Serviciul de conferinţe pentru grupuri familiale al
organizaţiei Cafcass
Să colaborăm pentru
a rezolva conflictele de familie

Ce este o conferinţă pentru un grup de familie?
Atunci când părinţii decid să se separe sau să divorţeze, copiii se pot simţi pierduţi, supăraţi, trişti sau chiar vinovaţi.
Ei vor resimţi mai puţin aceste lucruri dacă părinţii colaborează pentru a cădea de acord asupra stabilirii reşedinţei şi a
drepturilor de vizitare.
O conferinţă pentru un grup familial oferă o ocazie unică de a se întâlni şi a discuta rezolvarea oricăror probleme
pentru părinţi, copii, alţi membri ai familiei şi prieteni. Ţinerea acestor conferinţe este o modalitate de a elabora un
plan reciproc acceptat pentru copii, mai bună decât traumatizantele şi scumpele proceduri judiciare.

Pregătirea conferinţei
Urmare a unui referat al consultantului juridic al familiei dvs., un cooordonator independent pentru conferinţe de grup
de familie va dori să se întâlnească cu dvs. „Independent” înseamnă cineva care nu a mai lucrat cu familia dvs.
anterior. Toţi coordonatorii de grupuri de familie au fost instruiţi special.
Coordonatorul vă va ajuta să decideţi cine trebuie invitat la conferinţă şi va aranja locul şi data ţinerii acesteia. Toţi
invitaţii vor primi o scrisoare în care se va menţiona data şi locul întâlnirii.
În funcţie de vârsta copilului şi capacitatea sa de înţelegere, coordonatorul îl poate întreba despre dorinţele şi
sentimentele sale. Este foarte important ca respectivul copil să fie încurajat să vină la această întâlnire. Copiii pot
avea propriul lor susţinător (avocat) pentru a-i ajuta să participe.

Cine ar trebui să vină?
Oricine credeţi că vă poate ajuta să luaţi cele mai bune decizii în privinţa copiilor dvs. Aceştia pot fi membri ai familiei,
prieteni sau vecini. De asemenea, puteţi solicita ca anumiţi profesionişti care îi cunosc bine pe copiii dvs. să vină şi ei
la întâlnire (profesori, medici sau asistente, lucrători sociali). Aceşti profesionişti vor putea numai să vă împărtăşească
opinia lor profesională şi nu vor putea lua nicio decizie la această conferinţă. Atunci când este posibil, trebuie invitate
toate persoanele importante pentru copilul dvs.

În ziua…
Informarea
Prima parte a conferinţei are ca subiect informarea. Coordonatorul va cere fiecărei persoane să se prezinte. Dacă
există profesionişti de faţă, ei vor prezenta informaţiile care vă pot ajuta să faceţi un plan pentru copilul dvs. Vor exista
multe posibilităţi de a le pune întrebări.

Timpul privat al familiei
Aceasta este cea mai importantă parte a întâlnirii. Familia şi prietenii vor avea un plan de lucru. În acest moment,
profesioniştii şi coordonatorul vor pleca, astfel încât puteţi să:
.
.
.
.
.

• discutaţi informaţiile care vi s-au dat
• vă puneţi de acord asupra unui plan
• decideţi cine va realiza fiecare punct
• discutaţi cum veţi face acest plan să funcţioneze
• hotărâţi ce veţi face în caz că planul nu va funcţiona bine.

Puteţi să vă luaţi tot timpul necesar pentru discutarea acestor probleme. Coordonatorul va fi în apropiere şi îl veţi
putea chema pentru sprijin dacă doriţi. Dacă aveţi probleme în realizarea unui acord, coordonatorul vă va ajuta.

Partea de încheiere a acordului
Imediat ce v-aţi pus de acord asupra unui plan al familiei, coordonatorul va invita profesioniştii să se întoarcă la
întâlnire. Coordonatorul va prezenta atunci planul respectiv întregii adunări. De asemenea, veţi discuta dacă este
necesară programarea unei alte întâlniri peste şase sau opt luni pentru revederea planului. Dacă este necesar vreun
sprijin sau serviciu pentru a face planul să meargă, consultantul juridic al familiei vă va ajuta să aranjaţi acest lucru.
Profesioniştii şi instanţele vor fi în dezacord cu planul dvs. numai în situaţia în care ei cred că supune copilul unui
risc. Dacă se întâmplă acest lucru, coordonatorul vă va cere să refaceţi planul.
Toată lumea, inclusiv copiii prezenţi la şedinţă, vor semna planul familiei. O copie a acestuia va fi trimisă
instanţei drept plan familial acceptat.

Păreri
Cum pot să-mi spun părerea sau să fac o
plângere?
Vrem să ştim ce credeţi despre conferinţele de grup familiale. După conferinţă, veţi primi spre completare un formular
în care vă puteţi spune părerea. Comentariile dvs. ne vor ajuta să ne îmbunătăţim serviciile astfel încât vă vom fi
recunoscători dacă vă veţi rezerva câteva momente pentru a completa formularul.
De asemenea, căutăm familii dornice să vorbeasă cu oamenii care se gândesc să participe la conferinţele de grup de
familie şi ar dori să stea de vorbă cu cineva care a participat deja la acest tip de conferinţe.
Dacă sunteţi nemulţumiţi de felul cum a decurs conferinţa de grup de familie puteţi contacta şefii de serviciu ai
conferinţei de grup de familie. Ei vor fi în măsură să discute nemulţumirile dvs. şi, dacă este necesar, vă vor asista în
realizarea unei plângeri conform procedurilor Cafcass.

Date de contact
Serviciul de conferinţe
pentru grup de familie
al Cafcass Londra:
020 7210 4100
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