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Konflikty při rozvodu pomáhá vyřešit mediátor
Most - Rozvod je zátěžovou situací nejen pro rozcházející se manžele, ale
výraznou měrou zasáhne i jejich potomky a širší rodinu. Spory o děti nejsou
během takového řízení ničím ojedinělým. Pokud se však dialog mezi partnery
v rozvodu vyhrotí natolik, že znemožňuje vzájemnou dohodu, je na místě obrátit
se na zkušeného mediátora. S jeho podporou mohou obě strany vyřešit neshody
a nalézt pro své potomky nejlepší řešení. V Mostě poskytuje mediační služby
místní Diakonie ČCE. Disponuje vyškolenými odborníky a službu nabízí zdarma.
Zatím ji využilo 12 párů.
„Mediace je způsob klidného řešení sporů, jehož cílem je dohoda. Mezi znesvářené rodiče
vstoupí nezávislý mediátor, který se stává prostředníkem při řešení jejich konfliktu,“
vysvětluje Alena Perglerová, která má v Diakonii poskytování mediace na starost.
Mediátor vždy usiluje o to, aby se rodiče dokázali mimosoudní cestou domluvit, jak bude
vypadat péče o jejich děti před a po rozvodu. „Snažíme se našim klientům vždy vytvořit
klidné zázemí a nasměrovat je tak, aby našli oboustranně vyhovující model. Tím předejdou
konfliktům a přetřásání velmi citlivých a intimních věcí před soudem nebo příslušnými
úředníky,“ říká Perglerová.
Mediátor se pravidelně schází s oběma rodiči, někdy je vhodné domluvit se částečně i na
oddělených schůzkách. Postupně si obě strany prostřednictvím mediátora vyjasňují
nesrovnalosti a snaží se formulovat podmínky dohody. O té je možné sepsat písemné
ujednání, se kterým pak rodiče odcházejí k soudu. Ten ji zpravidla akceptuje.
„Podmínkou úspěchu však vždycky je, že se rodiče vzájemně chtějí domluvit. U většiny párů,
které v procesu mediace vydrželi, jsme dohodu našli,“ dodává Perglerová.
Zájemci o službu mediace mohou kontaktovat Diakonii ČCE – Středisko sociální pomoci
v Mostě, a to na telefonu 417 638 957 či mailu spr@most.diakonie.cz, případně navštívit
sídlo Diakonie na adrese: Tř. Budovatelů, Business centrum 2957, 5. patro, číslo dveří 502,
a to v pondělí odpoledne nebo ve čtvrtek dopoledne. Podrobné informace najdete také na
http://most.diakonie.cz/ či u své pracovnice odboru péče o dítě příslušného magistrátu.

