VZNIK ORGANIZACE
AMČR byla založena koncem roku 2000 jako
nezisková organizace skupinou mediátorů, facilitátorů a
trenérů, kteří podporují myšlenku mimosoudního způsobu
řešení konfliktu a rozvoje mediačních služeb.
AMČR je držitelem akreditace MŠMT ČR,
vytvořila Etický kodex mediátora, formulovala profesní
standardy mediátora a má vlastní vzdělávací a akreditační
systém mediace. Od května 2003 je členem Světového
fóra mediátorů.
V r. 2006 má asociace 42 členů, z nichž většina
jsou zkušení odborníci v mediaci a facilitaci, patří mezi
držitele
řady
mezinárodních
certifikátů
v oblasti
komunikace, řešení konfliktů a vyjednávání. Většina členů
AMČR má víc jak desetileté praktické zkušenosti
s řešením konfliktů ve všech oblastech lidského konání,
včetně interetnické oblasti.
VIZE, POSLÁNÍ A CÍLE

Asociace sdružuje akreditované mediátory.
Podporuje a garantuje odbornost svých členů.
Definuje, prosazuje a rozvíjí mediaci.
AMČR se zaměřuje především na:
•
Poskytování
mediačních,
facilitačních
a
konzultačních služeb v oblasti mimosoudního
řešení konfliktů.
•
Kvalitu v oblasti
vzdělávání a akreditace
profesionálních mediátorů, včetně lektorů a
garanci etického a profesního kodexu mediátorů.
•
Vzdělávání organizací, firem
a jednotlivců
v technikách
efektivní
komunikace,
mimosoudního vyjednávání, prevence a řešení
konfliktů, facilitace a mediace.
•
Informování laické i odborné veřejnosti a
spolupráci se sdělovacími prostředky.
•
Spolupráci
s dalšími
tuzemskými
i
mezinárodními organizacemi, které mediátory
podporují a sdružují.
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•

Členská základna Asociace mediátorů ČR se sešla
1x na sněmu Asociace, kde se členové rozhodli
podpořit myšlenku Asociace jako profesionální
základny mediátorů a tím nastartovat řadu procesů,
které se promítnou ve strategickém plánování,
včetně vize a mise Asociace v kontextu nových
podmínek a událostí v ČR v dané době.

•

Na otevřených kurzech mediace bylo vyškoleno
dalších 89 mediátorů.

•

Mediátoři asociace realizovali 110 mediací, a to
zejména v rodinné oblasti, dále v oblasti firemní,
pracovní a občansko-právní.

•

Facilitátoři facilitovali přes 50 skupinových setkání
ve státní správě, neziskovém sektoru a privátním
sektoru.

Byl zahájen projekt Využití mediace jako nástroje
sociální integrace ( financovaného z ESF, MPSV,
Magistrát hl.m.Prahy).
Cílem projektu je:
1) informovat o mediaci, facilitaci a vyjednávání jako
alternativních
technikách
řešení
konfliktu
mimosoudní cestou.
2) rozšířit poskytované sociální služby o služby
mediace, facilitace a přípravu na vyjednávání.
3) bezplatným poskytováním těchto služeb přispět k
vytváření podmínek, které umožňují začlenit
skupiny ohrožené sociální exkluzí do společnosti
a na trh práce.
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Cílové skupiny :

osoby znevýhodněné na trhu práce z důvodu
věku (po 45 letech věku a mladí absolventi bez
praxe),
z důvodu
zdravotního
postižení,
etnického původu a matky po mateřské dovolené,
osoby pečující o zdravotně postižené,

