Městská část Praha 20
Úřad městské části Praha 20
Odbor sociálních věcí a školství
Jívanská 647, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, tel: 271 071 640, fax: 281 922 425

Vaše značka:

Naše značka:
MCP20 004614/2020/OSVS/Brz

Vyřizuje:
Ing. Monika Brzkovská

V Praze dne
04.03.2020

Věc: Dotazy dle z. č. 106/1999 Sb. - mediace v činnosti OSPOD
Vážená
dne 21. 2. 2020 přijala Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, prostřednictvím e-mailu
Vaši žádost o poskytnutí informací, které se týkají využívání mediace v praxi OSPOD za účelem
zpracování do Vaší diplomové práce.
Text žádosti zní
1. Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v
rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019?
Odpověď: v uvedených letech nebyla uložena tato povinnost ve správním řízení.
2. Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad, případně
obecné procentuální vyjádření)?
Odpověď: z celkového počtu 4 pracovníků OSPOD mají 2 výcvik
3. Je pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní pokyn či
metodika?
Odpověď: není

1.

Můžete popsat své zkušenosti s využitím mediace ve sporech mezi rodiči?

Odpověď: mediace je v učitých případech sporů mezi rodiči neocenitelná, přispívá k hladkému průběhu
úpravy poměrů i porozvodovému uspořádání rodinných poměrů nezletilého.
2.

V jakém procentu případů (stačí hrubý odhad) rodičům mediaci doporučujete?

Odpověď: cca ve 20%
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 107-6787610247/0100
IČO: 00240192
DIČ: CZ00240192
Datová schránka: seibq29
Telefon: 271 071 611

Web: www.pocernice.cz
Email: urad@pocernice.cz
Fax: 281 920 093

3.

Jsou podle Vašeho názoru některé případy pro mediaci vhodnější a některé méně vhodné?

Odpověď: ano, mediace není vhodná v případech, kdy v rodině probíhalo domácí násilí, apod.
4.

Přijde-li řeč na téma mediace, mají rodiče podle Vás povědomí o tom, oč se vlastně jedná?

Odpověď: cca 50% rodičů povědomí má, alespoň rámcově
5.

Jaké jsou podle Vašeho názoru překážky pro širší využití mediace ve sporech mezi rodiči?

Odpověď: mediace není spasitelkou ve sporech s rodiči, ne každý spor lze řešit mediací – nelze ji využít v
případech páchání domácího násilí v rodině, apod. Mediace, kterou nařídí OSPOD ve správním řízení se
mnohdy míjí účinkem, je třeba s rodiči pracovat a motivovat je k tomu, že je mediace v jejich zájmu.
Nařízením mediace se motivace rodičů nezlepší, naopak.
6. Máte dojem, že je ve Vašem obvodu dostatek mediátorů, popř. Organizací poskytujících mediační
služby? Jsou tyto organizace dostatečně pružné a ochotné?
Odpověď: vzhledem k dopravní dostupnosti ano, v Praze je mediátorů a organizací poskytujících
mediační služby dostatek. Kvalita služeb se odvíjí od osobnosti mediátorů.

S pozdravem a přáním úspěšného napsání diplomové práce.

...............................................................
Ing. Monika B r z k o v s k á
vedoucí odboru

