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Ve spolupráci s:

Za obsah této publikace nese výhradní odpovědnost společnost MiKK e.V. a 
nemusí nutně vyjadřovat stanovisko Evropské unie.

Mezinárodní mediační centrum pro 
rodinné konflikty a únosy dětí

Každý příspěvek se počítá
- podpořte prosím naši práci!

Účet pro dary:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 

BIC: BYLADEM1001

Paypal: info@mikk-ev.org

Bezplatná, důvěrná a vícejazyčná 
poradenská služba pro rodiče a rodiny

Doporučení a organizace mediace ve více 
než 30 jazycích a více než 35 zemích

Doporučení ke specializovaným rodinným 
právníkům ze sítě organizace MiKK

Přeshraniční rodinná mediace (Cross-border 
Family Mediation, CBFM) Školení a semináře 
pro mezinárodní mediátory

Práce s veřejností a spolupráce s 
mezinárodními zainteresovanými stranami

Výzkum a vývoj

Spojte se s námi! 
Jsme tu, abychom vám pomohli.

Naše služby

+49 (0) 30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.org 

Jsme odhodlaní chránit nejlepší zájmy dětí v 
obzvláště obtížných situacích: dětí, které jsou 
rozpolceny nejen mezi svými rodiči, jež jsou ve 
vzájemném konfliktu, ale také mezi zeměmi a  
kulturami.

Ve více než 70 %  
všech mediací MiKK se 

rodičům podaří dosáhnout 
smírného řešení!

70%

Leták MiKK v dalších jazycích:
www.mikk-ev.org/informations/flyer/

MiKK e.V.

Fasanenstraße 12
10623 Berlin

Německo
www.mikk-ev.org
info@mikk-ev.org

+49 (0)30 -74 78 78 79

International Mediation 
Centre for Family Conflict 

and Child Abduction



Kdo jsme Jak podporujeme rodiče

Proč existujeme
Výhody mediace

MiKK je specializovaná nevládní organizace, která 
již více než 20 let působí na mezinárodní úrovni 
v oblasti mediace v přeshraničních konfliktech 
týkajících se rodiny a rodičovské odpovědnosti.

Poradenství poskytujeme také v případech, kdy se 
rodina plánuje přestěhovat do zahraničí společně.

Posláním MiKK je podporovat 
mediaci v mezinárodních sporech 
o opatrovnictví a v případech únosů 
dětí: v nejlepším zájmu dítěte!

•  Mezinárodní spory o opatrovnictví a styk
•  Případy mezinárodních únosů dětí
•  Prevence únosů dětí
•  Stěhování do zahraničí
•  Spory o výživné (finanční) v případech  
    rozluky/rozvodu

Prostřednictvím zrychleného řízení v souladu s 
Haagskou úmluvou o občanskoprávních aspektech 
mezinárodních únosů dětí a nařízením EU Brusel IIb 
mohou soudy nařídit rychlý návrat dítěte do země jeho 
obvyklého pobytu. Takové řízení však nemůže řešit to, 
co je dlouhodobě v nejlepším zájmu dítěte.

Mediace je mimosoudní způsob řešení konfliktů. Ve 
sporech o rodičovskou odpovědnost je příslušnými 
právními nástroji a odborníky doporučována mediace.

Zejména v těchto případech nabízí 
mediace skutečnou šanci!

Mediace pomáhá rodičům:

A také:

Při rozchodu mezinárodních rodin mají kromě 
řešení konfliktních vztahů velký význam i zahraniční 
a mezinárodní právní předpisy, pokud se jeden z 
rodičů:

Jako mezinárodně uznávaná a významná organizace 
v této oblasti pomáhá MiKK rodičům na celém světě 
v obtížných, často velmi vyhrocených konfliktních 
situacích nalézt smírná a udržitelná řešení.

Zmírnit vzájemný konflikt.

Komunikovat mezi sebou v bezpečném, 
důvěrném a podporovaném procesu.

Převzít odpovědnost za nalezení 
spravedlivého řešení, které se zaměří na 
blaho jejich dítěte.

Vypracovat řešení pro širokou škálu  
problémů – v nejlepším zájmu jejich dítěte.

Mediace může probíhat kdykoli – i během 
doby trvání soudního řízení a řízení o 
navrácení dítěte v případě únosu.

Zprostředkovaná dohoda může být právně 
závazná a soudně vymahatelná. 

Poskytujeme a organizujeme dvoj-
jazyčné mediace pro rodiče po celém 
světě ve více než 30 jazycích se 

specializovanými mediátory hovořícími různými 
jazyky z mezinárodní sítě MiKK ve více než 35 
zemích. Osobní nebo on-line schůzky zaměřené 
na témata jako například:

Bezplatně informujeme a radíme 
rodičům v několika jazycích ohledně 

všech aspektů týkajících se mezinárodních 
rodinných sporů, sporů o rodičovskou odpovědnost  
a mediace.

Aby bylo možné vyhovět požadavkům těchto 
mezistátních dvoustranných případů a potřebám 
rodičů, pracují mediátoři MiKK vždy ve společné 
mediaci podle takzvaného „modelu 4 O“.  
Zastupují OBĚ STRANY:

Obě kultury (bikulturní)1

Oba jazyky (bilingvní)2

Obě pohlaví rodičů (bigenderoví)3

Odborné zázemí: psychosociální
a právní (dvouprofesní)

4

nevrátí se s dětmi po dovolené v zahraničí 
bez souhlasu druhého rodiče, který má rovněž 
právo o tyto děti pečovat.

rozhodne vrátit do své domovské země a vezme 
si dítě s sebou bez souhlasu druhého rodiče, 
který má rovněž právo o toto dítě pečovat.

rozhodne vrátit do své domovské země, což 
rodiče nutí ke společnému přeshraničnímu 
rodičovství.

Rodiče si často neuvědomují, že se jedná o 
únos dítěte a že za něj mohou být stíháni podle 
občanského i trestního práva.


