Proč o mediaci uvažovat?
• Mediace vám n
nabídne stejný prostor
pro sdělení.
• Budete mít vlastní kontrolu
nad celým procesem řešení situace.
• Ujasníte vzájemná očekávání, zájmy
• Ušetríte čas i peníze (soudní řízení
může trvat několik měsíců, někdy
i let, a je finančně náročnější).
• Společně vytvoříte dohodu,
která bude oboustranně přijatelná.

Důležité informace:
Časová náročnost mediace:
3-4 setkání s mediátorem.
Jedno setkání je v rozsahu 2-3 hodiny.
Účast v mediaci je vždy dobrovolná.

Mediační centrum DOHODA
Riegrova 51 (4. patro)
370 01 České Budějovice

GPS: 48°58‘42.062“N, 14°28‘53.656“E
V případě, že máte dotazy k procesu mediace,
neváhejte nás kontaktovat.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Mgr. Miloslava Hanousková
vedoucí mediačního centra, zapsaný mediátor
Telefon: 724 748 399
E-mail: mediace@jihoceskarozvojova.cz

www.mc-dohoda.cz

Mediační
centrum zve:

POJĎTE
DO DOHODY

Cílová skupina
mediačního centra:
• Mediace je určena všem, kteří jsou
situaci řešit efektivně a předejít tak
zdlouhavému soudnímu řízení.
• Rodiny s dětmi
• Sousedé
• Příbuzní
• Zaměstnanci a zaměstnavatelé

Mediátor
• Usnadňuje komunikaci sporným stranám
(hledá společná témata, pojmenovává
potřeby).
• Neradí, nehodnotí ani neřeší.
• Pomáhá oprostit spor od emocí.
• Je zodpovědný za bezpečný prostor
celého procesu).

Principy mediace:

Témata, se kterými mediace
může pomoci:
OBLAST RODINA: VZTAHY – MAJETKY
• Máte těžkosti s dohodou ohledně
úpravy péče o děti, ať již před rozvodem
rodičů, prarodičů, ostatních příbuzných,
ale zejména potřeby a přání dětí?
• Potřebujete v zájmu dětí zlepšit
komunikaci, výměnu informací
s bývalým partnerem (přesně stanovit,

• NESTRANNOST

Co je mediace:
Mediace patří k technikám mimosoudního
řešení sporů, jejím výstupem je oboustranně
přijatelná dohoda, která je výsledkem
společné práce účastníků mediace

• VYVÁŽENOST
• NEUTRALITA
• NEZÁVISLOST
• DOBROVOLNOST
• ORIENTACE NA BUDOUCNOST

• Nedokázali jste se dohodnout na
rozdělení společného jmění manželů?
• Přestali jste s někým blízkým
komunikovat? Trápí vás to, chtěli byste
• Potřebujete vyjednat dohodu v dědickém
řízení?
• Chtěli byste lépe fungovat, komunikovat

OBLAST MAJETKOPRÁVNÍ
• Trápí vás podílové spoluvlastnictví

• Potřebujete zlepšit sousedské soužití?
• Chtěli byste sepsat závěť a potřebovali
byste si projednat tuto záležitost s vašimi
dětmi na bezpečném a diskrétním místě?
• Uvažujete o darování majetku

OBLAST PRACOVNÍ
• Trápí vás vztahy na pracovišti a chcete
• Myslíte si, že by mohla u vás na pracovišti
fungovat lepší komunikace?
• Potřebujete nastavit pravidla

