
 Omogočamo  
staršem, da ostanejo 

partnerji

Slovenščina
Slovene

V sodelovanju z:

Letaki MiKK v drugih jezikih:
www.mikk-ev.org/informations/flyer/

Za vsebino te publikacije je odgovoren izključno MiKK e.V. in ne odraža 
nujno mnenja Evropske unije.

Mednarodni mediacijski center za 
družinske konflikte in ugrabitev otrok

Vsak prispevek šteje 
 - prosimo podprite naše delo!

Račun za donacije:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 

BIC: BYLADEM1001

Paypal: info@mikk-ev.org

Brezplačno in zaupno svetovanje za starše in 
družine v več jezikih

Posredovanje in organizacija mediacij v  
+30 jezikih in +35 državah

Napotitev k specializiranim družinskim  
odvetnikom iz mreže MiKK

Čezmejna družinska mediacija (CBFM) 
Izobraževanja in seminarji za mednarodne 
mediatorje

Osveščanje javnosti in sodelovanje z  
mednarodnimi zainteresiranimi stranmi

Raziskave in razvoj

Stopite v stik z nami!
Tukaj smo, da pomagamo.

Naša storitev

+49 (0) 30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.org 

Zavezani smo k varovanju koristi otrok v posebno 
težkih okoliščinah: otrok, ki niso razdvojeni le med 
starši, ki so v sporu med seboj, temveč tudi med 
državami in kulturami.

V več kot 70 % vseh 
mediacij v okviru MiKK 

je staršem uspelo doseči 
rešitev po mirni poti!

70%

MiKK e.V.

Fasanenstraße 12
10623 Berlin

Nemčija
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 smo Kako podpiramo starše

Zakaj smo Prednosti mediacije

MiKK je specializirana nevladna organizacija, ki je 
že več kot 20 let mednarodno dejavna na področju 
mediacije v čezmejnih družinskih sporih in sporih v 
zvezi s starševsko odgovornostjo.

Svetujemo tudi v primerih, ko se družina namerava 
skupaj preseliti v tujino.

Poslanstvo MiKK je spodbujanje 
mediacije v mednarodnih sporih  
o skrbništvu in ugrabitvi otrok:  
v najboljšo korist otroka!

S pospešenim postopkom v skladu s Haaško 
konvencijo o civilnopravnih vidikih mednarodne 
ugrabitve otrok in uredbo EU Bruselj IIb, lahko sodišča 
odredijo hitro vrnitev otroka v državo njegovega 
običajnega prebivališča. Vendar v takšnih postopkih 
ni mogoče ugotoviti, kaj je dolgoročno v največjo korist 
otroka.

Mediacija je izvensodni način reševanja konfliktov.  
V sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ustrezni 
pravni instrumenti in strokovnjaki priporočajo 
mediacijo.

Predvsem v teh primerih je 
mediacija prava priložnost!

Mediacija pomaga staršema, da:

In:

Ko se mednarodne družine ločijo, so tuja in 
mednarodna pravna določila zelo pomembna, poleg 
obravnave konflikta v razmerju, če se eden od 
staršev:

Kot mednarodno priznana in vodilna organizacija 
na tem področju, MiKK pomaga staršem po vsem 
svetu v težkih, pogosto zelo zaostrenih konfliktnih 
situacijah pri iskanju sporazumnih in trajnostnih 
rešitev.

umirita starševski konflikt.

komunicirata med seboj v varnem, zaupnem 
in podprtem procesu.

prevzameta odgovornost za iskanje pravične 
rešitve, ki se osredotoča na dobrobit 
njihovega otroka.

pripravita rešitve za številna vprašanja  
- v najboljšem interesu svojega otroka.

mediacija lahko poteka kadar koli  
- tudi med tekočim sodnim postopkom, celo 
v postopku ugrabitve otroka.

sporazum, dosežen z mediacijo, lahko 
postane pravno zavezujoč in izvršljiv s strani 
sodišča. 

Da bi izpolnili zahteve teh dvonacionalnih primerov 
in potrebe staršev, mediatorji MiKK pri mediaciji 
vedno delujejo v skladu s tako imenovanim 
“modelom 4 B”. Predstavljajo OBOJE:

Obe kulturi1

Oba jezika2

Oba spola staršev3

Obe strokovni ozadji: psihosocialno
in pravno (dvopoklicno)

4

•  Mednarodni spori o skrbništvu in stikih
•  Primeri mednarodne ugrabitve otrok
•  Preprečevanje ugrabitev otrok
•  Selitev v tujino
•  Preživninski (finančni) spori v primerih         
   prenehanja življenjske skupnosti/razveze   
   zakonske zveze

Posredujemo in organiziramo dvojezične 
mediacije za starše po vsem svetu v +30 

jezikih s specializiranimi, večjezičnimi mediatorji iz 
mednarodne mreže MiKK v +35 državah. Osebno 
ali prek spleta o temah, kot so:

Starše brezplačno obveščamo in jim 
svetujemo v več jezikih o vseh vidikih 

mednarodnih družinskih sporov in sporov v zvezi s 
starševsko odgovornostjo ter o mediaciji.

odloči, da se z otrokom ne vrne s počitnic v tujini 
brez soglasja drugega starša, ki ima skupno 
pravico do varstva in vzgoje.

odloči, da se vrne v domovino in otroka vzame 
s seboj brez soglasja drugega starša, ki ima 
skupno pravico do varstva in vzgoje.

odloči, da se vrne v domovino, zaradi česar 
bosta morala biti kot starša prek meja.

Starši se pogosto ne zavedajo, da gre za ugrabitev 
otroka in da jih je za to mogoče preganjati po 
civilnem in kazenskem pravu.


