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GRANIȚE

Donațiile se pot face in contul:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 

BIC: BYLADEM1001

Sau pe site-ul nostru www.mikk-ev.de

Mulțumim!

Pliantul informativ este disponibil în 
multe alte limbi.

Munca noastră este recunoscută:

Hamburg, 2012

New Orleans, 2012

Berlin, 2012

Pentru a continua avem nevoie de ajutorul 
dumneavoastră. Ajutați-ne să susținem famil-
iile când au nevoie mai mult de acest lucru! 
MiKK este o fundație caritabilă și veți primi 
dovada oricărei donații depuse în beneficiul 
nostru.

Ne puteți contacta la adresa:

MiKK e.V.
Fasanenstraße 12

10623 Berlin

Tel: +49-(0)30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.de
www.mikk-ev.de

Eine Kooperation von:

Română
Romanian



               Cine suntem
MiKK este o organizație neguvernamentală activă în 
domeniul conflictelor familiale binaționale care privesc 
copii.

Consiliem si susținem în mod gratuit părinții afectați 
și îi indrumăm spre mediatori specializați în conflicte 
internaționale pentru a găsi cele mai bune soluții 
în situații dificile, marcate adesea de escaladarea 
dinamică a conflictului. 

Urmărim în principal bunăstarea copiilor în aceste 
circumstanțe dificile: copii care nu numai că sunt 
prinsi la mijloc în conflictul părinților, dar și între două 
țări și culturi diferite.

Cum ajutăm
MiKK informează părinții afectați despre posibilitatea 
medierii în cazuri vizate de Convenția de la Haga. 
Organizăm ședințe de mediere preventive dar și 
mediere în situații de conflict internațional si custodie 
internațională. 

Medierea poate facilita dialogul eficient între părinții 
aflați în dificultate. Medierea îi poate ajuta pe aceștia 
să ia decizii rezonabile în interesul și pentru bunăstarea 
copilului.  

De ce existăm
Numai in Europa se căsătoresc anual peste 350.000 
cupluri binaționale și acest număr este în continuă 
creștere. Din păcate și numărul de separări și divorțuri 
în cadrul acestor cupluri este în creștere. In Uniunea 
Europeană se depun anual peste 170.000 cereri de 
divorț ale unor cupluri binaționale. 

In unele cazuri unul dintre parteneri se va întoarce 
în țara sa de origine după separare, luând cu el, fără 
acordul celuilalt părinte, copilul celor doi. Mulți dintre 
acești părinți nu realizează însă că aceasta constituie 
răpire de minori, care se pedepsește conform legii.

În astfel de situații părinții se văd obligați să facă față 
nu doar conflictului din relația lor dar să suporte și 
consecințele legale internaționale. 
 
Prin procedură simplificată, în conformitate cu 
prevederile Convenției de la Haga privind aspectele 
civile ale răpirii internaționale de minori, curtea poate 
decide intoarcerea copilului în țara de rezidență inițială. 
Adesea, aceste decizii nu iau în calcul bunăstarea pe 
termen lung a copilului. Dimpotrivă însă, medierea 
oferă părinților tocmai șansa de a analiza impreună 
toate aspectele și de a lua cea mai bună decizie în 
interesul copilului.

Cum procedăm
MiKK oferă consultanță părinților, rudelor și 
profesioniștilor din domeniu, preocupați cu tematica 
rezolvării conflictelor din familii binaționale în care 
sunt implicați copii. 

MiKK organizează mediere în acest domeniu în orice 
tară. MiKK organizează, de asemenea, specializări 
ale mediatorilor de familie în domeniul medierii 
internaționale, calificându-i pe aceștia pentru lucrul 
în echipe de mediere în conflicte binaționale, 
reprezentând cele două culturi, limbi și sex al părților. 
Mediatorii MiKK  lucrează îmbinând abilitățile și 
pregătirea psihologică și legală cu specializarea 
în mediere internațională, pentru a reuși să ajute 
părinții aflați în dificultate.

În prezent MiKK are o rețea internațională de peste 
150 de mediatori specializați, cu experiență în 
mediere familială internațională și care impreună 
pot vorbi peste 30 de limbi străine diferite. Rata de 
success a medierilor MiKK este de aprox. 70%. 

MiKK oferă de asemenea consultanță, mediere și 
suport pentru cuplurile și familiile care plănuiesc să 
se mute într-o altă țară și au nevoie de informații 
privind consecințele pe care mutarea le poate avea 
asupra familiei. 

Ne puteți contacta oricând pentru informații 
suplimentare.


