VÝROČNÍ ZPRÁVA AMČR,z.s. ZA ROK 2014
Asociace mediátorů České republiky, z.s. sdružuje profesionální mediátory. Asociace
byla založena v roce 2000. Podporuje a garantuje odbornost svých členů. Definuje,
prosazuje a rozvíjí mediaci a poskytuje vzdělávání v oblasti mediace. Asociace vytvořila
etický kodex mediátora, formulovala vzdělávací a profesní standardy mediace a sestavila
vlastní akreditační systém.
Asociace je členkou Světového fóra mediátorů od r.2003 (WFM) a od r.2007
členem Iniciativy Evropské sítě mediátorů (EMNI) a držitelkou akreditací na vzdělávání
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR.
AMČR SE ZAMĚŘUJE PŘEDEVŠÍM NA:
•
•
•
•
•
•
•

Rozvíjení a šíření zejména mediace jako způsobu řešení konfliktů.
Vzdělávání svých členů, rozvíjení jejich profesionální úrovně a garanci postupů svých
mediátorů podle etického kodexu mediátorů a profesních standardnů mediace.
Garanci vzdělávacích a akreditačních standardů a kvalitu práce lektorů
mediace v rámci výcviků a školení budoucích mediátorů, sledování stavu a
vývoje v oblasti mediace v ČR i v zahraničí.
Spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi na regionální i celosvětové
úrovni, propagujícími mediaci a sdružující mediátory.
Informování laické i odborné veřejnosti o metodách mimosoudního řešení sporů a
spolupráci se sdělovacími prostředky.
Školení institucí a jednotlivců v technikách efektivní komunikace, mimosoudního
vyjednávání, prevence a řešení konfliktů, facilitace, mediace, dále poskytování
supervize a konzultační činnost.
Poskytování mediačních a facilitačních služeb a poradenství v oblasti řešení konfliktů,
včetně interetnických sporů a přípravy na vyjednávání ve složitých situacích.
HLAVNÍ AKTIVITY V ROCE 2014
Sněm členů Asociace se konal dne 18.4.2015. V rámci sněmu byly předloženy
zpráva o činnosti asociace za rok 2014, zpráva o činnosti rady za rok 2014, zpráva o
hospodaření, včetně účetní uzávěrky za rok 2014 a návrh rozpočtu předpokládaných
nákladů a výnosů na účetní období 2015. V rámci sněmu proběhla volba nové rady,
předsedy a místopředsedy AMČR.
Rada se sešla v roce 2014 celkem pětkrát. Rada se věnovala tématům: vymalování
prostor v sídle AMČR, registrace AMČR jako zapsaného spolku, příprava akreditací
výcviků a jednání s MŠMT, práce v kanceláři (dotazy, studenti, emaily), spolupráce
s institucemi a diskuze nad stížnostmi klientů s mediátory-nečleny asociace, dotazy
na přístup a postup.
.
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Další aktivity členů AMČR:
Příspěvek do knihy D.R.How to mediate commercial mediation
Příspěvek na konferenci v Permi, Rusko o historii mediace v ČR
Příspěvek do knihy Olomoucké univerzity“ Mediace jako profese“
Příspěvek do časopisu Moderní řízení
Jako zkušební komisařky působí v rámci zkoušek zapsaných mediátorů na MSČR a
ČAKu T. Šišková, E. Mešková, J. Jilemická

•
•
•
•

Komunikace se zahraničními institucemi zabývající se mediací
Spolupráce s Mezinárodní organizací arbitrů
Konzultace k diplomovým a bakalářským prací studentů či vedení prací
Spolupráce s EMNI, WMF, mezinárodními organizacemi (účast na konferencích)

Aktivity na poli vzdělávání:
Počet vyškolených osob:
- 71 osob vyškolili lektoři AMČR v rámci 100 hodinových výcviků mediace
- 6 osob dvoudenní úvod do mediace
- 7 osob dvoudenní facilitace
- 16 lidí se zúčastnilo workshopů o mediaci
- 26 lidí workshopu „Děti a mediace“
- 3 osoby absolvovalo akreditační zkoušku AMČR

AMČR, z.s. děkuje Radě, dobrovolným spolupracovníkům a všem, kdo jí podporovali nebo
přispěli k realizaci jejího poslání.
STRUKTURA ORGANIZACE:
24 členů, 66 akreditovaných mediátorů, 7 akreditovaných lektorů
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