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Komitet Ochrony Praw Dziecka serdecznie zaprasza na warsztaty towarzyszące 

konferencji  Systemy mediacji rodzinnej. Norwegia, Niemcy, Polska 

 

Warsztat I:  „Budowanie wzajemnego zrozumienia między stronami a osiąganie porozumieo w mediacji” 

Prowadzi trener z Polski - Konrad Sobczyk 

 

Warsztat II: "Obligatoryjnośd a dobrowolnośd mediacji - doświadczenia norweskie" 

Prowadzą trenerzy z Norwegii - Birte Lunde i Morten Elgin  

 

Warsztat III:  „Wpływ perspektywy i potrzeb dzieci na jakośd i trwałośd porozumienia mediacyjnego”  

Prowadzi trener z Niemiec - Heiner Krabbe 

 

 

Patronat:  

Ministerstwo Sprawiedliwości i Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych 

         
 

Partnerzy:  

 

 
KIRKENS FAMILIEVERNKONTOR 

URANIENBORG 

 

 

 
 

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu 
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 
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Warsztaty towarzyszące konferencji 

Systemy mediacji rodzinnej. Norwegia, Niemcy, Polska 
 

Warsztat I:  „Budowanie wzajemnego zrozumienia między stronami a osiąganie porozumieo w mediacji” 

Cel warsztatu 

Celem warsztatu będzie zmierzenie się uczestników z własnymi wzorcami postrzegania, zachowao i komunikacji oraz 

ich praktyczne zastosowanie. Uczestnicy zapoznają się z metodami budowania wzajemnego zrozumienia, co pomoże 

im w tworzeniu własnych metod pracy nad uzyskaniem porozumienia stron. 

W trakcie warsztatu uczestnicy: 

 rozpoznają własne wzorce postrzegania, zachowao  i komunikacji oraz sprawdzą ich użytecznośd przy 

budowaniu zrozumienia między stronami w mediacji,  

 poznają metody budowania wzajemnego zrozumienia takie jak: zamiana ról, rytuały, przeformułowanie 

zorientowane na zasoby, pytania wzajemnego zrozumienia,  

 zostaną  zainspirowani do tworzenie własnych metod pracy nad budowaniem zrozumienia między stronami.  

 

Adresaci 

Kryteria podstawowe – osoby po szkoleniu podstawowym (80h), praktykujący mediatorzy z co najmniej dwuletnim 

doświadczeniem. 

Kryteria dodatkowe – członkowstwo w KOPD, TKOPD, SMR, doświadczenie trenerskie lub szkoleniowe (couching, 

superwizje), wkład w prace stowarzyszenia KOPD, TKOPD i SMR 

 

Metody pracy 

Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi. 

 22 marca 2010 (poniedziałek), godz.13.00-18.00 

 23 marca 2010 (wtorek),  godz. 09.00-17.00, przerwa: godz.13.00-14.00 

 

Miejsce warsztatów  

Centrum Hotelowo-Konferencyjne Gromada, Warszawa, ul. 17 stycznia 32, Sala: Business Room 1+2, poziom 0 

 

Prowadzi - Konrad Sobczyk, mediator i trener mediacji rodzinnej, rekomendowany przez Stowarzyszenie Mediatorów 

Rodzinnych,  trener ośrodka mediatorzy.pl. 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronach: WWW.mediacjerodzinne.org lub WWW.kopd.pl 

Zgłoszenia (z zaznaczeniem na który warsztat: I, II, III) prosimy przesyład drogą elektroniczną na adres: 

d.sadowinska@kopd.pl, lub faxem (022) 745 71 80. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

 

 

http://www.kopd.pl/
mailto:d.sadowinska@kopd.pl
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Warsztaty towarzyszące konferencji 

Systemy mediacji rodzinnej. Norwegia, Niemcy, Polska 
 

Warsztat II: "Obligatoryjnośd a dobrowolnośd mediacji - doświadczenia norweskie" 

Cel warsztatu 

Jedną z głównych zasad mediacji jest dobrowolnośd udziału. Wprowadzając zasadę obligatoryjności Norwegowie 

zrezygnowali częściowo z tego prawa. Celem warsztatów norweskich będzie pokazanie metod i technik pracy ze 

stronami, gdy mediacja jest obligatoryjna. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają techniki i metody pracy ze 

stronami skierowanymi z sądu oraz w budowaniu ich motywacji do udziału w mediacji rodzinnej. Szkolenie będzie 

obejmowało prezentację sposobów pracy w następujących sytuacjach: kiedy małżonkowie są w  separacji, kiedy 

partnerzy chcą się rozstad, kiedy rodzice nie mieszkający razem nie mogą porozumied się co do władzy rodzicielskiej  

i kontaktów z dziedmi, udział dzieci w mediacjach rodzinnych.  

