Městský úřad Dobruška
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška
Sp. Zn.: MUD 1632/2020 SOC/SD
Č. j.:
Vaše č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

PDMUD 6956/2020
Simona Dolková
606 743 984
socialni@mestodobruska.cz

Počet listů/počet příloh: 1/0
Počet listů příloh:
0
Datum: 4. března 2020
Poskytnutí informací k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní magistro,
město Dobruška obdrželo dne 21. 2. 2020 prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaši
žádost ze dne 21. 2. 2020 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí
následujících informací:
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?
Na základě Vaší shora uvedené žádosti Vám poskytujeme předmětné informace:
Odpověď dle požadavku č. 1:
rok 2017 – 0 krát
rok 2018 – 0 krát
rok 2019 – 0 krát
Odpověď dle požadavku č. 2:
Formu mediačního kurzu či výcviku má 0% pracovníků OSPOD.
Odpověď dle požadavku č. 3:
Pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem není přijat vnitřní pokyn či
metodika.
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Nad rámec výše uvedeného Vám sděluji informace, na kterých se pracovníci OSPOD
jednomyslně shodují, a které jsou založené na jejich praktických zkušenostech. Přínos využití
mediace ve sporech mezi rodiči je spatřován zejména při řešení komunikačních potíží např.
jaká pravidla nastavit při výchově dětí, při kontaktech s druhým rodičem, prarodiči či
otázkách výživného. Rodičům jsou doporučovány různé odborné poradenské služby, do
kterých lze zahrnout i mediaci. Povědomí klientů OSPOD o významu mediace je spíše
průměrné. Pro širší a dostatečně pružné využití mediace ve sporech mezi rodiči by bylo
vhodné posílit počet mediátorů, popř. organizací poskytujících mediační služby.

S pozdravem

Ing. Mgr. Simona Dolková v. r.
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
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