Mediace v Bateau
Co je mediace?
Mediace je dobrovolné řešení sporů/konfliktů 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 pro rodiče v období rozchodu/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. Jinými slovy z mediace
nejsou poskytovány žádné hodnotící či doporučující informace.
Co je podmínkou mediace?
Dobrovolnost, odhodlání porozumět druhé straně, ochota převzít odpovědnost za
dohodu.
Co dělá mediátor?
Mediátor pomáhá rodičům hledat možnosti, jak v současné situaci pro
oba nalézt uspokojivé řešení. Jedině tak bude výsledek v budoucnu
stabilní. Mediátor neodpovídá za obsah mediace, ale za vedení procesu.
Co nedělá mediátor?
Mediátor neradí, nerozhoduje. Necílí k nalezení viníka současné situace.
Mediátor nepostupuje informace z mediace třetím stranám, nedohodneli 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 situace a ústní či písemná dohoda. Dojde-li
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.
Kdo je mediátor v Bateau? Jaká jsou pravidla mediace v Bateau?
V Bateau pracují zpravidla naráz 2 mediátoři v páru. Oba jsou
kvalifikovaní v mediaci a zapsanými mediátory Ministerstva
spravedlnosti ČR. Na výkon jejich profese v Bateau se vztahují
podmínky sociální služby: Mediace je bezplatná, je součástí komplexní
pomoci rodině s ohledem na nejlepší zájem dítěte; Smlouva o účasti na mediaci
podléhá účasti v sociální službě jako takové a je stvrzena
podepsáním tzv. Informovaného souhlasu; V případě potřeby
navazují mediátoři spolupráci s dalšími pracovníky služby –
mohou využít doporučení z psychologického vyšetření dítěte
jako objektivního podkladu pro rozhodování rodičů, anebo
doporučit rodinnou terapii; Služba plní závazky z pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

