
Stručné hodnocení prezentace  mediace sociálním 
pracovníkům OSPODu Středočeského kraje a informace o 
projektu „Dobrým rodičem i po rozvodu“, dne 22.3.2011

Místo: středočeský krajský úřad Praha 5, Zborovská (Mgr. Nožířová, ved.soc.odboru)

Počet: viz prezenční listina 

Lektorky: Bc.Jitka Řezaninová a Dr.Tatjana Šišková

Materiály:
1) manuálek o mediaci, roli mediátora, principech, procesu, ukázka rodinné dohody 

(celkem 8 stran)
2) letáčky o rodinné mediaci, AMČR

Stručná informace:
Prezentace Asociace a projektu byla realizována během dopoledne v prostorách 
středočeského krajského úřadu.

Program:
• prezentace lektorek
• prezentace AMČR (T.Š)
• prezentace projektu (J.Ř)
• brainstorming na „co víme o mediaci“, vyhodnoceno ke vztahu k procesu mediace, roli 

mediátora a možnostem klienta
• informace o roli mediátora
• definice mediace
• typy kauz pro rodinnou mediaci
• proces mediace a jeho specifika
• diskuze
• ukázka DVD rodinné mediace (40 minut)
• diskuze vhodné a nevhodné  případy pro mediaci)
• informace o možnostech a trvání projektu

Přítomné sociální pracovnice OSPODu středočeského kraje byly na svém pracovním setkání 
v rámci dvou hodin informovány o mediaci a její úloze při řešení konfliktů v rodinách, kde se 
rodiče  či  partneři  rozvádějí,  ale  kde  zůstávají  v roli  rodičů.V  této  souvislosti  jim  byly 
nabídnuty mediační sezení pro jejich klienty v rámci projektu, který právě započal  a bude 
probíhat do konce r.2011.
O mediaci v rámci brainstormingu většina o mediaci věděla, nicméně z počátku nevěřila, že 
mediace může dobře fungovat. V rámci diskuzí bylo vidět, že informace, že se jedná o zjištění 
potřeb a možností rodičů, byla vnímána, že se neošetřuje zájem dítěte. Větší porozumění 
bylo po shlédnutí DVD, kde byly jednotlivé fáze procesu jasně oddělené a kde se zájem dítěte 
„Markétky“ neustále probíral. Dodána byla i konkrétní dohoda rodičů Markétky, kteří se při  



mediaci dohodli o střídavé péči, po nedorozumění žádali každý péči do svých rukou, nakonec 
se dohodli o střídavé péči a dalších potřebných  bodech.
I když asi 5 účastnic odcházelo dříve než setkání skončilo, většina projevovala zájem a mnohé 
si zapisovaly kontakty na AMČR a zjišťovaly kdy, kde, za kolik a kdo bude moci mediovat. 
Ujasnění nastalo po dotazu, které typy kauz jsou vhodné a které nikoliv.
Plakát s kontakty v místnosti zůstal po celou dobu setkání, i když jsme odešly.
Sezení skončilo potleskem.

V Praze, dne 23.3.2011                      zapsala T.Šišková
 
Řešitely projektu Dobrým rodičem i po rozvodu jsou:

Projekt je dotován MPSV ČR: 

www.dobryrozvod.com

http://www.dobryrozvod.com/

