Co to jest mediacja?
Mediacja to dobrowolne porozumienie się osób będących
w sporze z pomocą trzeciej, neutralnej i bezstronnej osoby –
mediatora.

Kiedy proponujemy mediację?
W zakresie naszej
w sytuacjach:

działalności

proponujemy mediacje

związanych z rozstaniami przy ustalaniu kwestii dotyczących
separacji lub rozwodu, np. opieki nad dziećmi, wypracowania
planu opiekuńczo-wychowawczego, podziału majątku,
alimentów itp.;
związanych z działaniami naprawczymi mającymi pomóc
małżonkom/partnerom w rozwiązaniu problemów, które są
przyczyną
konﬂiktów,
np.
podział
obowiązków
domowych, gospodarowanie budżetem rodzinnym lub
zasad wychowywania dzieci;
związanych z napięciami miedzy pokoleniami np. jak dużą
rolę mogą odgrywać dziadkowie w wychowywaniu wnuków,
jak dużo swobody powinny mieć dzieci;
związanych z konﬂiktami wśród rówieśników.

Zasady mediacji:

Prowadzimy mediacje na terenie Zielone Góry, Nowogrodu
Bobrzańskiego, Żar oraz Nowej Soli.
Koordynator Mediatorów
Małgorzata Kościuczyk
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Piaskowa 9e, 65-204 Zielona Góra
tel. 68 324 49 00, tel. kom. 503 190 032
e-mail: tkopd@poczta.onet.pl, www.tkopd.pl
NIP: 929 13 78 273, KRS 0000023781

WESPRZYJ NAS
Przekaż 1% swojego podatku

Poufność – przebieg i rezultat mediacji objęty jest tajemnicą.
Dobrowolność – nikt do mediacji, a także do osiągnięcia
porozumienia nie może być zmuszany.
Akceptowalność – strony powinny zaakceptować mediatora,
zasady i reguły mediacji.
Bezstronność mediatora – nie opowiada się on po żadnej ze
stron, ma pomóc każdej ze stron.
Neutralność mediatora – nie podsuwa stronom konkretnego
rozwiązania i nie ocenia składanych propozycji. Nie jest
doradcą stron, a jedynie umożliwia stronom samodzielnie
ich wypracowanie.

Rodzinny Ośrodek
Mediacyjny

nie rób
Numer KRS: 0000023781

Przekaż darowiznę:
Konto: 97 2030 0045 1110 0000 0309 8770

sceny z Waszego

rozstania.

pamiętaj
o dziecku.
Sﬁnansowane ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.

Rozstanie rodziców jest sytuacją obciążającą emocjonalnie
dziecko. To dla niego trudna do zrozumienia sytuacja, że nie
będzie już tak samo, że mama i tata nie będą mieszkać razem.
Sposób, w jaki rodzice się rozstaną, będzie miało wpływ na
przeżycia dziecka i jego rozwój psychoﬁzyczny. Im bardziej
dziecko zostanie zaangażowane w konﬂikt między rodzicami,
tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia skutków
tj. zaburzenia poczucia bezpieczeństwa, zachowania czy
emocji.

Dziecko w sytuacji rozstania – co rodzic
wiedzieć powinien.
1. Dziecko kocha oboje rodziców – nie każ mu wybierać
między Wami.
2. Dziecko ma prawo do wychowania i kontaktów z obojgiem
rodziców, nawet jeśli rodzice nie mieszkają razem (art. 9
Konwencji o prawach dziecka)
3. Dziecko ma prawo do nierozerwalnej więzi z rodzeństwem
oraz do kontaktu z dalszą rodziną ze strony obojga
rodziców.
4. Dziecko niezależnie od rozstania rodziców potrzebuje
miłości, bliskości z obojgiem rodziców, stabilizacji,
przewidywalności, bezpieczeństwa, w tym tego materialnego. W sytuacji rozstania może nastąpić zmiana natężenia
poszczególnych potrzeb.
5. Dziecko ma prawo do przeżywania i rozstania rodziców na
swój sposób oraz wyrażenia własnego zdania i bycia
wysłuchanym.
6. Dziecko nie powinno czuć się winne z powodu rozstania
rodziców.
7. Dziecko potrzebuje zrozumienia tego, co dzieje się i jak
będzie wyglądało jego życie w przyszłości.
8. Dziecko potrzebuje dobrego obrazu obojga rodziców.
Okazywanie wrogości drugiemu rodzicowi w obecności
dziecka niszczy ten obraz. W sytuacji, gdy dziecko jest
świadkiem agresywnych zachowań, ono także staje się
oﬁarą przemocy.

Wasze prawa i obowiązki wobec dziecka.
1. Niezależnie od rozstania rodzice nadal mają prawa
i obowiązki i są odpowiedzialni za przebieg rozstania
i ochronę potrzeb i interesów dziecka.
2. Rodzice chronią i wspierają dziecko poprzez zgodne
działanie oparte na wspólnie wypracowanym planie
opieki
rodzicielskiej. W
przypadku
trudności
w wypracowaniu tego planu rodzice mogą skorzystać
z pomocy mediatora.
3. Obowiązkiem rodziców jest zrozumienie perspektywy
dziecka i nazwanie jego potrzeb.
4. Zadaniem rodziców jest zadbanie o bezpieczeństwo
dziecka poprzez przekazywanie mu zrozumiałych
informacji w taki sposób, aby dziecko nie przeżywało
konﬂiktu lojalności.
5. Zadaniem rodziców jest podjęcie działań w celu
utrzymania dotychczasowego standardu życia dziecka.
6. Rodzic dba o dobre kontakty dziecka z drugim rodzicem.
7. Zalecane jest korzystanie dodatkowo z pomocy
i wsparcia dla rodziców, np. ze spotkania z
psychologiem, porady prawnej, ale także zadbanie w
razie konieczności o sferę psychiczną dziecka poprzez
spotkanie z psychologiem dla dzieci. Zakres pomocy
specjalistów wynika zawsze z indywidualnej sytuacji.

