková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1yrAMzcILqaF4iKPtSusrimoPsjryyIkuv7cMJ2ldqSA/edit
mailto:srk@usmev.sk


 
 
         

 

 

 

 

 

Restoratívne praktiky vychádzajú z princípov restoratívnej justície (nápravného 

reintegratívneho práva), ktoré sa svojim nápravným a preventívnym charakterom zameriavajú na 

predchádzanie recidívy zlyhaní jednotlivca a skupín a smerujú k hľadaniu zmysluplného riešenia 

negatívnych spoločenských, komunitných, školských a rodinných problémov. Tieto konferenčné 

modely tímovej skupinovej práce s ohrozenými, či rizikovými členmi rodiny, širokou rodinou a 

komunitou prinášajú  potenciál pozitívne ovplyvňovať ľudské konanie, posilňovať pozitívnu osobnú 

identitu, motivovať k zmene, ale aj iniciovať rodinnú a komunitnú spolupatričnosť. Bližšie vám na 

konferencii predstavíme dva modely:  

1.Rodinné konferencie – Family Group Conferences – Stretnutie rodinného kruhu  je 

užitočné uskutočniť kedykoľvek ide o záležitosti dieťaťa a rodiny, v ktorých je potrebné urobiť plán a 

prijať rozhodnutie, sú kľúčovým nástrojom pri hľadaní a napĺňaní najlepšieho  záujmu dieťaťa. Oblasti 

využívania Stretnutí rodinného kruhu majú široký záber, od veľmi závažných dôvodov ako je ochrana 

dieťaťa pred násilím, zneužívaním a zanedbávaním, ako aj prevencia neopodstatneného vyňatia 

dieťaťa z rodinného prostredia, ochrana dieťaťa pred poškodzujúcimi vplyvmi v rodinných a 

rodičovských konfliktov, zachovanie, nadviazanie alebo zintenzívnenie významných vzťahov  dieťaťa, 

ale aj v prípadoch, kde je potrebné zabezpečiť bezpečný a stabilný návrat člena rodiny 

z inštitucionálnej starostlivosti do rodiny a komunity, ale i napr. zabezpečenie lokálnej podpory a 

pomoci rodine pri náročných životných situáciách (ako sú napr.  náhle udalosti, či závažné zdravotné 

problémy v rodine), pri zabezpečovaní adekvátnej starostlivosti a výchovy deti u rizikových rodičov, 

riešenie záškoláctva a problémového správania detí a mladistvých v rodine i v škole.  

 

2. Restoratívne konferencie sa úspešne v mnohých krajinách sveta využívajú v oblasti 

prevencie kriminality a v oblasti penitencionárnej a postpenitencionárnej starostlivosti a sú účinným 

nástrojom v práci s mladistvými páchateľmi a v oblasti sociálnej kurately. V školskom prostredí sú 

široko a mimoriadne efektívne realizované restoratívne praktiky implementované do školského 

prostredia pod názvom školské kruhy (school circles) ako prevencia problémového správania, 

agresivity, šikany,  závislostí a iných negatívnych javov u detí a mladistvých v školskom prostredí a 

v komunite. 



 
 
         

 

V rámci panelovej diskusie na konferencii prednesú svoje príspevky a príklady dobrej praxe 

zástupcovia inštitúcii dlhodobo praktizujúcich model restoratívnych konferencii a Family Group 

Conference z organizácií združených v Európskej sieti rodinných konferencií z Anglicka, 

Škótska, Walesu a Severného Írska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Estónska. 

    Hlavným prednášajúcim je Rob Van Pagée, člen predstavenstva Medzinárodného inštitútu pre 

restoratívne praktiky (International Institute for Restorative Practices) a člen predstavenstva 

Restoratívnej justície v Holandsku (Restorative Justice Netherlands - RJN). Pôvodne sociálny 

pracovník, ktorý sa mnoho rokov venoval práci s ohrozenými rodinami, rozpoznal potenciál 

konferenčného modelu od roku 1989 efektívne využívaného pri práci s ohrozenou rodinou po celom 

svete pod názvom Family group conference  (u nás známe ako „Stretnutie rodinného kruhu“) a 

implementoval tento model úspešne do systému sociálnej práce vo svojej krajine. Je zakladateľom a 

riaditeľom Eigen Kracht Centrale (holandského centra „Stretnutí rodinného kruhu“), ktoré využíva 

sieťovanie širokej rodiny, komunity a širokej podpornej siete rodiny ako nástroj včasnej intervencie a 

sanácie rodiny vo všetkých regiónoch Holandska. Neskôr priniesol tento model do mnohých 

európskych a niekoľkých ázijských krajín, je jedným zo zakladateľov Európskej siete praktikov FGC. 

V roku 2006 priniesol Stretnutia rodinného kruhu aj na Slovensko, vyškolil prvé 

skupiny  koordinátorov a trénerov výcviku v konferenčnom modely práce, je neoddeliteľnou súčasťou 

slovenského implementačného tímu a zostal našim lektorom a supervízorom.  

Vo svojej prednáške Restoratívne myslenie a restoratívne konanie Rob Van Pagée predstaví 

prínosy a výzvy modelu Family Group Conferences a Restorative Conferences v kontexte 

spoločenských zmien a potrieb, ktoré prispeli k rozvoju restoratívnych praktík vo svete.   

 

 

 

 

 


