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FLIKT 
Potrzeby rodziców a potrzeby dzieci w sytuacji kryzysu w rodzinie.  

Rola mediatora rodzinnego 
 
 
Szkolenie jest adresowane do absolwentów podstawowych szkoleń z mediacji rodzinnych oraz osób, 
które pracują już, jako mediatorzy, ale mają mniejsze doświadczenie w tym obszarze. 
W czasie warsztatów  uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się trudnej sytuacji rodzinnej z 
perspektywy każdego z rodziców oraz – przede wszystkim – z  perspektywy dziecka, a także 
wzbogacić warsztat pracy mediatora rodzinnego  w zakresie mediacji konfliktów z udziałem dzieci. 
 
Szkolenie ma formę warsztatową. 
 
Cele szkolenia: 
• poszerzenie wiedzy na temat istoty problemów rodziny w kryzysie i trudnej sytuacji dziecka w 
przypadku rozstania rodziców 
• przybliżenie roli mediatora w pracy z rodzicami na rzecz ochrony dziecka przed skutkami 
konfliktu/rozwodu rodziców oraz   jego adaptacji do nowej sytuacji rodzinnej 
• zwiększenie  praktycznych umiejętności mediacyjnych, dotyczących pogodzenia realizacji potrzeb 
skonfliktowanych małżonków z potrzebami dziecka 
• udoskonalenie umiejętności włączania dzieci do mediacji 
• poszerzenie wiedzy przydatnej  do sporządzania planów opieki rodzicielskiej 
 
 
Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: 
 
I . Specyfika mediacji rodzinnych w sprawach dotyczących dzieci  
 
II. Rodzaje konfliktów rodzinnych z udziałem dzieci: 
   1. Konflikty dotyczące  rozbieżnych metod wychowawczych rodziców  
   2. Konflikty związane z rozwodem  i separacją rodziców 
   3.  Konflikty w rodzinach zrekonstruowanych 
 
III. Ochrona interesów dziecka w mediacji  
     1.  ochrona dziecka w konflikcie rodzinnym jako nadrzędne zadanie mediatora  
     2. prawa dziecka, jakie mogą ulec naruszeniu w sytuacji konfliktu rodzinnego  
         oraz separacji i rozwodu rodziców  
 
 IV.  Sytuacja dziecka i jego potrzeby w konflikcie rodziców , w zależności od: 
    -  wieku dziecka  
    -  rodzaju konfliktu  
    -  fazy rozwodu oraz jego  przebiegu 
    -  postaw rodzicielskich 
    -  wzajemnych postaw rodziców 
 
V. Przybliżenie rodzicom  perspektywy dziecka na ich konflikt.  
 
VI. Pomoc rodzicom  w rozpoznawaniu potrzeb dzieci oraz oddzielenie ich od  ich własnych potrzeb. 
 
 
VII Rola edukacyjna mediatora rodzinnego w zakresie współpracy stron na płaszczyźnie rodzicielskiej. 
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VIII. Włączanie dzieci do mediacji 
 
1.  Wskazania i przeciwwskazania  
2.  Formy oraz zakres włączania dzieci w proces mediacji  
3. Rola i odpowiedzialność mediatora wobec dziecka i wobec rodziców w przypadku bezpośredniego 
udziału  dziecka w mediacji.  
 
Termin: 21-22.02.2015 r.  – godz. 9.00-17.00 
Czas szkolenia: 16  godzin – 2 dni. 
Liczba uczestników – do 12 osób  
 
Koszt: 350 zł,  a członkowie i członkinie SMR 250 zł 
 
Miejsce: Siedziba KOPD w Warszawie, ul. Oleandrów 6 (III piętro) 
 
Zgłoszenia: tamarap@autograf.pl 
 
Osoba prowadząca: 
Tamara Pocent  – mediatorka, rekomendowana trenerka SMR, superwizorka mediacji, doradca 
rodzinny, coach ICC. 
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