
 

 
Obiteljsko vijeće- informacije za odrasle  
Podrška obiteljima u teškim razdobljima života 
 
Što je Obiteljsko vijeće? 
Vi i vaši najbliži imate probleme i željeli biste naći dobro rješenje. Ili prolazite kroz 
teška vremena i dobro bi vam došla podrška. Zar ne bi bilo dobro da sada, s 
osobama koje poznajete i u koje imate povjerenja, porazgovarate i skupa razmislite o 
tome, kako dalje. U tom slučaju je Obiteljsko vijeće pravo rješenje za Vas.  
U pripremi i provedbi Obiteljskog vijeća podržat će Vas neovisan koordinator/ 
koordinatorica. To su isključivo u tu svrhu izučeni grañani, koji inače imaju neko 
drugo zanimanje, a koji preuzimaju ulogu koordinatora/-ice. Ova ponuda je jedna od 
inicijativa Ureda javne skrbi za mladež (Jugendamt) i za Vas besplatna.  
 
Kako funkcionira Obiteljsko vijeće? 
Vi kao obitelj sjednete za stol skupa s Vašom rodbinom, prijateljima i ljudima koji su 
vam bitni te odlučite o tome, koje rješenje Vam se čini razumnim. Zapravo možete 
upravo skupa s Vama bliskim osobama najbrže spoznati, što Vam je sada 
neophodno, kako si možete meñusobno pomoći i da li želite prihvatiti podršku sa 
strane, npr. od Ureda javne skrbi za mladež. Mnogim ljudima teško pada, zatražiti 
pomoć i razgovarati o problemima, no dosadašnja iskustva s Obiteljskim vijećem 
pokazuju da se isplati napraviti taj korak jer ćete pronaći osobe koje će Vas podržati.  
 
Kad ima smisla okupiti Obiteljsko vijeće? 
Obiteljsko vijeće može u raznim situacijama biti od pomoći, npr. kad roditelji nisu u 
mogućnosti preuzeti odgoj djece i kad je potrebno osigurati uzdržavanje djece, kad 
se roditelji rastaju te je potrebno napraviti nove dogovore ili razjasniti postojeće ili kad 
djeca imaju poteškoće u školi. Obiteljsko vijeće je korisno i kad postoje suprotna 
mišljenja koja su izvor konflikata u potrazi za najboljim rješenjem. Postoje još mnogi 
drugi razlozi za okupljanje Obiteljskog vijeća. O tome odlučujete sami. Obiteljsko 
vijeće može takoñer biti pokrenuto od strane Ureda javne skrbi za mladež ili nekog 
drugog savjetovališta ukoliko ovlaštena kvalificirana osoba to smatra korisnim.  
 
Tko sudjeluje u Obiteljskom vijeću? 
U Obiteljsko vijeće ne moraju biti uključeni samo djeca i roditelji nego i bake i djedovi, 
tetke i stričevi, bratići i sestrične, prijatelji, susjedi i druge bliske osobe. U početnoj 
fazi Obiteljskog vijeća mogu takoñer i stručnjaci biti nazočni (npr. iz škole, vrtića, 
Ureda javne skrbi za mladež) budući da mogu dati bitne informacije u svezi s 
aktualnom situacijom.  
Koordinacija Obiteljskog vijeća podržat će Vas pri razjašnjavanju svih pitanja koja se 
mogu pojaviti odmah na početku ili za vrijeme susreta Obiteljskog vijeća   
 
Kako možete dobiti Obiteljsko vijeće? 
Možete se sami obratiti Uredu za Obiteljsko vijeće ili Ured javne skrbi za mladež uz 
Vašu suglasnost uspostavlja kontakt s tim Uredom koji potom ovlašćuje jednu 
neovisnu osobu za koordinaciju Obiteljskog vijeća. 
 
