Podrobná anotace kurzu
Rodinná mediace
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo Online školení (odkaz bude zaslán na

Lektoři Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.
Mgr. Robin Brzobohatý

e-mail uvedený v přihlášce)

Termín 11. ledna 2021, 9.00 - 15.00
Cena

1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)

Cíle kurzu
Na konci vzdělávacího programu bude absolvent schopen:
- správně používat institut mediace v záležitostech týkajících se nezletilého dítěte,
- umět rozlišit první setkání s mediátorem a vlastní mediaci, - správně preferovat nejlepší zájem dítěte jako

- rozumět tomu, jaké možnosti mediace jako nástroj nabízí pro řešení rodinných sporů z pohledu subjektů
zapojených do spolupráce při řešení těchto sporů (zástupci správy, OSPOD, soudy, sociální pracovníci
apod.),
- znát různé způsoby poskytovaní rodinné mediace (zapsaný mediátor, nezapsaný mediátor, mediace jako
součást sociálních služeb), - znát možnosti, které jim jednotlivé zákonné normy nabízejí pro možnosti
doporučování a nařizování mediace a s tím související postupy, - správně používat výsledky mediace a
Po
absolvování programu absolvent bude schopen:
umět klientům doporučit postupy pro jejich zakomponování do soudního rozhodnutí, příp. notářského
zápisu se svolením k vykonatelnosti,
- vyhledávat a pracovat s aktuální judikaturou.
Navržený
program zákonem
si klade za 202/2012
cíl celkově Sb.,
prohloubit
teoretické
znalosti
i posílit dovednostní
kompetence
upravenou
o mediaci,
a mediaci
chápanou
jako společenskou
praxi,
cílové skupiny.

- znát klíčové principy mediace a jejich odraz v právním řádu ČR, - rozumět efektům
mediačních postupů a mediačních technik a vysvětlit jejich účel podle zákona i podle
poznatků sociální psychologie,

Strana 1/3

Obsah kurzu
- rozlišit výhody a nevýhody jednotlivých podob poskytování mediace v ČR, - rozumět tomu,
kdo jsou a mohou být účastníci mediace, a jak jejich přítomnost ovlivňuje průběh mediačního
procesu,
- jménem obce nebo kraje se efektivně mediace účastnit a hledat konstruktivní řešení,
- vést s klienty rozhovory připravující je na mediaci podle zákona o mediaci (první setkání
s mediátorem) i mimo tento zákon,
- znát různé podoby výstupu z mediace a jejich závaznost, včetně náležitostí mediační
dohody

- dítě jako ústřední a stěžejní subjekt
- nejlepší zájem dítěte jako přední hledisko
- přínosy
a efekty
mediace
Navržený
program
si klace
za cíl celkově prohloubit teoretické znalosti i posílit
z
pohledu
rodičů
kompetence cílové skupiny.
- z pohledu dětí
- z pohledu subjektů zapojených do řešení rodinných sporů
- případné právní nevýhody mediace

dovednostní

3. Podoby výkonu mediace v ČR
- zapsaný mediátor podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů
- mediátor jako volná živnost
- mediační centra
- mediace jako sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů
4. Mediace v systému interdisciplinární spolupráce
- interdisciplinární charakter nejlepšího zájmu dítěte
- interdisciplinární charakter sociálně-právní ochrany dětí
- současný přístup ke Cochemské praxi
- česká praxe
- zahraniční zkušenosti
- funkce mediace
- mediace jako profese – mediátor jako člen interdisciplinárního týmu - mediace jako metoda –
příležitosti a limity pro využití mediace jednotlivými profesemi
- mediace jako výchovné opatření v rámci SPOD
- upozornění na možnost nařídit pouze první setkání s mediátorem, nikoliv vlastní mediaci
- zákonné možnosti pro využití mediace v jednotlivých funkcích - praktické postupy
- vodítka
- kritéria volby
- rizika

5. Výstupy z mediace
- vyvažování důvěrnosti mediace a nejlepšího zájmu dítěte
- přístupy ke zpracování výstupů z mediace v rámci interdisciplinární spolupráce - právní závěry
- mediační dohoda jako nikoliv exekuční titul
- možnost schválení dohody soudem
- intervence OSPOD ve prospěch ochrany nejlepšího zájmu dítěte - majetkové otázky upravitelné
notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti
6. Diskuse a závěr
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Lektoři kurzu
Mgr.
Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.
4. Účastníci mediace – právně
a prakticky

vedoucí mediačního centra CSS Brno, lektorka na vysoké škole,
tu, praxe všakdlouhodobá
v různých oblastech
může přinášet
možnosti
zapojení
dalších subjekpraxe v mediace
oblasti vzdělávání
(advokátní
komora,
MPSV),
dítěte
příslušník)
- Kdo jsou účastnící
- Kdo zastupuje a jedná jménem/v zájmu
Mgr. Robin Brzobohatý
- Účast dětí
- Účast advokátů
zakladatel a mediátor Mediačního centra Olomouc, bývalý vedoucí
- Jednatelé společností atd.
mediačního programu ÚMPOD, lektor na vysoké škole, zkušební
- Současně lze při mediaci
účast
dalšího profesionála
v mediaci:
komisařzvažovat
Ministerstva
spravedlnosti
pro zkoušku
mediátora- Psychologa
- Právního poradce
- Experta na danou problematiku
- atd.

5. První setkání se zapsaným mediátorem / předmediační rozhovor mimo zákon –
příprava mediace a jejích účastníků
- Bez ohledu na zvoleného mediátora probíhá s klienty zpravidla první setkání, které ještě
není mediací samotnou – tzv. předmediační rozhovor nebo první setkání se zapsaným
mediátorem. Účastníci budou v této části seznámení s tím, co je cílem takového setkání, jak
probíhá, co od něho můžou účastníci mediace
očekávat, kdo takový rozhovor provádí, k jakým právním krokům v rámci tohoto setkání
dochází
- Cíl, účel
- Informovaný souhlas
- Smlouva o mediaci / poskytnutí mediace
6. Fáze a průběh mediace
- V závislosti na zvoleném mediačním stylu/přístupu je možné s účastníky probírat jednotlivé
fáze mediace, resp. její průběh. Bude zde probíráno, kdo řídí proces mediace, zda mají klienti
možnost ovlivnit průběh mediace, jakými fázemi mediace klienti procházejí. Součástí této
části budou také nácviky jednotlivých technik, které mediátor při své práci využívá a které
můžou být prakticky využitelné i při běžné klientské práci, např. pro OSPOD.
- Propojení s technikami + cvičení
- Pro každou fázi mediace 2 – 3 stěžejní techniky
- Držení se kazuistiky – na úsecích rozhovoru ukázat využití techniky
7. Výstup
- V závislosti na tom, zda strany dospěly k dohodě nebo nikoliv, se liší také výstup z mediace.
Současně je pro výstup z mediace důležité, v jakém režimu se mediace odehrává, zda se jedná
o výkon činnosti zapsaného mediátora nebo mediační centrum, zda výstup musí reagovat na
očekávání dalších subjektů, které jsou zapojeny do systému interdisciplinární spolupráce

