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Dziękujemy!

Nasza praca zyskuje coraz większe uznanie:

Jesteście nam Państwo potrzebni, abyśmy 
mogli kontynuować naszą działalność  
w następnych latach i pomagać rodzinom  
wtedy, gdy tego najbardziej potrzebują. Każda 
pomoc jest dla nas cenna. Jesteśmy uznani 
jako organizacja wyższej użyteczności public-
znej i chętnie wyślemy Państwu poświadczenie 
wpłacenia darowizny.

Rachunek bankowy dla darowizn:
Numer rachunku bankowego: 1005 339 344 

Kod banku: 120 300 00
Deutsche Kreditbank AG

IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 
BIC: BYLADEM1001

Skontaktuj się z nami!

MiKK
Fasanenstraße 12

10623 Berlin

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

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

Kooperacja:
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Kim jesteśmy

MiKK jest organizacją non-profit, która działa w ob-
szarze mediacji w międzynarodowych konfliktach 
rodzicielskich dotyczących dzieci.

Bezpłatnie doradzamy i wspieramy rodziców, by  
w trudnej sytuacji zaostrzonego konfliktu mogli jednak 
znaleźć jakieś rozwiązanie.

Dla dobra dzieci, które znajdują się w szczegól-
nie ciężkiej sytuacji, bowiem rozdarte są nie tylko 
pomiędzy zwaśnionymi rodzicami, ale również między 
krajami i kulturami.

Jak wspieramy
Rodzice znajdujący się w takiej sytuacji otrzymują od nas 
stosowne informacje i poradę na temat możliwosci mediacji, 
towarzyszącej procesowi w ramach Konwencji Haskiej.
Organizujemy mediacje również  prewencyjne oraz  
w przypadku miedzynarodowych konflików, dotyczących 
praw rodzicielskich i kontaktów z dzieckiem.

Z pomocą i pod kierunkiem mediatorów mogą rodzice pró-
bować dojść do porozumienia i samodzielnie wypracować 
rozwiązanie, które zadowoliłoby ich oboje i byłoby zorien-
towane na dobro dziecka.   

Po co jesteśmy 
W samej tylko Europie zawieranych jest rocznie ponad 
350.000 międzynarodowych małżeństw, z tendencją 
zwyżkową. Tym samym wzrasta też liczba rozstań.
Takich rozwodów jest w Europie rocznie 170.000.

Nierzadko – po rozstaniu – jedno z rodziców powraca 
do swojego kraju, zabierając ze sobą dziecko bez 
zgody drugiego rodzica. Często rodzice nie zdają so-
bie sprawy z tego, że jest to uprowadzenie.

W tej sytuacji, obok problemów osobistych związanych 
z rozpadem  związku, pojawia się kwestia konsekwencji 
wynikających z przepisów prawa międzynarodowego.

W przyspieszonym postępowaniu sądowym w ramach 
Konwencji Haskiej dot. cywilnoprawnych aspektów 
międzynarodowego uprowadzenia dziecka, może być
orzeczony niezwłoczny powrót dziecka do kraju 
stałego pobytu.

Przy tym kwestia, co w dalszej perspektywie miałoby 
służyć dobru dziecka, w ramach tego postępowania 
rozważana być nie może.

Jak pracujemy
Doradzamy rodzicom, krewnym, jak i wszystkim, którzy 
zawodowo zajmują się międzynarodowymi konfliktami, 
dotyczącymi dzieci.

Na całym świecie bezpłatnie zapewniamy i organi-
zujemy mediacje w międzynarodowych konfliktach 
dotyczących dzieci!

Kształcimy mediatorów rodzinnych w prowadzeniu 
mediacji międzynarodowych. Są oni wyspecjalizowani   
w mediacjach dwunarodowych i pracują w parach, 
reprezentując kultury, języki i płcie obojga rodziców. 
Prowadząc mediację w poszczególnych sprawach, 
dostosowując się do potrzeb rodziców nasi mediatorzy 
czerpią zarówno z psychologicznego jak i prawnego 
zaplecza edukacyjnego.

Współpracujemy z grupą 150 wyspecjalizowanych  
i doświadczonych mediatorów rodzinnych pracujących 
w ponad 30 językach. Nasze mediacje są skuteczne  
w ok. 80% spraw.

Pozatym oferujemy poradnictwo i wsparcie dla par 
i rodzin, które planują przeprowadzić się za granicę  
i chcą się już teraz poinformować o wszystkich aspe-
ktach takiej decyzji.

Proszę do nas dzwonić!


