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Dotazy dle z. č. 106/1999 Sb. - mediace v činnosti OSPOD

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o poskytnuti informací, které se týkají využíváni mediace v praxi OSPOD. Informace budu zpracovávat
do dip|omové práce, která se daného tématu týká.

Dle zák. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím mám nás|edujÍcÍ dotazy:

1. Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3
hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019?

2. Kolik pracovnÍkŮ OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad, případně obecné
procentuální vyjádření)?

3. je pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní pokyn či metodika?

Odpovědi na výše uvedené otázky budou využity pro účely vysokoško|ské diplomové práce. Nad rámec výše uvedeného bych
Vás chtěla moc poprosit o jakékoliv další názory či informace týkajIcI se využívání mediace v činnosti OSPOD. Byla bych zejména
nesmírně vděčná za jakéko|iv informace - byť i velmi stručné, bOdové, jednoduše v jakékoliv formě - k následujÍcÍm otázkám:

1. MŮžete popsat své zkušenosti s využitím mediace ve sporech mezi rodiČi?
2. v jakém procentu případů (stačí hrubý odhad) rodičŮm mediaci doporučujete?
3. jsou podle Vašeho názoru některé případy pro mediaci vhodnější a některé méně vhodné?
4. přijde-li řeč na téma mediace, mají rodiče podle Vás povědomí o tom, oč se vlastně jedná7
5. jaké jsou podle Vašeho názoru překážky pro širší využití mediace ve sporech mezi rodiči?
6. i¶áte dojem, že je ve Vašem obvodu dostatek mediátorů, popř. organizací poskytujÍcÍch mediační služby?

jsou tyto organizace dostatečně pružné a ochotné?

moc děkuji a přeji hezký den!
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! Městský úřad Ústí nad Orlicí
l odborsociálnich s užeb

?y Oddělení sociá/ně-právn/ ochrany dětír I I

Vaše č.j.:
Ze dne: 21.02.2020

Naše č.j.: MUUO/6675/2020/SOC/hl
ČÍslo spisu: 844/201&
Spis. značka: soc_om_hl/844/2018
Poč. listů: O
Poč. příloh: O
Poč. lis. př.: O

vyřizuje:
Tel:
E-mail:
Datum:
Místo:

Be. Sylva Heulerová
465514517
hederova@muuo.cz
26.02.2020
Ústi nad Orlici

Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném
znění.

Na základě Vaší žádosti ze dne 21. 2. 2020 dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v platném znění, Vám sdělujeme nás|edujÍcÍinformace:

K bodu Č. I.-žádný případ

K bodu č. ll. - Kurz ,,Úvod do mediace" má cca 50 % pracovníků OddělenISPOD

K bodu č. |||.- není přijat vnitřní pokyn ani metodika

Otázky nad rámec nejsou na Oddělení SPOD statistiky evidovány. V rámci Vaši žádosti dle zákona
106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím v platném znění nejsme schopni sdělovat
subjektivní zkušenosti, názory či dojmy.

S pozdravem,

Be. Sylva Heulerová
vedoucí oddělení
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