KDY
JE DOBRÉ
VYUŽÍT IPK?
ceme:

V případě, že ch

KDE
SI MŮŽETE IPK
OBJEDNAT?

INTERAKTIVNÍ
PŘÍPADOVÁ
KONFERENCE (IPK)

IQ ROMA SERVIS A JEHO VZDĚLÁVACÍ
INSTITUCE AKADEMIE DIVERSITAS NABÍZÍ:

Nebo také „Společné setkání“ je přístup, kdy
rodina, dítě a odborníci společně hledají řešení
obtížné životní situace, a kde dítě je tím nejdůležitějším účastníkem.
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PRO PRÁCI S OHROŽENOU RODINOU
NABÍZÍME TAKÉ:
 klasické
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 rodinné konference

Více informací a aktuální ceník najdete na:

www.akademie-diversitas.cz
Kontaktní osoba:
Mgr. Sabina Maňková
tel.: +420 775 867 367
e-mail: sabina.mankova@iqrs.cz
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JAK ZAČÍT?

JAK PROBÍHÁ PŘÍPRAVA?

JAK PROBÍHÁ SETKÁNÍ?

Svolavatel (zpravidla pracovník OSPOD) vytipuje
rodinu, pro kterou by chtěl uspořádat IPK a konzultuje
vhodnost této metody s kontaktní osobou. Společně
dojednají cíl a navrhnou účastníky pro setkání.

S dítětem se připravuje organizátor, který je zároveň
průvodcem dítěte. Vyplní s ním knížku Moje setkání, která zábavnou formou informuje dítě o průběhu
setkání a pomůže zmapovat přání a názory dítěte. Organizátor využívá také soubor her a pomůcek z tzv. Komunikační bedny.

• Setkání vede zkušený facilitátor.

KDO BUDE NA SETKÁNÍ?

CO OSTATNÍ?

Kromě dítěte, které má možnost vzít si s sebou někoho blízkého, se na setkání sejdou také členové rodiny (případně jejich
podpůrné osoby) a odborníci, kteří dítě znají (učitel, psycholog, sociální pracovnice, vychovatel a další, kteří mohou pomoci
navrhnout řešení).

Organizátor všem účastníkům vysvětlí smysl, cíl
a průběh setkání, dojedná místo a termín setkání.
Společně s rodinou zve další důležité i podpůrné osoby na
IPK, vytváří pozvánku (společně s dítětem), kterou rozesílá.

• V místnosti hraje hudba, kterou si dítě vybralo a k dispozici je jeho oblíbené občerstvení.
• Na začátku všichni vyjádří něco pěkného o dítěti.
• Poté všichni účastníci zapisují barevnými fixami na
velké papíry na zdi témata, která jsou pro ně důležitá.
• Dítě má k ruce průvodce, který mu pomáhá zapisovat
jeho myšlenky a názory.
• Po zmapování situace se jednotlivá témata rozpracovávají, přičemž dítě určuje, které téma je pro něj prioritní.
• Účastníci pak společně vytvářejí plán dalších kroků,
které povedou ke změně v životě dítěte.
• Proces je pro dítě příjemný a srozumitelný a dítě
do něj může po celou vstupovat a ovlivňovat ho.
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