 
 



 
Kada i gdje se susreće Obiteljsko vijeće? 
Kada i gdje će se Obiteljsko vijeće održati, ovisi o Vašim željama i idejama. 
Koordinator/-ica skupa s Vama priprema sve nazočne za taj susret i s Vama dogovori 
što Vam je potrebno, da biste se osjećali ugodno i sigurno. Djecu i mlade – a katkad i 
druge članove obitelji – se pri tome potiče da izraze svoje mišljenje. Uz pomoć 
Koordinacije Obiteljskog vijeća, Vi odabirate osobu koja će Vas podržati.  
 
Kako se odvija susret Obiteljskog vijeća?  
 
1. Pozdravna riječ i informacije 
Nakon pozdrava dobrodošlice za Vašu obitelj i prijatelje, koordinator/-ica Obiteljskog 
vijeća predstavi tijek susreta i pravila diskutiranja te moderira prvi dio razgovora. 
Ukoliko su nazočna i stručna lica, ona će objasniti što ih brine u svezi s Vašom 
obitelji i koja pitanja bi s njihovog stanovišta još trebalo razjasniti. Ako je jedna od 
tema i sigurnost djeteta, utvrñuju se uvjeti koje Vaš plan za budućnost mora ispuniti. 
Pružena Vam je mogućnost da postavljate pitanja i da se informirate o ponudama za 
pomoć, to je bitno da biste mogli napraviti dobar plan.  
 
2. Vrijeme za Obitelj  
Nakon što su razjašnjena sva otvorena pitanja, stručnjaci napuštaju prostoriju. Sada 
je vrijeme za Vas kao obitelj, za Vašu rodbinu, prijatelje ili poznanike da razgovarate 
o tome, kako ocjenjujete dobivene informacije, gdje vidite probleme, koja rješenja si 
možete zamisliti, što možete sami poduzeti i da li želite profesionalnu pomoć sa 
strane. To je Vaša prilika da razradite rješenje koje ćete moći skupa podržati. Pri 
tome nema razloga za žurbu, uzmite si onoliko vremena koliko Vam je potrebno. 
Koordinator/-ica ostaju u blizini ako imate dadatnih pitanja.  
 
3. Plan 
Nakon što ste donijeli zajedničke odluke i napravili plan, potrebno ga je pismeno 
zabilježiti. Koordinator/-ica će tada s Vama provjeriti plan i pri tome paziti da dogovori 
sudionika budu jasno formulirani te da odgovorne osobe budu navedene. Ako je u 
plan uključena i stručna osoba iz Ureda javne skrbi za mladež, potrebno je i njoj 
predočiti Vaš plan. Ona će plan prihvatiti ako je jasan, siguran i zakonski ispravan.  
 
Što se dogaña nakon toga? 
Svi sudionici Obiteljskog vijeća ubrzo dobivaju jednu presliku dogovorenog plana. 
Obitelj – kao i uključeni stručnjaci – sve će poduzeti da plan bude uspješan. Nakon 
unaprijed dogovorenog roka, pitat će Vas se što ste do tada postigli u provedbi plana. 
Radi provjere i eventualnih izmjena u planu, najčešće se u dogovoru s Obiteljskim 
vijećem organizira još jedan susret.  
 
Puno uspjeha!  
 
 
 
 
Vaš koordinator/-ica kojeg/-ju u svako vrijeme možete nazvati:  
 
Ime 
Telefon 



 
 
 
 
Dodatne informacije:  
Glavni grad Savezne pokrajine Stuttgart (Landeshauptstadt Stuttgart), Ured javne 
skrbi za mladež (Jugendamt), Ured za Obiteljsko vijeće (FamilienRat-Büro): 
Heike Hör, Wilhelmstraße 3, 70182 Stuttgart, telefon 0711/216-55322, e-mail: 
heike.hoer@stuttgart.de i www.stuttgart.de/familienrat 
 
Izdaju: Glavni grad Savezne pokrajine Stuttgart, Ured javne skrbi za mladež u 
suradnji s Odjelom za komunikaciju; redakcija: Christina Riedlinger; uredili: Uli 
Schellenberger; izvor: Eigen Kracht Centrale Zwolle, Nizozemska (prerañen je u 
Uredu za Obiteljsko vijeće u Stuttgartu)  
 
 