 

Adresaci 

Kryteria podstawowe – osoby po szkoleniu podstawowym (80h), praktykujący mediatorzy z co najmniej dwuletnim 

doświadczeniem. 

Kryteria dodatkowe – członkowstwo w KOPD, TKOPD, SMR, doświadczenie trenerskie lub szkoleniowe (couching, 

superwizje), wkład w prace stowarzyszenia KOPD, TKOPD i SMR 

 

Metody pracy 

Warsztat składad się będzie z wykładu, dwiczeo i dyskusji.  

 

 25.03.2010 (czwartek), godz. 10.00-17.00 

 26.03.2010 (piątek), godz. 10.00-17.00  

 

Miejsce warsztatów  

Centrum Hotelowo-Konferencyjne Gromada, Warszawa, ul. 17 stycznia 32, sala Business Room 3+4, poziom 0 

 

 

Prowadzą trenerzy z Norwegii: 

Birte Lunde - dyrektor agencji doradztwa rodzinnego Familiekontoret Oslo Sør. Terapeutka rodzinna, pracownik 

socjalny, mediator rodzinny. Doświadczony terapeuta, w zawodzie od 1992 roku. Wykłada problematykę mediacji 

rodzinnych na Uniwersytecie w Oslo.  

Morten Elgin - dyrektor Kirkens Familievernkontor - Fundacji założonej przez Kościół Norweski i finansowanej przez 

rząd norweski w ramach zadao paostwowych. Agencja oferuje terapię rodzin, zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz 

mediacje rodzinne. Jest terapeutą rodzinnym (od 2007 r.), pracownikiem socjalnym i mediatorem rodzinnym. 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronach: WWW.mediacjerodzinne.org lub WWW.kopd.pl 

Zgłoszenia (z zaznaczeniem na który warsztat: I, II, III) prosimy przesyład drogą elektroniczną na adres: 

d.sadowinska@kopd.pl, lub faxem (022) 745 71 80. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

http://www.kopd.pl/
mailto:d.sadowinska@kopd.pl
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Warsztaty towarzyszące konferencji 

Systemy mediacji rodzinnej. Norwegia, Niemcy, Polska 
 

Warsztat III:  „Wpływ perspektywy i potrzeb dzieci na jakośd i trwałośd porozumienia mediacyjnego”  

Cel warsztatu 

Celem warsztatu będzie przedstawienie problemu włączania dzieci do mediacji oraz pokazania w jaki sposób 

powinny brad w niej udział. Udział dzieci w mediacji będzie przedstawiony w formie dwiczeo na przykładach 

pochodzących z praktyki mediacyjnej. 

Zawartośd: 

 podstawowe etapy mediacji 

 koncepcja udziału dzieci w mediacji 

 wiedza i podstawy: wywiady z dziedmi, psychologia rozwojowa dzieci, reakcje dzieci w sytuacjach separacji 

i rozwodu rodziców 

 pytania do sesji  

 przygotowanie spotkania z rodzicami 

 udział dzieci: zebranie tematów i tworzenie opcji 

 porozumienie rodziców w kwestii dzieci 

 

Adresaci 

Kryteria podstawowe – osoby po szkoleniu podstawowym (80h), praktykujący mediatorzy z co najmniej dwuletnim 

doświadczeniem. 

Kryteria dodatkowe – członkowstwo w KOPD, TKOPD, SMR, doświadczenie trenerskie lub szkoleniowe (couching, 

superwizje), wkład w prace stowarzyszenia KOPD, TKOPD i SMR 

Metody pracy 

Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi. 

 

 25.03.2010 (czwartek), godz. 10.00-17.00 

 26.03.2010 (piątek), godz. 10.00-17.00 

 

Miejsce warsztatów  

Centrum Hotelowo-Konferencyjne Gromada, Warszawa, ul. 17 stycznia 32, sala Business Room 5, poziom 0 

 

Prowadzi  - Heiner Krabbe - dyplomowany psycholog, psychoterapeuta, mediator BAFM. Doświadczony trener i 

superwizor mediacji uznany przez BAFM. Założyciel Instytutu Mediacji w Muenster (akredytacja BAFM). 

Współpracuje m. in. z Uniwersytetami w Heidelbergu i Oldenburgu. Współautor książki "Mediacja rodzinna i Dzieci. 

Znany w Niemczech z pracy z bezpośrednim udziałem dzieci w mediacji. 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronach: WWW.mediacjerodzinne.org lub WWW.kopd.pl 

Zgłoszenia (z zaznaczeniem na który warsztat: I, II, III) prosimy przesyład drogą elektroniczną na adres: 

d.sadowinska@kopd.pl, lub faxem (022) 745 71 80. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

 

http://www.kopd.pl/
mailto:d.sadowinska@kopd.pl

