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Tato část Vám pomůže nalézt mediátora ve Skotsku.
Jak nalézt mediátora ve Skotsku
Skotská mediační síť (Scottish Mediation Network – SMN) spravuje Skotský mediační rejstřík (Scottish Mediation Register – SMR), což je nezávislý rejstřík
mediátorů a mediačních služeb, které splňují minimální „procesní standardy“ mediace ve Skotsku. Tyto standardy, které stanoví nezávislý Výbor pro
praktické standardy, ukládají požadavky na minimální úroveň odborného vzdělání, zkušeností a průběžného profesního rozvoje.
Na internetových stránkách SMN nazvaných Find a Mediator (Vyhledání mediátora) lze nalézt informace o lidech, kteří provozují různé typy mediace. Údaje
na těchto stránkách jsou nejméně jednou ročně mediátory aktualizovány a zahrnují informace o jejich odborném vzdělávání, průběžném profesní rozvoji a
oblastech specializace.
Jedním ze záměrů Skotského mediačního rejstříku je ujistit občany o odborných kvalitách mediátora, kterého si vyberou, a to zajištěním toho, že splňuje
nějaké minimální požadavky. Mediátoři, kteří jsou zapsáni v SMR, se nazývají „skotští registrovaní mediátoři“ (Scottish Mediation Registered Mediator) a
užívají u svého jména logo SMR.
Kancelář Skotské mediační sítě také spravuje Skotskou linku pomoci při mediaci, která účastníkům mediace poskytuje poradenství a informace a pomáhá
jim s přístupem k nim. Pomocí linky pomoci může SMN také zprostředkovávat mediace prostřednictvím panelu mediátorů na SMR nebo odkázat na
příslušnou mediační službu.
SMN rovněž podporuje proces mediace u stížností na systém zdravotní péče ve Skotsku – tuto činnost finančně podporuje skotská vláda. Další informace o
mediaci a přístupu k ní lze nalézt na internetových stránkách SMN.
Skotská vláda také vydala brožuru „Řešení sporů mimosoudní cestou“ (Resolving Disputes without Going to Court), která zprostředkovává rady ohledně
mediace a jiných formách alternativního řešení sporů. Tuto brožuru lze stáhnout z internetových stránek skotské vlády.
Je přístup do databáze mediátorů zdarma?
Ano, přístup k informacím o mediátorech je zdarma.
Vyhledat mediátora lze následujícími způsoby:
Navštívit internetové stránky kliknutím na odkaz na Skotský mediační rejstřík nebo vepsáním internetové adresy
http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator přímo do prohlížeče a následně postupovat podle pokynů k nalezení mediátora nejlépe vyhovujícímu
Vašim požadavkům a Vaší situaci.
Kontaktovat Skotskou mediační síť lze prostřednictvím jejích internetových stránek, písemně na adrese 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, Spojené
království, nebo telefonicky na čísle +44 (0) 131 556 1221.
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