poskytovatelé sociálních služeb,

pracovníci veřejné správy a nestátního
neziskového sektoru,

zaměstnavatelé,

organizace
poskytující
služby
v oblasti
zaměstnání.
Projekt má následující fáze:
l.fáze- proběhla v dubnu až září 2006, kdy probíhalo
školení budoucích mediátorů (z řad znevýhodněných
skupin + pracovníků z řad partnerů) v mediačních a
facilitačních dovednostech, ve sběru dat v terénu a jejich
zpracování a monitoring možných mediačních sporů a
dalších základních oblastech, které se vztahují k sociální
oblasti a problémům znevýhodněných skupin z oblasti
práva, sociologie, psychologie a veřejné správy.Jednalo
se zatím o ojedinělý výcvik 10 osob v mediaci a facilitaci v
ČR (trvající kolem 500 hodin) a byly vytvořeny metodické
postupy pro doposud nevyzkoušené situace.
2.fáze – probíhá od října 2006- a bude realizována až do
ledna 2008 poskytováním mediace a facilitace cílovým
skupinám a dále prezentace a propagace projektu, a to
formou kontaktováním organizací, prezentacemi o
asociaci, mediaci a projektu a oslovením mass medií,
publikacemi, články.
Více informací viz : www.amcr.cz/projekt
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PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Započat byl rovněž projekt „Posílení kompetencí
mediátorů Asociace poskytujících sociální službumediaci a poradenství v oblasti řešení konfliktů“,
financovaný NROS z rozpočtu ESF.
Cílem je:
1) vytvořit zázemí Asociace (přijetí koordinátora
Asociace) a zajistit a zefektivnit chod kanceláře Asociace.

Příjmy celkem v Kč
Členské příspěvky a dary ,úroky

2) získat informace o systému mediace v zahraničí a
rozšířit si dovedností potřebné pro specifické
oblastí mediace (rodinnou, interetnickou a obchodní) a tím
zvýšit kvalifikaci a potenciál českých mediátorů.
V rámci projektu začaly být organizovány semináře, které
byly nabízeny členům Asociace a jejím zaměstnancům .

Granty

Semináře poskytly :
•
informace o systému mediace, který platí v zemi,
odkud lektor pochází,.
•
informace a dovednosti, které jsou specifické pro
oblast, kde mediaci provádí,
•
diskuse o krizových momentech mediačních kauz
a zlomových místech v mediaci, které naopak
zajistily efektivní pokračování,
•
informace se specifikami mediace, kterou lektor
sám provádí,
V asociaci byl navázán kontakt s americkým, polským a
německým mediátorem, dále byl prohlouben kontakt
s jejich domovskými asociacemi V příštím roce bude
organizováno dalších 6 seminářů.

Povozní režie

Aktivity koordinátora :
Existence
koordinátora
zefektivnila
chod
kanceláře a zvýšila se činnost ústředí, rozšířil se i kontakt
s dalšími institucemi v ČR a i mimo republiku, a to na
různých úrovních (státní i neziskové). Rozšířila se
komunikace rovněž směrem ke klientele., započala se
intenzivní práce s využíváním internetu, zlepšily se naše
webové stránky. Koordinátor provázel různé pracovní
skupiny kroky strategického plánování a uvažovaná
transformace Asociace na profesní sdružení byla
zefektivněna. Návrhy a prodiskutovaná témata budou
prezentována na mimořádném sněmu Asociace v březnu
2007. Tento projekt bude probíhat do dubna 2007.

6 195 190 .-Kč
55 440.4 860 673.-

Kurzy, semináře, mediace

1 279 077.-

Výdaje celkem v Kč

4 554 640.-

Čerpání grantů

3 276 249.-

Lektorné kurzy, semináře, mediace

1 212 877.33 277.-

NAŠI SPONZOŘI
AMČR děkuje za finanční pomoc, podporu a
spolupráci:
Americkému
velvyslanectví
v Praze,
Polskému Institutu v Praze, Ministerstvu práce a
sociálních věcí ČR, Ministerstvu spravedlnosti ČR, Nadaci
NROS, Magistrátu hl. města Prahy.

Výroční zpráva za rok 2006

Název organizace: Asociace mediátorů ČR
Právní forma: Občanské sdružení
Sídlo organizace: K Vodojemu 4/2382
150 00 Praha 5 - Radlice
IČO: 70908044
Bankovní spojení: eBanka, pobočka Praha 5
Číslo účtu: 637742001/2400
Telefon: +420 251 553 461
+ 420 251 552 317
+ 420 739 490 394
E-mail: amcr@amcr.cz
Http: www.amcr.cz

