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VZNIK ORGANIZACE
AMČR byla založena koncem roku 2000 jako nezisková organizace skupinou mediátorů,
facilitátorů a trenérů, kteří podporují myšlenku mimosoudního způsobu řešení konfliktu a rozvoje
mediačních služeb. Od r.2003 již má 41 členů. Je držitelem akreditace Ministerstva školství, vytvořila
Etický kodex mediátora, formulovala vzdělávací standardy mediace a od května 2003 je členem
Světového fóra mediátorů. Většina jejích členů jsou zkušení odborníci, držitelé řady mezinárodních
certifikátů v oblasti komunikace, řešení konfliktů a vyjednávání. Mezi členy AMČR je několik lektorů a
konzultantů, kteří mají mnohaleté zkušenosti se vzděláváním Romů a podíleli se na značném počtu
projektů týkajících se národnostních menšin.

POSLÁNÍ A CÍLE
AMČR se zaměřuje především na:
 Poskytování mediačních služeb a poradenství v oblasti řešení konfliktů, včetně interetnických
a vyjednávání.
 Garanci vzdělávacích standardů, etického kodexu mediátorů , lektorů mediace a dalších
postupů řešení konfliktů 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
 Informování laické i odborné veřejnosti a spolupráci se sdělovacími prostředky
 Spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi v oblasti propagace a šíření metod řešení a
prevence konfliktů
 Spolupráci s dalšími mezinárodními organizacemi, které mediátory sdružují.

HLAVNÍ AKTIVITY AMČR V ROCE 2003







Členská základna Asdociace mediátorů ČR se třikrát sešla na sněmu asociace, z toho 1 x na
mimořádném podzimním sjezdu, kde byla zvolena nová rada asociace.
Pokračovala práce oborových sekcí AMČR: rodinná, občansko-právní, v podnicích a
institucích, trestně-právní a interkulturní.
Akreditovaní mediátoři realizovali řadu mediací, a to zejména v rodinné oblasti, z ní nejvíce
rozvodové kauzy.
Pokračovala mezinárodní spolupráce: dvě mediátorky se zúčastnily Světového fóra
mediátorů v Buenos AIRES V Argentině a v Praze jsme uvítali prezidenta Světového fóra
mediátorů prof. Juana Tauska, který společně s našimi lektory realizoval seminář o komerční
mediaci.
V r.2002-2003 probíhal grant „Participativní řešení rodinných a občanských sporů
technikou mediace“, který jsme získali od kanceláře DFID pro ČR při Britském
velvyslanectví. Jeho cílem bylo:
- vyškolit mediátory v lokalitách Praha, Brno, Most a Pardubice (56 osob - mezi
zájemce patřili studenti vysokých škol, zejména humanitního zaměření, členové
právního oddělení ČHV, pedagogicko-psychologických poraden, pracovnice oddělení
sociálně právní ochrany dětí a mládeže, poradny pro rodinu, nadace
reprodukovaného početí, mezinárodní organizace pro migraci.),
- informovat kompetentní pracovníky o mediaci jako alternativní technice řešení sporů
(270 osob) a následně jejich prostřednictvím informovat potenciální klientelu o
možnostech a výhodách mediace,
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prohloubit spolupráci mezi státním a nestátním sektorem v oblasti mediace. Zde jsme
opět oslovili vysokoškolské studenty, pracovníky úřadu veřejného ochránce práv,
pracovníky různých odborů obecných úřadů a magistrátů, zejména pak odborů
sociálních, občanské poradny, státních zastupitelství, probační a mediační služby,
parlamentu ČR, MPSV a Sdružení pro probaci a mediaci v justici.
Po celý rok 2003 probíhal grant MPSV „Řešení rodinných sporů technikou mediace,
aplikace doporučení Rady Evropy č.R(98)1“, jehož cílem bylo:
- informovat sociální pracovnice orgánů sociálně.-právní ochrany dětí o možnostech a
výhodách rodinné mediace. V informativních seminářích byly informace předány
celkem 190 účastníkům z 8 krajů ČR.
- součástí bylo i anketní šetření, které potvrdilo zájem pracovníků o mediaci. U
respondentů jsme zjišťovali jak a kdo všechno by se měl o mediaci dozvědět, aby
mohl své konflikty v rámci rodiny či obce
řešit participativním způsobem a
nezatěžoval soudy.
- v rámci projektu bylo také vytištěno a distribuováno přes 20 000 informačních brožur o
rodinné mediaci, které mohou být předávány nejen rozvádějícím se manželským
párům, ale i všem kteří nedokáží své konflikty v rámci rodiny vyřešit sami .
Ve spolupráci s ministerstvem vnitra - hlavním garantem návrhů na systémové řešení
„domácího násilí“, jsme facilitovali (tj. usnadňovali skupinové jednání ) šest kulatých stolů,
které se věnovaly fenoménu domácího násilí, jeho definici, prevenci a návrhům na
řešení.
Asociace navázala spolupráci s firmou Trexima, která je garantem definic typových pozic
různých profesí. V rámci pracovní skupiny vzdělávaní jsme započali dlouhodobý proces
definice profese „mediátor“.
V rámci spolupráce s Úřadem práce v Písku jsme vyškolili 12 lektorů pro další vzdělávání
pracovníků úřadů práce v oblasti komunikace.
Asociace navázala spolupráci s Institutem pro spotřební průmysl a v rámci projektu
Leonardo pod názvem „Maják shody“ participovala společně s dalšími týmy 5 zemí EU na
mezinárodním vzdělávacím modulu
v oblasti
ochrany spotřebitele a při řešení
spotřebitelských sporů.
Tým lektorů a mediátorů asociace se zúčastnil řady přípravných setkání, která se zabývala
otázkou zavedení mediace v ČR v civilní oblasti.
I v letošním roce někteří z našich lektorů a facilitátorů participovali na projektech týkajících se
vzdělávání romských neziskových organizací, vedení kulatých stolů v rámci zlepšení soužití
mezi majoritou a romskou minoritou a multikulturní výchovy v našich školách.

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2003
Příjmy celkem v Kč
z toho:

- členské příspěvky

928 741
37 700

- dotace a dary

561 440

- kurzy a semináře

329 601

Výdaje celkem v Kč

928 741

z toho:

- honoráře lektorů a koordinátora

702 598

- nájmy

106 065

- provozní režie

120 078
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NAŠI SPONZOŘI
AMČR děkuje za finanční pomoc, podporu a spolupráci:
Britskému Ministerstvu pro mezinárodní rozvoj (DFID), Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a
soukromým dárcům: U.S.Sluno, O.s. Spravedlnost dětem, manželům Jilemickým, manželům
Stöhrovým, manželům Šiškovým a Dr.T.Prášilovi.

STRUKTURA AMČR
Počet členů:

41

Předsedkyně sdružení:

Dr.Tatjana Šišková

Rada sdružení:

Dr.Jitka Jilemická
Ela Jusanová
Mgr.Dana Potočková
Helena Stöhrová
Dr.Tatjana Šišková

Vedoucí sekce rodinné mediace :

Helena Stöhrová

Vedoucí sekce občansko právní mediace:

Dr. Alena Brožková

Vedoucí sekce obchodní a podnikové mediace:

Mgr. Miloš Krč

Vedoucí sekce trestně právní mediace:

Dr. Lenka Holá

Vedoucí sekce interkulturní mediace:

Dr. Tatjana Šišková
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