
Можливість 
батькам 

залишитися 
партнерами
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У співпраці з:

Буклети MiKK іншими мовами:
www.mikk-ev.org/informations/flyer/

Відповідальність за зміст цієї публікації несе виключно MiKK e.V. і не 
обов’язково відображає думку Європейського Союзу.

Міжнародний центр медіації щодо 
сімейних конфліктів та викрадення дітей

Кожен внесок має значення 
- будь ласка, підтримайте нашу роботу!

Рахунок для благодійних внесків:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 

BIC: BYLADEM1001

Paypal: info@mikk-ev.org

Безкоштовна, конфіденційна багатомовна 
консультативна служба для батьків та 
сімей

Медіація та організація медіації на 30+ 
мовах і в 35+ країнах

Направлення до спеціалізованих сімейних 
юристів мережі МіКК

Тренінги та семінари з транскордонної 
сімейної медіації (CBFM) для міжнародних 
медіаторів

Звернення до громадськості та співпраця з 
міжнародними зацікавленими сторонами

Дослідження та розвиток

Зв’яжіться з нами!
Ми тут, щоб допомогти.

Наші послуги:

+49 (0) 30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.org 

Ми прагнемо захищати найкращі інтереси 
дітей в особливо складних обставинах: дітей, 
які розриваються не лише між батьками, які 
конфліктують один з одним, але також між 
країнами та культурами.

Більш ніж у 70% усіх 
медіацій MiKK, батькам 

вдається досягти мирного 
вирішення питань!

70%
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Хто ми Як ми підтримуємо батьків

Навіщо ми існуємо
Переваги медіації

MiKK – це спеціалізована некомерційна 
асоціація, яка понад 20 років активно працює 
на міжнародному рівні в сфері медіації у 
транскордонних сімейних конфліктах щодо 
батьківських прав та обов’язків.

Ми також надаємо консультації у випадках, 
коли сім’я планує разом переїхати за кордон.

Місія MiKK полягає в сприянні 
медіації в міжнародних спорах 
щодо опіки та викрадення дітей в 
найкращих інтересах дитини!

Завдяки прискореному провадженню відповідно 
до Гаазької конвенції (ГК) про цивільно-правові 
аспекти міжнародного викрадення дітей та 
Регламенту ЄС ІІ b (Брюссель), суди можуть видати 
розпорядження про негайне повернення дитини 
до країни постійного проживання дитини. Однак 
таке провадження не може врахувати всі найкращі 
інтереси дитини в довгостроковій перспективі.

Медіація – це позасудовий спосіб вирішення 
конфлікту. Медіація особливо рекомендована 
відповідними правовими нормами та експертами 
для врегулювання спорів між батьками щодо 
дітей.

Саме в таких випадках медіація 
дає реальний шанс!

Медіація допомагає батькам:

та:

Коли міжнародні сім’ї розлучаються, положення 
іноземного та міжнародного законодавства 
мають велике значення, на додаток до вирішення 
конфлікту, якщо один із батьків:

вирішує повернутися до своєї країни, що 
вимагає від батьків спільного виховання 
дітей через кордони.

повертається на батьківщину і бере свою 
дитину з собою без дозволу другого з батьків, 
який має спільну опіку.

не повертається з дітьми після відпустки за 
кордоном без згоди другого з батьків, який 
має спільну опіку.

Як міжнародно визнана та провідна організація 
в цій галузі, MiKK допомагає батькам в усьому 
світі у складних, часто дуже загострених, 
конфліктних ситуаціях - знаходити довгострокові 
та взаємоприйнятні рішення.

розрядити конфлікт між батьками.
спілкуватися один з одним у безпечному, 
конфіденційному та підтримуючому 
процесі.
взяти на себе відповідальність за пошук 
справедливого рішення, зосередженому 
на благополуччі їхньої дитини.
розробити рішення для широкого кола 
питань - в найкращих  інтересах своєї 
дитини.

медіація може відбуватися в будь-
який час – навіть під час поточного 
судового розгляду, навіть у справах про 
викрадення дітей.
угода, укладена за допомогою медіації, 
може бути визнана судом обов’язковою 
до виконання.

Щоб задовольнити потреби батьків у таких 
двонаціональних справах, 2 медіатори MiKK 
працюють у ко-медіації відповідно до так званої 
«моделі 4Д». 
Згідно якої медіатори представляють ОБИДВІ:

Культури (двокультурність)1

Мови (двомовність)2

Статі батьків (дво-гендерність)3

Професії /освіти: психосоціальна та 
юридична (дво-професійність)

4

•  Міжнародна опіка та суперечки щодо   
   контактів з дітьми;
•  Міжнародні справи про викрадення дітей;
•  Профілактика викрадення дітей;
•  Переїзд за кордон;
•  Спори про аліменти (фінансові спори)  
    у справах про роздільне проживання/         
    розлучення;

Ми направляємо та організовуємо 
двомовні медіації для батьків 

у всьому світі понад 30 мовами зі 
спеціалізованими багатомовними медіаторами 
з міжнародної мережі MiKK у 35+ країнах. 
Особисто або онлайн на такі теми, як:

Ми конфіденційно безкоштовно 
інформуємо та консультуємо батьків 

кількома мовами щодо медіації, щодо 
конфліктів стосовно дітей та щодо всіх аспектів, 
пов’язаних із міжнародними сімейними спорами.

Батьки часто не знають, що згідно з 
міжнародним правом, останні два приклади 
– це викрадення дитини, і що їх може бути 
притягнуто до відповідальності відповідно до 
цивільного чи кримінального законодавства.


