VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
Asociace mediátorů České republiky,o.s. byla založena v roce 2000, sdružuje akreditované
mediátory. Podporuje a garantuje odbornost svých členu. Definuje, prosazuje a rozvíjí mediaci.
Je členem Světového fóra mediátorů (WFM) a Iniciativy Evropské sítě mediátorů (EMNI) a
držitelem akreditací na vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra a
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, vytvořila etický kodex mediátora, formulovala vzdělávací a
profesní standardy mediace, má vlastní akreditační systém.

AMČR SE ZAMĚŘUJE PŘEDEVŠÍM NA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozvíjení a šíření zejména mediace jako způsobu řešení konfliktů.
Vzdělávání svých členů, rozvíjení jejich profesionální úrovně a garanci postupů svých
mediátorů podle etického kodexu mediátorů a profesních standardů mediace.
Garanci vzdělávacích a akreditačních standardů a kvalitu práce lektorů mediace v rámci
výcviků a školení budoucích mediátorů.
Sledování stavu a vývoje v oblasti mediace v ČR i v zahraničí.
Spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi na regionální i celosvětové úrovni,
propagujícími mediaci a sdružující mediátory.
Informování laické i odborné veřejnosti o metodách mimosoudního řešení sporů a spolupráci
se sdělovacími prostředky.
Prosazování zakotvení mediace do legislativy ČR.
Školení institucí a jednotlivců v technikách efektivní komunikace, mimosoudního vyjednávání,
prevence a řešení konfliktů, facilitace, mediace, dále poskytování supervize a konzultační
činnost.
Poskytování mediačních a facilitačních služeb a poradenství v oblasti řešení konfliktů, včetně
interetnických sporů a přípravy na vyjednávání ve složitých situacích.

V r. 2011 měla AMČR 31 členů, akreditovaných mediátorů, kteří jsou zkušenými odborníky v
mediaci a facilitaci a patří mezi držitele řady mezinárodních certifikátů v oblasti řešení
konfliktů, mediace, vyjednávání a nabízí a realizují mediaci ve všech sférách života, zejména
v rodinné, firemní a obchodní sféře.
V stávající počet akreditovaných lektorů mediačních dovedností v tomto roce je 7.

HLAVNÍ AKTIVITY AMČR V ROCE 2011
•

Členská základna se sešla 1 x na mimořádném sněmu ,který se konal v březnu. Sněm zvolil
nové členy rady, předsedu, místopředsedu a čestného předsedu AMČR. Dále vyloučil a přijal
další členy. Schválil účetní uzávěrku za rok 2010, předběžný rozpočet na rok 2012, úpravy a
doplnění Vnitřního řádu AMČR. Vzal na vědomí zprávu Kontrolní komise a volbu Rady
jmenování členů Etické komise a přijal rozhodnutí, že další řádné sněmy se budou konat
v jarních měsících příštích let.
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•

V rámci dotace MPSV realizovala projekt „Dobrým rodičem i po rozvodu“, v kterém proběhly
2 workshopy pro odbornou a 3 pro laickou veřejnost. Poskytla 16 mediací, ve spolupráci s
organizací LOM psychologické poradenství a zajišťovala správu a obsah webových stránek
projektu www.dobryrozvod.com .

•

Lektoři a členové AMČR v rámci 100 hodinových komplexních výcviků mediace vyškolili
dalších 135 mediátorů, zrealizovali 6 jednodenních a 21 dvoudenních školení mediace a 47
osobních prezentací mediace Akreditační zkoušku AMČR úspěšně složil jeden uchazeč.

•

Pro skupiny pedagogů proběhly 4 semináře o řešení konfliktu a interetnickém soužití.

•

Facilitátoři facilitovali 2 skupinová setkání.

•

Mediátoři realizovali celkem 131 mediací v rámci 249 tříhodinových mediačních jednání a v
113 mediacích strany došly k dohodě.
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ASOCIACE DÁLE SPOLUPRACOVALA S INSTITUCEMI:
•

V souvislosti se schvalovacím procesem Zákona o mediaci členové AMČR pokračovali
v práci v legislativní skupině Ministerstva spravedlnosti .Oslovili všechny poslance
Parlamentu ČR , Ústavně právního výboru a poslaneckých Klubů. S mnohými z nich vedli
osobní jednání s cílem prosadit pozměňovací návrhy AMČR, z nichž řadu Poslanecká
sněmovna Parlamentu ČR akceptovala. Je na místě ocenit aktivity řady spolupracovníků
AMČR a propagátorů mediace, kteří nám v tomto pomáhali.

