
 

Obiteljsko vijeće – informacije za djecu i mlade  
Što je Obiteljsko vijeće? 
 
Kad djeca i mladi trebaju pomoć 
Prolaziš kroz teška vremena ili nekomu iz tvoje obitelji nije dobro. Prolaziš kroz stres 
u školi ili kod kuće. Postoje problemi jer je možda netko bolestan, jer ima neprilika na 
poslu ili jer su se tvoji roditelji razdvojili.  
Možda je nešto sasvim drugo u pitanju.  
Zar ne bi bilo dobro da sada skupa s osobama koje dobro poznaješ i u koje imaš 
povjerenja, razmisliš o tome kako dalje? 
U tom slučaju je Obiteljsko vijeće pravo rješenje za tebe.  
 
Kako funkcionira Obiteljsko vijeće? 
Obitelj, prijatelji i svi koji su ti bitni, okupe se da biste skupa porazgovarali o 
problemima i odlučili, što možete poduzeti. Zapravo možeš upravo s osobama kojima 
vjeruješ, najbrže otkriti, što ti sada može pomoći. Ponekad nije jednostavno 
razgovarati o poteškoćama ili zatražiti pomoć. Djeca i mladi koji su se već susreli s 
Obiteljskim vijećem, kažu da im je ono zaista pomoglo, jer uz pomoć njega možeš 
pronaći osobe koje će te podržati.  
 
Tko je uključen u Obiteljsko vijeće?  
U Obiteljsko vijeće možeš pozvati sve ljude koji su ti zaista bitni, dakle ne samo 
braću, sestre i roditelje nego i baku i djeda, tetke, stričeve, bratiće, sestrične, 
prijatelje, susjede i druge osobe u koje imaš povjerenja. Ako ne želiš, ne moraš svo 
vrijeme biti nazočan, no bitno je da sudionici koje si odabrao, čuju što imaš za reći. 
Svoju poruku možeš zabilježiti kao video zapis ili napisati u pismu, a to se može 
prikazati ili pročitati na susretu Obiteljskog vijeća. U vrijeme dok obitelj i prijatelji 
komentiraju plan za pomoć, sami su. Jedino na početku i na kraju susreta Obiteljskog 
vijeća, pridružit će im se stručnjaci (npr. iz škole, vrtića ili iz Ureda javne skrbi za 
mladež (Jugendamt) ukoliko mogu dati važne informacije u svezi vaše aktualne 
situacije.  
 
Tko to sve oranizira?  
Ukoliko želiš okupiti jedno Obiteljsko vijeće, Ured javne skrbi za mladež obavijestit će 
Ured za Obiteljsko vijeće ili se možeš i sam tamo prijaviti. Koordinacija Obiteljskog 
vijeća pružit će vam podršku u pripremi i organiziranju susreta; pitat će te npr. koga 
želiš pozvati u Obiteljsko vijeće, kako su te osobe dostupne i sl. Koordinator/ 
Koordinatorica će te takodjer pitati, od koga očekuješ podršku da bi se dobro 
osjećao. Što se više osoba okupi, to će biti više ideja za rješenje problema. 
 
Gdje se održava Obiteljsko vijeće? 
O tome kada i gdje će se Obiteljsko vijeće susresti, odlučuješ ti po svojoj želji. 
Koordinacija Obiteljskog vijeća će skupa s vama sve sudionike pripremiti za taj susret 
i s tobom porazgovarati o tome, što ti je potrebno da bi se osjećao ugodno i sigurno.  
 
  



 
Kako se odvija susret Obiteljskog vijeća?  
Koordinator/-ica na početku pozdravi tebe i tvoje Obiteljsko vijeće. Ukoliko su nazočni 
stručnjaci npr. iz Ureda javne skrbi za mladež, pričat će o problemima koji postoje i o 
onome što ih brine u svezi s vašom situacijom. Nakon toga svatko može postavljati 
pitanja.  
Potom Koordinator/-ica i stručne osobe napuštaju prostoriju, tako da ti, tvoja obitelj i 
prijatelji ostajete sami. Tad možete porazgovarati o tome kako bi mogao izgledati 
jedan dobar plan za budućnost. Pri tome odlučujete i o tome tko bi što trebao 
napraviti i da li vam je potrebna pomoć izvana. Bitno je da se svi mogu usuglasiti s 
tim planom. Možete si uzeti onoliko vremena koliko god vam je potrebno. Ukoliko se 
svi slažu s planom, trebalo bi ga pismeno zabilježiti.  
Koordinator/-ica i stručnjaci vam se tada ponovno pridružuju i vi im priopćite vaša 
razmišljanja. To znači da svi točno znaju, što slijedi po planu. Stručnjaci se suglase s 
planom ako je siguran.   
 
Što se dogaña nakon toga? 
Svi koji su sudjelovali u Obiteljskom vijeću, dobivaju uskoro fotokopiju plana. Da bi on 
funkcionirao, svi se moraju pridržavati dogovora. Korisno je i ako se nakon par 
tjedana ili mjeseci ponovno susretnete i porazgovarate o tome da li je plan uspješan. 
 
Puno sreće! 
 
Tvoj/-a koordinator/-ica kog/koju uvijek možeš 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 i 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)  
 


