Mediace v Bateau
Co je mediace?
Mediace je dobrovolné řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby,
tzv. mediátora. Mediátor stranám pomáhá komunikovat a pomáhá
jim v překonání překážek při hledání řešení, které je pro obě strany
přijatelné. Mediace je vhodná např. pro rodiče v období rozvodu,
kteří potřebují řešit péči o děti, jejich výchovu a výživu, a pomáhá
jim předejít nedorozumění mezi sebou a nadměrnému zatížení dětí
rodičovskými spory. V nejlepším případě dojde k urovnání sporu
a vzájemnému porozumění, přinejmenším pak k otevření dialogu mezi
rodiči.
Co není mediace?
Mediace není rozsouzení rodičů a rozhodování o situaci, nenařizuje, co by
jeden nebo druhý rodič měl dělat. Nedosáhnou-li rodiče oboustranného
uspokojivého řešení, nemá mediace žádný vliv na další dění v soudním řízení.
Co je podmínkou mediace?
Dobrovolnost, odhodlání porozumět druhé straně, ochota převzít odpovědnost
za dohodu; Informace z mediace jsou důvěrné a neměly by být poskytovány
třetím stranám.
Kdo je mediátor v Bateau?
Mediátor v Bateau je zapsaný mediátor, kvalifikovaný v mediaci,
současně psycholog a psychoterapeut.
Co dělá mediátor?
Mediátor podporuje ke vzájemnému porozumění, navrhuje možné
alternativy. V případě potřeby spolupracuje s psychologem (speciální
pedagogem), může využít doporučení z psychologického vyšetření
dítěte jako objektivního podkladu pro rozhodování rodičů, anebo
doporučit (poskytnout) rodinnou terapii.
Co nedělá mediátor?
Mediátor nehodnotí, nesoudí, nekritizuje, nerozhoduje. Mediátor nepostupuje
informace z mediace třetím stranám, nedohodne-li se s rodiči např. na postoupení
vyhotovené dohody, či pokud není k prolomení mlčenlivosti vyzván soudem podává však pouze informace o tom, zda se jednání uskutečnilo 
a bylo či nebylo zakončenou jednou z forem dohody.
Co může být výsledkem mediace?
Nejlepším výsledkem mediace je urovnání sporu a dohoda. Dojdeli mezi rodiči k písemné dohodě, pomůže mediátor rodičům
tuto dohodu vypracovat. Tato dohoda může sloužit soudnímu
jednání. Jestliže se podaří rodičům obnovit vzájemnou komunikaci
a důvěru, může zůstat pouze u dohody ústní, kdy už není třeba
činit následná opatření.

