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Poslq/tnutí informací týkající se využívání mediace v praxi oSPoD - dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů, sdělujeme následující:

1. Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání
s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust, § 13 zák. sPoD, atov íoce 2oL7, v roce 2018 a
v íoce 2019?

V období 20].7 - 2019 nebyla uložena povinnost účastnit se 1. setkánís mediátorem.

2. Kolik pracovníků oSPoD má nějakou íormu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad,
případně obecné procentuální vyjádření}?

Žádný pracovník osPoD nemá mediační kurz či rnýcvik.

3, Je pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní pokyn
či metodika?

Pro postup ukládání povinnosti účastnit se mediace nemáme přúat vnitřnípokyn.

lnformace k dalším otázkám:
1. Můžete popsat své zkušenosti s využitím mediace ve sporech mezi rodiči?

- pouze v rámci nařízení soudu rodičům

2. v jakém procentu případů (stačí hrubý odhad} rodičům mediaci doporučujete?
- v případě úpravy v,ýchovy a v,ýživy před a po rozvodu rodičů
- v rámci pohovoru s rodiči sociá|ní pracovnice poskytují poradenství a informace o

případné mediaci (v případě, že nedojde k dohodě, je doporučovaná mediace) - 2-5%

- v případě, že dojde k dohodě není potřeba mediátor, jsou spokojeni, že dostali
poradenství, dohodnou se, neřešís dalšíosobou

3. Jsou podle Vašeho názoru některé případy pro mediaci vhodnější a některé méně vhodné?
- Ano, záležína osobnosti rodičů
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6.

Přúde]i řeč na téma mediace, mají rodiče podle Vás povědomí o tom, oč se vlastně jedná?
- Význam ,,mediace" většinou neznají ani v případě nařízení soudem, majíspojené

s trestem
- Domnívají se, že se jedná o Probační a mediačníslužbu

Jaké !sou podle Vašeho názoru překážky pro širší využití mediace ve sporech mezi rodiči?
- Jedná se o finančníproblém ze strany rodičů
- Nedostupnost
- Dlouhá čekací doba první konzultace
- Chybí mediátor V re8ionu
- ze strany rodičů zbytečnost, nechtějí řešit s dalšíosobou

Máte dojem, že je ve Vašem obvodu dostatek mediátorů, popř. organizací poskytujících
mediační služby? Jsou tyto organizace dostatečně pružné a ochotné?

- Je nedostatek mediátorů a služeb, které poskytují mediaci

Mgr. lVa Zábojníková
vedoucí osvaz
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