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VZNIK ORGANIZACE

• Květen 2000  –  účastníci  konference „ Mediace a její perspektivy v ČR“
v Opavě se shodli na vytvoření a schválení přípravného výboru pro založení
občanského sdružení s názvem Asociace mediátorů ČR  a zkratkou AMČR

• Podzim 2000 – se schází opakovaně přípravný výbor a definuje koncepci
sdružení, jeho stanovy a   podává žádost o jeho registraci

• Prosinec 2000  - AMČR zaregistrována  Ministerstvem vnitra pod číslem
VS/1-1/45 614/00-P

• První polovina 2001 – ustanovení pracovních skupin  AMČR    se zaměřením
na public relations a fundraising, vzdělávací standardy, etický kodex a vnitřní
řád. .Prezentace mediace v rozhlase a televizi a realizace výběrových
seminářů o mediaci jako metodě sociálné práce na vysokých školách (např.
Univerzita Karlova v Praze, Masarykova Univerzita v Brně, Opavská
Univerzita na Moravě  a pod.).

• Druhá polovina 2001 – přijetí vnitřního řádu, etického kodexu a odsouhlasení
loga AMČR , prezentace AMČR na webových stránkách

  POSLÁNÍ  A CÍLE

Asociace mediátorů České republiky sdružuje profesionální i dobrovolné mediátory,
jako i laickou veřejnost, podporující myšlenku mimosoudního způsobu řešení
konfliktů a rozvoje mediačních služeb. Byla založena  skupinou mediátorů, facilitátorů
a trenérů v r. 2000 a svoji činnost zahájila na počátku roku 2001. Většina jejích členů
jsou zkušení odborníci, držitelé řady mezinárodních certifikátů v oblasti komunikace,
řešení konfliktů a vyjednávání.

AMČR se zaměřuje především na:

• Informování laické i odborné veřejnosti a spolupráci se sdělovacími prostředky
• Spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi v oblasti propagace a šíření

mediace
• Poskytování mediačních služeb a poradenství v oblasti řešení konfliktů včetně

interetnických a vyjednávání.
• Garanci vzdělávacích standardů a etického kodexu certifikovaných mediátorů

a lektorů mediace a školení certifikovaných mediátorů.
• Školení institucí a jednotlivců v technikách efektivní komunikace,

mimosoudního vyjednávání, prevence a řešení konfliktů včetně interetnických,
facilitace, mediace, supervize a konzultační činnosti

• Spolupráci s dalšími mezinárodními  organizacemi, které mediátory sdružují.
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Hlavní aktivity AMČR v roce 2002

• Proběhlo školení členů v oblasti práva ve vztahu k mediaci

• Přijaty vzdělávací a akreditační  standarty(od jednodenního informačního
semináře až po dvanácti denní komplexní výcvik mediátorů)

• Vznik a práce oborových sekcí AMČR

• V druhé polovině  roku jsme získali grant od britského Ministerstva pro
mezinárodní rozvoj v rámci programu britsko-české spolupráce. Grant
zahrnuje podporu informativních seminářů v Praze, Brně, Mostu a
Pardubicích, a to jak pro laiky, tak i odbornou veřejnost, včetně parlamentu a
senátu ČR,  dále výcvikových seminářů  v celkovém rozsahu 24 dnů pro
nejméně 44 participantů a operačních nákladů spojených s koordinací a
organizací aktivit.

• Vytvoření profesionálních manuálů a pracovních listů na semináře

• Zahájen  dvanácti denní výcvikový kurz mediátorů v Praze, do konce roku
realizováno deset výcvikových  dní

• Článek v denním tisku o AMČR a mediaci

• Otevření kanceláře -  zázemí organizaci, koordinace aktivit, včetně
poskytování služeb mediace   

• Vytvoření informačních a propagačních materiálů

• Získání akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která je
uznáním vzdělávací úrovně  naší organizace.

• Informační seminář  pro pracovníky kanceláře Veřejného ochránce práv
v Brně

• Zahájení šesti denního výcviku mediátorů v Praze, do konce roku realizovány
tři dny

• Šesti denní  výcvik mediátorů  v Brně

• Několik členů AMČR přispělo formou odborné literatury o mediaci, k tomu, aby
byla mediace  oficiálně uznána  jako technika sociální práce a  alternativní
metoda řešení konfliktu.
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• Naše aktivity byly zaměřeny rovněž na rozvoj mezinárodní spolupráce
s asociacemi mediace ve střední a východní Evropě, dále západní Evropě a
Světovým fórem mediátorů.

Přehled příjmů   a výdajů za rok 2002

příjmy celkem                                                              575 144,-Kč

z toho:  - členské příspěvky                                           15 800,-Kč
- dotace a dary                                            557 600,-Kč

výdaje celkem                                                            339 527,-Kč
z toho:  - honoráře lektorů a koordinátora                   211 922,-Kč

- nákup zboží + služby                      51 845,-Kč
                     -  nájmy                                                     33 163,-Kč

 - provozní režie                                                  2 492,-Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je způsoben projektem překračující kalendářní rok 

AMČR děkuje za finanční pomoc, podporu a spolupráci:

British Council

Struktura  AMČR

Počet členů:        35

Předsedkyně  sdružení:                                                    Dr.Tatjana Šišková

Rada sdružení:                                                                 PhDr. Petr Kříž
                                                          Mgr. Petr Mazur

                                               Luboš Patera
                                               Mgr. Dana Potočková

Vedoucí sekce rodinné mediace :                                     Helena Stöhrová

Vedoucí sekce občansko právní mediace:                        Dr. Tatiana Šišková

Vedoucí sekce obchodní a podnikové mediace:                Mgr. Petr Mazur

Vedoucí sekce trestně právní mediace:                             Mgr. Jana Šoupalová


