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VÝROČNÍ ZPRÁVA AMČR,o.s. ZA ROK 2013 
 

Asociace mediátorů České republiky,o.s.(budoucí z.s.). sdružující profesionály -
akreditované mediátory, byla založena v roce 2000. Podporuje a garantuje odbornost 
svých členů. Definuje, prosazuje a rozvíjí mediaci a poskytuje vzdělávání v oblasti 
mediace. Asociace vytvořila etický kodex mediátora, formulovala vzdělávací a profesní 
standardy mediace a sestavila vlastní akreditační systém.  

Asociace je členkou Světového fóra mediátorů od r.2003  (WFM) a od r.2007 
členem Iniciativy Evropské sítě mediátorů (EMNI) a držitelkou akreditací na vzdělávání 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR.  
 

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 standardnů 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.  

• 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.  
 

HLAVNÍ AKTIVITY V ROCE 2013 
 

Sněm členské základny se konal v březnu 2013. Byli přijati  noví  členové na základě 
obdržených žádostí. Sněm dále zvolil novou radu, doplnil členy etické a kontrolní komise. 
Zabýval se rovněž nutností transformace neziskové organizace podle nového zákona a 
dohodl kroky o potřebné formě  pro realizaci změny  v r.2014. 
  

Rada se sešla 5x v tomto roce a informovala účastníky o aktivitách rady i Asociace a 
kromě jiného informovala, že roste zájem mediačních center v republice o připojení se 
k etickému kodexu a i profesním standardům Asociace. 
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 Projekty, které asociace realizovala : 
V rámci již ukončeného projektu „Dobrým rodičem po rozvodu“,který byl realizován 

v rámci dotace MPSV, byly zprovozněny webové stránky : www.dobryrozvod.com. Tyto 
stránky  spravuje Asociace  i po ukončení projektu. 

 V rámci projektu Inbáze, spolupracovala AMČR s Klubem Hanoi při vytváření  prvního 
akreditovaného kurzu v délce 250 hodin pro pracovníky v sociálních službách,  se zaměřením na 
interkulturní práci. Výuka probíhá pro zájemce na specializaci v 6 jazycích.  

V rámci projektu Klubu Hanoi ve Vietnamu lektorka AMČR vedla intenzivní školení trenérů – 
budoucích vzdělavatelů pedagogických pracovníků na vietnamských odborných středních školách.  

  
Aktivní účast členů AMČR  a prezentace AMČR na konferencích: 

• Mezinárodní konference o interkulturní mediaci v Praze  + workshop 

• Mediace 2013. Cesta ke spolupráci a smíru  v Olomouci  

• Mezinárodní konference EMNI  v Bratislavě  

• Konference : Práce s ohroženými rodinami,  v Olomouci  

• Konference : Mediace - nástroj řešení konfliktů v Jihlavě 
 
Prezentace mediace a AMČR v médiích:  

• Časopis REVERS - Nestranný Nezávislý Občasník z Č.Budějovic 

• i Dnes.cz: Když se v práci nedomluvíte s kolegy, pomůže mediátor  

• Portál Šance Dětem - Nadace Sirius - videorozhovor o rodinné mediaci: 
http://www.youtube.com/watch?v=OWEKLy9A4TU    

• Článek na Portálu Šance Dětem : Rodinná mediace-cesta k řešení sporů mezi 
rozvádějícími se rodiči  

• Týden.cz, rozhovor o mediaci  

• Příspěvek na jednání výboru pro Práva dítěte Rady vlády pro lidská práva k právní 
úpravě mediace v netrestních věcech v ČR  a vyhlášce  o zkouškách a odměně 
mediátora. 
 

Spolupráce s dalšími  organizacemi:         

• Pokračovala spolupráce s platformou MPO, i když pilotní projekt o spotřebitelské 
mediaci již byl ukončen. Diskuze se týkala zejména současného stavu  projednávání 
evropské směrnice pro ADR a ODR . 

• Účast na Marketu NNO,kde byly předány kontakty a informace o AMČR. 

• Pokračovala spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti, odborem dohledu na přípravě 
a realizaci zkoušek zapsaných mediátorů jak na ministerstvu, tak i v České advokátní 
komoře.  Další lektoři Asociace  byli jmenováni ministrem spravedlnosti do řad 
zkušebních komisařů.  

• Pokračovala spolupráce s Výborem  pro sladění pracovního, soukromého a rodinného 
života při radě vlády ČR pro rovné příležitosti a nově byla navázána spolupráce s výborem 
pro Práva dítěte rady vlády pro lidská práva. 

• Pokračuje spolupráce formou konzultací a příspěvků k mediaci v rámci mezinárodní sítě 
EMNI (Evropská síť mediátorů), AIA,(Asociace mezinárodních arbitráží), WMF (Světového 
fóra mediátorů) a mediátorů ze Slovenska. 
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     Aktivity na poli vzdělávání: 

• Lektoři AMČR v rámci 100 hodinových komplexních výcviků mediace vyškolili dalších 68 
mediátorů,  realizovali 17 jednodenních a dvoudenních školení mediace,kterých se 
zúčastnilo 42 osob. V rámci workshopů pro zkvalitnění práce mediátorů  (v mediátorské  
dvojici, přípravy na zkoušky, mediace  s videem, právní minimum, rodinná mediace) bylo 
proškoleno dalších 20 účastníků. 

•    Akreditační zkoušku Asociace úspěšně složilo 13 mediátorů a zkoušku na  
      „zapsaného mediátora“ dle Zákona o mediaci  složilo 6 členů asociace. 

• Proběhlo 165 mediačních jednání. 

• Řada lektorů poskytuje i konzultace k diplomovým a bakalářským pracím studentů, a to 
nejen českým, ale i zahraničním. 

 
 
AMČR, o.s. děkuje Radě, dobrovolným spolupracovníkům a všem, kdo jí podporovali nebo 
přispěli k realizaci jejího poslání.  
 
STRUKTURA ORGANIZACE:  
Rada AMČR o.s.:  
Mgr. Elena Mešková (předseda AMČR)  
Helena Stöhrová (místopředseda AMČR)  
PhDr.Taťjana Šišková ( čestný předseda AMČR )  
Holíková Kristýna, M.A.  
Bc.Dana Vrabcová  
Bc. Jitka Řezaninová  
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