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Національна асоціація медіаторів України виступила генеральним партнером Львівського форуму
медіації у рамках проекту з практичного запровадження медіації в Україні

Львів, Україна (1-2 жовтня 2015 року) – 1-2 жовтня 2015 року Національна асоціація медіаторів України у
виступила генеральним партнером Львівського форуму медіації (“Форум”) та провела 2 заходи проекту
“Сприяння практичному запровадженню медіації в Україні та налагодженню взаємодії з судовою
системою”, що здійснюється за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з
міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту “Справедливе правосуддя”.
1 жовтня 2015 року першим заходом Форуму стала панельна дискусія “Запровадження медіації в Україні”.
У панельній дискусії взяли участь пані Діана Проценко, старший викладач Національного університету
“Києво-Могиляська академія”, юрист, медіатор (CEDR), член Правління НАМУ, голова комітету з розвитку
НАМУ, керівник Групи посередництва та модераціі НАУКМА, автор різноманітних тренінгових програм та
публікацій з питань медіаціі, фасилітатор публічних діалогів, пані Анна Лиско, адвокат, медіатор, член
НАМУ, співзасновник ЛЦМ, помічника народного депутата України, сертифікованого Наіцональною
асоціацією адвокатів України тренера з медіації в адміністративному процесі у заходах підвищення
кваліфікації адвокатів, члена Асоціації правників України, пан Алеш Залар, юрист, експерт з
альтернативного вирішення спорів у Європейському центрі вирішення спорів, член-засновник Міжнародної
асоціації по судовому адмініструванню, член адміністративних рад Європейської групи медіації, а також
консультативного органу Комітету міністрів у Раді Європи, міністр юстиції в Республіці Словенія у 20082012 рр., радник урядів з вирішення спорів. Модерувала дискусію пані Владислава Каневська, медіатор,
фасилітатор, віце-президент НАМУ.
В ході дискусії було зроблено важливі акценти на потребі професіоналізації професії медіатора, розвитку
сильного самоврядування, перспективах запровадження медіації в публічній сфері та судах.
2 жовтня 2015 року під час спільного сніданку “За філіжанкою кави” відбулося експертне обговорення
“Досвід запровадження медіації в Україні та вироблення практичних рекомендацій”.
Професійні медіатори, а також адвокати, представники бізнесу, місцевих органів влади, фіскальних
органів, громадських організацій та вищих навчальних закладів, всього близько 35 осіб, поділилися
баченням того, як на їхню думку буде виглядати запроваджена медіація.

В обговоренні взяли участь пані Владислава Каневська, пан Андрій Єлісєєв, к.е.н., бізнес-медіатор,
сертифікований аудитор, керуючий партнер аудиторської фірми “Контракти-аудит”, керівник Центру
медіації при Львівській ТПП, член спілки аудиторів України, шеф-редактор аналітичного журналу
“Податкове планування”, пані Катерина Наровська, магістр права, медіатор, фасилітатор, Директор
Інституту підвищення кваліфікації Академії адвокатури України, член правління НАМУ, голова комітету
НАМУ з правового регулювання медіації, а також судді, адвокати, юристи, медіатори, представники
державних органів, громадських організацій та приватних компаній. Модерувала дискусію пані Діана
Проценко.
Проект “Сприяння практичному запровадженню медіації в Україні та налагодженню взаємодії з судовою
системою” передбачає експертний супровід процесу практичного запровадження медіації в Україні,
розробку навчальних програм з медіації для Національної школи суддів України, підвищення обізнаності
громадян, зокрема, адвокатів та суддів про переваги вирішення спорів та конфліктних ситуацій шляхом
медіації. Протягом 10 місяців проекту заплановано проведення експертних зустрічей для узагальнення
досвіду медіації в Україні та вироблення практичних рекомендації щодо її запровадження та мінімум 7
круглих столів-регіонів у регіонах України для обговорення практичних рекомендацій та особливостей
передання судових справ на медіацію. Результати обговорення експертів і практиків буде презентовано на
заключному заході у Києві у квітні 2016 року.
Проект “Сприяння практичному запровадженню медіації в Україні та налагодженню взаємодії з судовою
системою” сприяє виконанню одного з найкритичніших завдань реформ в Україні - відновлення довіри і
нормалізації функціонування судової системи як запоруки того, що увесь процес реформ відбувається
на засадах справедливості і законності.
Медіація – є одним з прогресивних методів покращення доступу до правосуддя і оздоровлення судової
системи. Тому більш системне розуміння медіації суддями, адвокатами і розширення використання
медіації, зокрема шляхом передачі справ медіаторам, буде сприяти і поверненню довіри до всієї
судової системи, і, що також дуже важливо, - кращому виконанню рішень, які приймаються чи
затверджуються суддями.
Національна асоціація медіаторів України є неурядовим неприбутковим професійним громадським об’єднанням у сфері медіації
та вирішення конфліктів, яке об’єднує фізичних осіб та створене на основі спільності інтересів. Основною метою діяльності є
сприяння становленню, використанню та поширенню медіації як інноваційного підходу до вирішення конфліктів у різних сферах
життя, об’єднання фахівців у сфері медіації та розвитку професії медіатора на рівні кращих світових стандартів, захист спільних
інтересів членів Асоціації та представництво їхніх інтересів в Україні та за кордоном. Детальнішу інформацію щодо діяльності
Найіональної асоціації медіаторів України можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади http://namu.com.ua/ , за
телефоном +38 (097) 497-47-97 або e-mail: info@namu.com.ua.
Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» працює в Україні з жовтня 2011 року.
Діяльність проекту ґрунтується на досягненнях попереднього проекту USAID «Україна: верховенство права», який
реалізовувався з травня 2006 по вересень 2011 року . Мета проекту – сприяти утвердженню верховенства права в Україні через
підтримку судової реформи, підвищення рівня прозорості та підзвітності судової системи, поліпшення обізнаності громадян із
діяльністю судової системи та зростання довіри суспільства до судової влади.. Детальнішу інформацію про проект USAID
«Справедливе правосуддя» можна отримати на офіційному веб-сайті www.fair.org.ua або за телефоном +38 (044) 581-3303.
Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надає економічну та гуманітарну допомогу по
всьому світу понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та
управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні
технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,7 мільярда доларів. Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна
отримати на офіційному веб-сайті USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

