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New Orleans, 2012

A szórólap sok más nyelven is elérhető

Szükségünk van a támogatására, hogy folytathassuk munkánkat az elkövetkező években is.
Kérjük, segítsen bennünket a szükséget szenvedő családok támogatásában!
Jótékonysági szervezetként átvételi elismervényt állítunk ki minden beérkező adományról.

Adományok:
Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44
BIC: BYLADEM1001
vagy online a www.mikk-ev.de címen
KÖSZÖNJÜK!

Magyar
Hungarian
Együttműködő partnereink:

Kik vagyunk

Hogyan dolgozunk

A MiKK egy civil szervezet, amely elsősorban gyermekeket is érintő, határokon átnyúló családi konfliktusok
feloldásában ad segítséget.
Ingyenes tanácsadást, konzultációs lehetőséget és
támogatást nyújtunk szülőknek, illetve családi mediációra specializálódott szakemberekhez irányítjuk őket,
akik segíteni tudnak különösen olyan helyzetekben,
amikor a családon belüli konfliktusok az érintettek számára már feloldhatatlannak tűnnek.
A gyermekek jólétét tartjuk elsősorban szem előtt, különös körültekintéssel minden olyan helyzetben, amikor a szülők konfliktusán túl, otthontól távol, megváltozott kulturális környezetben válnak kiszolgáltatottá.

A MiKK tanácsadást kínál olyan szülőknek, rokonoknak és szakembereknek szerte a világban, akik érintettjei és részesei gyermekekre kiható nemzetközi
családi konfliktusoknak.
A MiKK mediációs eljárásokat készít elő és szervez
szerte a világban gyermekekre kiható nemzetközi
családi konfliktusok esetén.
A MiKK családi mediátorokat képez határon átnyúló
mediációra, alkalmassá téve őket specializált, különböző nemzetiségű mediációs csapatban való munkára, ahol a mediátorok képviselik a szülők két különböző kultúráját, nyelvét és nemét. A MiKK mediátorai
együttműködve dolgoznak, pszichológiai-szociális és
jogi szaktudásukra és hátterükre, valamint a specializált mediációs szaktudásukra építkezve, annak
érdekében, hogy segítsék az érintett szülőket.

Miért van ránk szükség

Csupán Európában több, mint 350 000 különböző
nemzetiségű pár házasodik évente, és ez a szám évről évre növekszik. Ezzel párhuzamosan a különböző
állampolgárságú párok szétválásának és hivatalos válásának a száma is növekszik, ez az EU-n belül meghaladja a 170 000-et minden évben.

A MiKK jelenleg több, mint 150 specializált és tapasztalt családi mediátorra épülő hálózattal rendelkezik, akik együttvéve több, mint 30 nyelven beszélnek. A MiKK által szervezett mediációs eljárások
sikerességének aránya 70% körül van.

Gyakori ilyen esetekben, hogy valamelyik szülő vis�szatér szülőhazájába, és a szülőpár jóváhagyása nélkül magával viszi a közös gyermeket anélkül, hogy ennek a polgári-, illetve büntetőjogi következményeivel
tisztában lenne.
Ezekben az esetekben a szülőknek a megromlott házastársi/élettársi kapcsolat problémáinak feldolgozásán kívül a nemzetközi és külföldi jogi következményekkel is meg kell birkózniuk.
Összhangban a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló Hágai Egyezménnyel a bíróság ilyenkor egy gyorsított eljárás során
elrendelheti a gyermek azonnali visszatérését annak
állandó/szokásos lakhelye szerinti országba.
Ezek az eljárások tipikusan nem foglalkoznak a gyermekek hosszú távú jólétével. Ezzel szemben a mediáció lehetőséget nyújt a szülőknek, hogy olyan megoldást találjanak sokrétű és összetett problémáikra,
amelyek a gyermekeik érdekeit leginkább szolgálják.

A MiKK olyan pároknak és családoknak is nyújt tanácsadást, támogatást és szervez mediációs eljárást, akik a külföldre költözést megelőzően annak
minden szempontjáról és velejárójáról tájékozódni
szeretnének.
Kérjük, hívjon minket további információért!

Hogyan nyújtunk segítséget
A MiKK információt nyújt az érintett szülőknek a mediációról a Hágai Egyezmény alá eső ügyekben. Megelőző
mediációt és határon átnyúló szülői felügyeleti és kapcsolattartási konfliktusokat érintő mediációt is szervezünk.
A mediáció lehetőséget teremt a szülők számára, hogy
egy biztonságos és támogatott eljárás keretében tudjanak
kommunikálni egymással. Mindez segíthet abban, hogy
önállóan találjanak méltányos megoldást saját helyzetükre, amely elsősorban és legfőképpen a gyermekeikre és az
ő jólétükre koncentrál.

