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Yhteistyössä:

Už šio leidinio turinį atsako tik MiKK e.V. ir jis nebūtinai atspindi Europos 
Sąjungos nuomonę.

Tarptautinis mediacijos šeimos konfliktų  
ir vaikų grobimo bylose centras

Kiekvienas prisidėjimas yra svarbus  
- prašome paremti mūsų darbą!

Sąskaitos aukoms:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 

BIC: BYLADEM1001

Paypal: info@mikk-ev.org

Nemokama konfidencialumą užtikrinanti 
konsultacinė tarnyba tėvams ir šeimoms, 
teikianti pagalbą įvairiomis kalbomis
Nukreipimas mediacijos paslaugoms ir jų 
organizavimas daugiau kaip 30 kalbų ir 
daugiau kaip 35 šalyje
Nukreipimas į specializuotus šeimos 
teisininkus iš MiKK tinklo

Tarptautinės mediacijos šeimos bylose (CBFM) 
mokymai ir seminarai tarptautiniams 
mediatoriams
Visuomenės informavimas ir bendradarbia-
vimas su tarptautinėmis suinteresuotosiomis 
šalimis

Tyrimai ir plėtra

Susisiek su mumis!
Esame čia tam, kad padėtume.

Mūsų tarnyba

+49 (0) 30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.org 

Esame pasiryžę užtikrinti vaikų, atsidūrusių į ypač 
sunkias situacijas, interesus: vaikų, kurie gyvena 
ne tik tarp tarpusavyje konfliktuojančių tėvų, bet ir 
tarp šalių bei kultūrų.

Daugiau kaip 70 % visų 
MiKK mediacijų metu 

tėvams pavyksta pasiekti 
taikų sprendimą!

70%

MiKK sBendradarbiaujant su:
www.mikk-ev.org/informations/flyer/

MiKK e.V.

Fasanenstraße 12
10623 Berlynas

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

+49 (0)30 -74 78 78 79

International Mediation 
Centre for Family Conflict 

and Child Abduction



Kas mes esame Kaip mes padeda tėvams

Kodėl mes esame
Mediacijos privalumai

MiKK yra specializuota nevyriausybinė organizacija, 
daugiau kaip 20 metų tarptautiniu mastu veikianti 
mediacijos tarpvalstybiniuose šeimų konfliktuose ir 
konfliktuose dėl tėvų pareigų srityje.

Taip pat konsultuojame tais atvejais, kai šeima 
planuoja kartu persikelti į užsienį.

MiKK misija - skatinti mediaciją  
tarptautiniuose globos ginčuose ir 
vaikų grobimo bylose: vaiko labui!

Tam, kad atitiktų šių dviejų šalių bylų reikalavimus 
ir tėvų poreikius, MiKK mediatoriai visada dirba 
pagal vadinamąjį „4 B modelį“. 
Jie atstovauja ABU dalykus:

•  Tarptautiniai ginčai dėl globos ir bendravimo
•  Tarptautinio vaikų grobimo bylos
•  Vaikų grobimo prevencija
•  Perkėlimas į užsienį
•  Išlaikymo (finansiniai) ginčai separacijos /  
   skyrybų bylų atvejais

Remiantis Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų 
grobimo civilinių aspektų ir pagal reglamentą 
„Briuselis IIa“, teismai, taikydami pagreitintą procesą, 
gali nurodyti skubiai grąžinti vaiką į jo nuolatinės 
gyvenamosios vietos šalį. Tačiau tokiose bylose 
negali būti sprendžiama, kas geriausiai atitinka vaiko 
interesus ilguoju laikotarpiu.

Mediacija yra neteisminis konfliktų sprendimo būdas. 
Mediaciją sprendžiant ginčus dėl tėvų pareigų 
rekomenduoja atitinkami teisiniai dokumentai ir 
ekspertai.

Ypač tokiais atvejais mediacija 
suteikia realią galimybę!

Mediacija padeda tėvams:

Ir:

Kai vyksta tarptautinės skyrybos, užsienio ir 
tarptautinės teisės nuostatos yra labai svarbios kartu 
sprendžiant santykių konfliktą, kai vienas iš tėvų:

nusprendžia grįžti į savo gimtąją šalį, todėl 
jiems tenka kartu auginti vaikus, skiriant 
valstybių sienoms.

nusprendžia grįžti į savo gimtąją šalį ir pasiima 
vaiką su savimi be kitų tėvų, kuriems priklauso 
bendros globos teisės, sutikimo.

negrįžta su vaikais po atostogų užsienyje be 
kito iš tėvų, kuriam priklauso bendros globos 
teisės, sutikimo.

Kaip tarptautiniu mastu pripažinta ir šioje srityje 
pirmaujanti organizacija MiKK padeda tėvams 
visame pasaulyje sudėtingose, dažnai labai 
paaštrėjusiose konfliktinėse situacijose rasti taikius 
ir tvarius sprendimus.

deeskaluoti tėvų konfliktą.

 bendrauti tarpusavyje saugiai, konfidencialiai 
ir gaunant pagalbą.

prisiimti atsakomybę už tai, kad būtų rastas 
teisingas sprendimas, kuriame daugiausia 
dėmesio skiriama vaiko gerovei.

rasti sprendimus įvairiems klausimams 
spręsti, atsižvelgiant į vaiko interesus.

mediacija gali vykti bet kuriuo metu - net 
vykstant teismo procesui, net vaikų grobimo 
bylose. 

tarpininkaujant sudarytas susitarimas 
gali būti teisiškai privalomas ir vykdytinas 
teisme. 

Mes nukreipiame ir organizuojame 
dvikalbius mediacijos susitikimus 
tėvams visame pasaulyje daugiau 

kaip 30 kalbų su specializuotais daugiakalbiais 
mediatoriais iš tarptautinio MiKK tinklo, veikiančio 
daugiau kaip 35 šalyse. Asmeniškai arba internetu 
tokiomis temomis kaip:

Nemokamai informuojame ir konsul-
tuojame tėvus keliomis kalbomis visais 
tarptautiniais šeimų konfliktų ir konfliktų dėl 

tėvų pareigų aspektais bei su mediacija susijusiais 
klausimais.

Kultūras (dvi kultūras)1

Kalbas (dvi kalbas)2

Tėvų lytis (dvi lytis)3

Profesinė patirtis: psichosocialinė
ir teisinė (dviejų profesijų)

4Dažnai tėvai nesupranta, kad tai yra vaiko 
pagrobimas ir kad jie gali būti patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn pagal civilinės ir 
baudžiamosios teisės nuostatas.


