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Souhlas s podmínkami zapojení nezl. XXX,  

nar. XX. XX. XXXX do mediačního setkání. 

 

Matka:   , nar.   , bytem   

 

Otec:   , nar.   , bytem  

 

Rodiče projevili zájem a souhlasí se zapojením XXX do mediačního setkání při zachování 

následujících podmínek: 

1. Mediátoři MCOL,   a   , provedou před společnou mediací rozhovor za 

přítomnosti XXX a soc. pracovnice MCOL   , dne   . 

Rodiče souhlasí s tím, že proběhne seznámení dítěte nebo dětí s mediátory v krátkém, 

cca 15 minutovém rozhovoru bez jejich přítomnosti. 

2. Účelem rozhovoru před mediací je: 

a. Vysvětlení průběhu mediace, objasnění role a dohodnutí případné role XXX v něm. 

b. Objasnění možných očekávání a obav XXX s ohledem na účast na mediačním 

setkání a dohodnutí opatření a pravidel k jejich ošetření. 

3. Obsah mediačního rozhovoru i rozhovoru před mediací je důvěrný a o jeho obsahu je možné 

informovat další osoby pouze s výslovným souhlasem rodičů (mediační rozhovor) a XXX 

(před mediační i mediační rozhovor). Výjimku zde tvoří pouze bod 8. tohoto souhlasu a 

oznamovací povinnost daná právním řádem ČR. 
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4. Pokud bude rozhodnutím XXX pokračovat v mediaci společně s rodiči, budou zde 

diskutovány primárně témata samotné/ho XXX. 

5. Rodiče se zavazují, že se nebudou v průběhu ani po skončení mediačního setkání pokoušet 

jakýmkoliv způsobem získat informace o obsahu rozhovoru XXX se sociální pracovnicí 

případně o rozhovoru s mediátory. 

6. Rodiče se zavazují, že z účasti/neúčasti XXX v mediaci pro ni/něj v budoucnu od rodičů 

nevyplynou žádné negativní důsledky. 

7. Témata, která budou v přítomnosti XXX probírána, jsou: 

A)  

B) 

a oba rodiče s tímto souhlasí. 

 

 

V Olomouci dne ___________ 

 

Matka______________________________ 

 

Otec_______________________________ 

 

Dítě_______________________________ 