•

Pokračovala spolupráce zástupce AMČR s Ministerstvem obchodu a průmyslu v rámci
platformy "Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - Alternative dispute resolution (ADR)".

•

Zástupkyně AMČR pokračovala v práci ve Výboru pro sladění rodinného a pracovního života
Úřadu vlády.

•

Na konci roku byl sestaven antikonfliktní tým mediátorů pro potřeby Úřadu práce městských
částí Prahy.
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•

Probíhala externí spolupráce formou vzdělávání v rámci projektu společnosti InBIT ČR a OS
Klub Hanoi s názvem Integrační vzdělávání vietnamských migrantů v Praze

•

Pokračovala výměna informací se zahraničními institucemi sdružující mediátory, včetně
spolupráce s jednotlivci ze Slovenska, Německa, Polska, Anglie a USA , na jaře proběhlo
setkání s 10 ruskými mediátory a odborná diskuze o smírčích radách, možnostech výcviků
mediace a peer mediaci, se kterou mají v Rusku-Pernu veliké zkušenosti.

•

Lektoři Asociace školili pilotně učitele v odborném školství ve Vietnamské socialistické
republice základní komunikační dovednosti pro pedagogické pracovníky v rámci projektu
rozvojové spolupráce ČR v rámci projektu OS Klubu Hanoi.

•

Probíhala externí spolupráce formou vzdělávání česko-vietnamských interkulturních asistentů
v rámci projektu OS Klub Hanoi s názvem Better information for better migration.

ÚČAST NA KONFERENCÍCH :
•
•
•
•

Aktivní účast 7 členů AMČR na Konferenci o mediaci v Olomouci / říjen 2011/.
Celostátní konference o novelizaci předpisů vztahujících se k sociálně-právní ochraně dětí v
Praze - práce v pracovní skupině Služby pro rodinu a dítě /leden 2011/.
Odborný seminář „Střídavá péče“ - poslanecká sněmovna PČR / únor 2011/.
Aktivní participace na pracovním setkání s odborníky „Možnosti mediace, práva a terapie
v práci s klienty v konfliktu“ konané na OÚ v Praze 2 /prosinec 2011/.

PREZENTACE MEDIACE V MASSMEDIÍCH:
•
•
•
•
•
•
•

Psychologie dnes; Polemika o mediátorech-advokátech /prosinec 2011/.
Fórum sociální práce; Zákon o mediaci /únor 2011/.
ČT 24 Události, komentáře; Ne(úspěšná) stávka - využití mediace /16.6. 2011/.
ČR 2 Praha;Čaj pro dva; Mediace a rozvody /17.6. 2011/.
TV Metropol - Rozhovor o Zákoně o mediaci /srpen 2011/.
TV Metropol Mediace v rodinných sporech /15.9. 2011/.
Interview o mediaci v časopisu Týden, Mladé Frontě dnes / 2.5.2011/.

AMČR, o.s. děkuje Radě, zaměstnancům, dobrovolným spolupracovníkům a všem, kdo jakkoli přispěli
k realizaci jejího poslání.

STRUKTURA ORGANIZACE:
Rada AMČR o.s.:
Mgr. Elena Mešková (předseda AMČR)
Helena Stöhrová (místopředseda AMČR)
PhDr.Tatjana Šišková ( čestný předseda AMČR )
Dana Vrabcová
Bc. Jitka Řezaninová
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KONTAKTY:
Název organizace: Asociace mediátorů ČR, o.s.
Právní forma: Občanské sdružení
Sídlo organizace: K Vodojemu 4/2382
150 00 Praha 5 - Radlice
IČO: 70908044
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Číslo účtu: 151 896 369/0800
Telefon: +420 251 553 461
+ 420 603 508 959
E-mail: amcr@amcr.cz
Http: www.amcr.cz
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