
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.

AMČR je držitelem akreditace Ministerstva
školství, vytvořila Etický kodex mediátora, formulovala
vzdělávací standardy mediace a od května 2003 je
členem Světového fóra mediátor ů.

V  r. 2004 již má 46 členů, z nichž většina 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, dále
na supervize a konzultační činnost.

• 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 AM ČR V ROCE 2004

• Členská základna Asociace mediátorů ČR se
dvakrát  sešla  na sněmu asociace , na podzimním
sjezdu byla zvolena nová rada asociace.

• Na otevřených kurzech mediace bylo vyškoleno
dalších  23 mediátor ů.

• Akreditovaní mediátoři realizovali řadu mediací,  a
to zejména v rodinné oblasti, z ní nejvíce rozvodové
kauzy.

• Pokračovala mezinárodní spolupráce : tři členové
asociace se zúčastnili konference mediátorů
v Německu ve Frankfurtu nad Odrou, dva na
Slovensku v rámci přípravy zákona o mediaci
Slovenska.

•     Většinu  roku 2004 probíhal grant Open Society
Fund Praha  „Mediace v netrestních v ěcech-
implementace do právního řádu ČR“,  kde se
spojila řada institucí : AMČR, SPj, Ministerstvo
spravedlnosti, Probační a mediační služba, Česká
advokátní komora  a Soudcovská Unie, aby položily
základy mediačního systému v ČR v oblastech
mimo trestní justici, kde je již mediace uzákoněna.

V rámci projektu jsou vytvořeny 3 pracovní
skupiny „ vzdělání“, „standardy“ a „legislativa“, které
mají za úkol vytvořit standardy mediace a profese
„mediátor“, definovat vzdělávací úrovně a požadavky
na profesi mediátora  a definovat systém  akreditace
a položit základy právního ukotvení  celého systému
mediace. Tím budou učiněny základní kroky pro
alternativní řešení sporů formou mediace jako je
tomu ve vyspělých demokraciích.
             AMČR zde má roli koordinátora a jeho
zástupci pracují v odborných pracovních skupinách.
Projekt pokračuje i v následujícím roce 2005.

 Více informací  :www.mediaceprojekt.cz

HLAVNÍ AKTIVITY AM ČR V ROCE 2004

• V r. 2004 začal  probíhat grant „Tvorba
a posílení sít ě profesionálních
meditár ů a facilitátor ů při řešení
interetnických konflikt ů“, který jsme
získali v rámci podpory  „Democrasy
Commission Small grants“ od
Amerického velvyslanectví.  Jedná se o
první část dlouhodobějšího projektu,
která spočívá ve zmapování a analýze
současného stavu a v přípravě do
budoucna. Výsledným cílem projektu je :

                 -Posílení  úlohy občanské společnosti
       v procesu implementace vládní koncepce

              integrace Romů do společnosti..
         -Vytvoření platformy interetnického
facilitačního týmu pro komplexní pojetí
řešení česko-romských otázek na úrovni
obce, s důrazem na spolupráci a řešení
v různých oblastech (zdravotnictví,
bydlení, vzdělávání atd.)
          -Vytvoření právního manuálu jako
nástroje pro snadnější realizaci integrace
Romů v obci a obsahová analýza česko-
romské problematiky.

• V rámci spolupráce s Úřadem práce v Písku
jsme započali  práci na projektu přípravy a
vyškolení řady budoucích  mediátorů   v místě
a připravili řadu seminářů o komunikaci a
mediaci.

• I v letošním roce někteří z našich lektorů a
facilitátorů participovali na projektech
týkajících se vzdělávání romských
neziskových organizací, školení smírčích rad
v rámci zlepšení soužití mezi majoritou a
romskou  minoritou.



• AMČR organizovala  řadu seminá řů
s mezinárodní účastí: s americkou
 mediátorkou L. Love, německými kolegy
mediátory z University ve Frankfurtu nad
Odrou a s anglickou mediátorkou B.Tudor o
mediaci v Anglii.

• Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra -
hlavním garantem  odborné přípravy
pracovníků v uprchlických za řízeních , jsme
školili řadu pracovníků v oblasti komunikace
a interetnického konfliktu.

• Řada lektorů a mediátorů pokračovala ve
výukách mediace, vyjednávání a
multikulturní výchovy  na středních,
pomaturitních a vysokých školách na
několika místech naší republiky, včetně
zahraničí, a tak rozšířila řady informovaných
osob-budoucích profesionálů.

• Facilitátoři asociace  facilitovali setkání
občanů a vedení obce v Praze 7 při
projednávání problémů s majiteli psů a
ostatními občany.

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Příjmy celkem v K č                    1422 686.-Kč

Členské příspěvky          25 600.-

Dotace a dary                      787 186.-

Kurzy, semináře                      609 900.-

Výdaje celkem v K č      1172 716.-Kč

Honoráře lektorů a koordinátora        960 441.-

Nájmy          84 852.-

Povozní režie        127 423,.

NAŠI SPONZOŘI

AMČR děkuje za finan ční pomoc, podporu a
spolupráci :
Americkému velvyslanectví v Praze, nadaci Open
Society Fund Praha a řadě soukromých dárců,
bez jejichž pomoci by nemohla pracovat v takové
šíři jako je tomu v dané době.

STRUKTURA  AMČR

Předsedkyně sdružení: Dr. Tatjana Šišková

Rada sdružení: Ela Jusanová
Mgr.Jiří Kocourek
Mgr.Radim Krejčí
Mgr. Dana Potočková
Helena Stöhrová
Dr.Tatjana Šišková
Marek Valvoda

                                      Mgr.Petra Zhřívalová

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

Výro ční zpráva za rok 2004

Název organizace: Asociace mediátor ů ČR

Právní forma: Občanské sdružení

Registrace: Ministerstvo vnitra ČR

Sídlo organizace: K Vodojemu 4/2382

150 00  Praha 5 - Radlice

IČO: 70908044

Bankovní spojení: eBanka, pobo čka Praha 5

Číslo účtu: 637742001/2400

Telefon: +420 251 553 461

Mail: amcr@centrum.cz

Http: www.amcr.cz


