
 
Mediacje rodzinne jako
sposób rozwiązywania

konfliktów
 

Oferta szkolenia 
z Sędzią Anną Marią Wesołowską

Rola profilaktyki w budowaniu
bezpiecznego otoczenia dziecka



Oferta
 

Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych
Forma szkolenia: wykład                                                                                                                          

 
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 lit. c Ustawy o podatku od towarów i usług - VAT, (Dz.U.
2017 poz. 1221 z późn. zm.), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych
są zwolnione z VAT.

INFORMACJE O SZKOLENIU

CEL SZKOLENIA

Nabycie wiedzy z zakresu mediacji rodzinnych  i budowanie umiejętności
praktycznych, które pozwolą na uzyskanie kompetencji zawodowych.
Uzyskanie wiedzy z zakresu reagowania w sytuacji stosowania przemocy w szkole     
i wykorzystanie mediacji w celu złagodzenia i rozwiązania konfliktu.
Dopracowanie warsztatu pracy mediatora z rodziną i jej członkami przez
przyswojenie metod pracy, umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi czy
sposobów wykorzystania przepisów prawa.
Ukształtowanie pewności siebie w roli mediatora poprzez nabycie nowych
kompetencji.



 
 

Oferta
 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uzyskanie umiejętności określania wskazań i przeciwskazań do mediacji
rodzinnej.
Zaznajomienie z procedurą postępowania mediacyjnego.
Zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji społecznej i teorii konfliktu.
Poznanie technik stosowanych w mediacji rodzinnej.
Poznanie mechanizmów zabezpieczenia dziecka w procesie mediacji.
Poznanie czynników mogących zaburzać bezstronność i neutralność
mediatora.
Poznanie przepisów prawa z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Pracownicy służb społecznych.
Kuratorzy.
Nauczyciele.
Psychologowie i pedagodzy pracujący w placówkach oświatowych.
Członkowie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.

 

ADRESACI SZKOLENIA

CERTYFIKAT

Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Polską Platformę
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.



TRENER

Anna Maria Wesołowska absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego. Współautorka ustawy o świadku koronnym ekspert od przestępczości
zorganizowanej. Była członkiem składów orzekających w procesach łódzkiej
„Ośmiornicy” i  Gangu Popeliny. Brała udział w wydaniu orzeczenia o nałożeniu na
siedemnastoletniego handlarza narkotyków obowiązku ostrzegania młodzieży na
lekcjach wychowawczych przed handlem i używaniem narkotyków. W październiku
2009 przeszła w stan spoczynku. Zainicjowała program uczestniczenia w rozprawach
sądowych uczniów w wieku 15–18 lat jako formę edukacji prawnej. Prowadziła w
początkowym etapie jeden z pierwszych w  Polsce program pokoju przesłuchań dla
dzieci – świadków i ofiar przestępstw (Pokój Przyjazny Dziecku – „błękitny pokój”,
„niebieski pokój”). Jest członkinią Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.
Współtwórczynią projektu „Dziennikarz w sądzie”, organizowanego przez „Iustitia”,
Fundację im. Stefana Batorego i Helsińską Fundację Praw Człowieka, mającego na celu
poznanie przez dziennikarzy uwarunkowań pracy sędziów i na odwrót. Członkini
Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

KONTAKT

Dział Szkoleń i Audytów
tel. +48 61 861 24 46

kom. +48 695 386 963

e-mail: szkolenia@ppbw.pl

Oferta
 

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje również
indywidualne (dostosowane do potrzeb i specyfiki danej instytucji) szkolenia
i warsztaty z   zakresu mediacji rodzinnych. Szkolenia i warsztaty mogą się
odbyć w siedzibie Zamawiającego. 
 

 

*Nasza instytucja posiada wpis w statucie dotyczący organizacji,
prowadzenia, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów szkół i
placówek w zakresie zadań wynikających z kierunków polityki oświaty.



 
Program szkolenia 
 

Rola szkoły i służb pomocowych w wychowywaniu dzieci i młodzieży:

Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom i przemocy w rodzinie – aspekty
prawne:

 

  - cele współpracy pomiędzy szkołą, instytucjami pomocowymi a rodziną.

  - rodzaje przemocy,
  - obowiązki spoczywające na instytucjach państwowych i samorządowych,
  - procedura niebieskiej karty,
  - formy pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

BLOK TEMATYCZNY
10:00-12:00

 

Przerwa kawowa

12:00-12:15
 

1

BLOK TEMATYCZNY
12:15-13:30

 

Procedura postępowania mediacyjnego - opis przebiegu i rodzaje
mediacji.
Mediator – charakterystyka i rola w procesie mediacji:

Sztuka prowadzenia wywiadu na potrzeby postępowania
mediacyjnego.
Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią.

  - wzorce komunikacji,
  - czynniki utrudniające komunikację,
  - cechy komunikacji.
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Omówienie przepisów prawa z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Specyfika postępowania mediacyjnego i pracy mediatora:
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13:30-14:00

 

Lunch
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BLOK TEMATYCZNY

14:00-15:45
 

Podsumowanie, dyskusja 

Mediacja w sprawach rodzinnych - charakterystyka:

Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich:

Mediacja w sprawach rodzinnych – podstawy prawne zastosowania
koncyliacyjnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów -
zastosowanie różnych rodzajów mediacji w konfliktach rodzinnych.
Etapy procesu mediacji rodzinnych (cel, przebieg, spektrum
wskazań, i przeciwwskazań do mediacji):

Zabezpieczenie dziecka w mediacji rodzinnej:

Sposoby radzenia sobie z emocjami w mediacji:

  - wpływ czynników społecznych na proces mediacji,
  - metody pomocy rodzinie a mediacja,
  - kontekst prawny.

  - mediacja w sprawie o ustalenie kontaktów,
  - mediacja w sprawie władzy rodzicielskiej,
  - mediacja w sprawach rozwodowych i separacyjnych,
  - mediacja w sprawie o alimenty.

  - prawa dziecka a mediacja, 
  - dziecko wobec konfliktu w rodzinie.

  - techniki mediacyjne w zaostrzonych konfliktach,
  - sposoby neutralizowania konfliktu i nawiązywania współpracy.
 
 
 
 
 

 
15:45-16:00

 


