VÝROČNÍ ZPRÁVA AMČR,z.s. ZA ROK 2020
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 a řešení konfliktů. 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.
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Rozvíjení a šíření mediace jako jednoho ze způsobu řešení konfliktů.
Vzdělávání svých členů, rozvíjení jejich profesionální úrovně a garanci postupů svých
mediátorů podle etického kodexu mediátorů a profesních standardů mediace, a to v
rámci facilitativní 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.

HLANÍ AKTIVITY V ROCE 2020

Sněm členské základny se v r. 2020 nekonal z důvodu koronaviru. Členové před plánovanou
dobou sjezdu získali informace o aktivitách v r.2019 a výroční zprávu za rok 2019.
Rada se sešla celkem 3x ,věnovala se tématům: financování aktivit, nájmu, provozu,
zajišťováním webu, přípravě na sněm, podkladům zpráv pro sněm , zajištění akreditací
workshopů o rodinné mediaci a případových konferencích, prací v kanceláři, účetnictvím,
možností získání „ Žádosti o registraci sociálních služeb“ nebo „Pověření k OSPOD“, odpověďmi
na stížnosti mediátorů, nečlenů Amčr.
DALŠÍ AKTIVITY :
 Pokračovala spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti a Českou Advokátní komorou,
zejména v účasti zkoušejících komisařek Asociace na zkouškách na zapsaného mediátora .
 Pokračovala aktivní účast v Pracovní komisi pro mediaci při Ministerstvu spravedlnosti ,
výstupy na internetu ministerstva a webu AMČR „zákon“, zejména při práci na „ Etickém
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kodexu zapsaného mediátora“ a přípravy vzdělávání zapsaných mediátorů na Justiční
akademii.

AMČR přispěla svými aktivitami k tomu, že byla na Ministerstvu spravedlnosti založena
nová Aplikační skupina zabývající se dopady aplikace nového zákona o soudních
tlumočnících a soudních překladatelích č. 354/2019 Sb.
AMČR dále spolupracuje na realizaci mediačních jednání v rámci projektu Poradenské
středisko v rámci Interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra
Libuš.
Mediace /facilitace : kontaktovalo nás 341 zájemců o mediaci, proběhlo 144 mediačních
kauz , přičemž celkový počet mediačních sezení proběhl 244 krát, k dohodám ústně či
písemně došlo v 152 kauzách. Mediace se týkala v 80 % zejména rodinných sporů a
nedorozumění, včetně interetnickcých, zbytek tvořily mediace pracovní, sousedské a
obchodní.
Proběhlo 19 facilitovaných setkání, z toho 7 pracovních a obchodních a 12 rodinných, resp.
případových rodinných konferencí.

AKTIVITY NA POLI VZDĚLÁVÁNÍ:
 Lektoři/ky vyškolili ve 100 hodinových kurzech (44 účastníků). Dále bylo vyškoleno28
osob v rámci jednoho, dvou či tří denních výcvicích (úvod do mediace, workshopy o rodinné
mediaci , resp.řešení rodinných konfliktů).
 Výuka předmětu Facilitace, komunikace a mediace pro studenty 2.ročníku studijního
programu Sociální politika a sociální práce na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 Lektoři/rky opět poskytli řadu konzultací studentům, a to jak bakalářských, tak i
magisterských prací. Jednalo se o studenty oborů právnických, ekonomických i sociálních
studií.
AMČR, z.s. děkuje Radě a všem, kdo jí podporovali nebo přispěli k realizaci jejího poslání.
STRUKTURA Rady AMČR, z.s.
Mgr. Elena Mešková (předsedkyně AMČR)
Helena Stöhrová
PhDr.Tatjana Šišková
Bc. Jitka Řezaninová
PhDr. Dana Vrabcová
KONTAKTY:
Název organizace: Asociace mediátorů ČR, z.s.
Právní forma: zapsaný spolek
Sídlo organizace : 150 00 Praha 5 – Smíchov, Holečkova 9/100
IČO: 70908044
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Číslo účtu: 151 896 369/0800
Telefon: +420 251 553 461 , mobil: + 420 739 490 394
E-mail: amcr@amcr.cz, Http: www.amcr.cz
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