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Uwagi ogólne
Mediacje rodzinne
najczęściej dotyczą rozwodów, opieki
nad dziećmi, podziału
majątku, konfliktów małżeńskich i
międzypokoleniowych. Mediacja
rodzinna może być stosowana we
wszystkich rodzajach sporów
pomiędzy członkami tej samej
rodziny połączonej pokrewieństwem
oraz w rodzinach adopcyjnych i
rodzinach zastępczych, o ile tylko
same strony chcą z mediacji
skorzystać.

Mediację w szczególności warto
przeprowadzić w sprawach:

rozwodowych, np. sposób rozstania, rodzaj żądania (z
orzeczeniem o winie czy bez orzekania), władza
rodzicielska i miejsce zamieszkania dziecka, kontakty
dziecka z rodzicem, który nie będzie sprawował
bezpośredniej opieki nad dzieckiem, sposób korzystania ze
wspólnego mieszkania po rozwodzie, wysokość alimentów,
o podział majątku po rozwodzie,
związanych z opieką nad dziećmi po rozwodzie bądź po
rozstaniu rodziców dziecka, np. ustalenie kontaktów z
dzieckiem, władza rodzicielska nad wspólnymi
małoletnimi dziećmi stron,
innych spornych sprawach rodzinnych, w tym małżeńskich
(o ile nie została zalecona terapia), np. wynikających z
gospodarowania współwłasnością (np. w przypadku
dziedziczenia), sporach pomiędzy rodzicami a dziećmi
(także dorosłymi), związanych z uzgodnieniem zasad
opieki nad członkami rodziny chorymi,
niepełnosprawnymi,
w podeszłym wieku, konfliktach w rodzinach adopcyjnych i
zastępczych.

Mediacja rodzinna nie przyniesie
pożądanego skutku

w rodzinie miała miejsce długotrwała przemoc
jedna ze stron lub obie są uzależnione od
alkoholu lub narkotyków,
niedawne traumatyczne przeżycia i bardzo
silne emocje uniemożliwiają efektywne
uczestniczenie w mediacji jednej lub obu
stronom konfliktu,
któraś ze stron cierpi na chorobę psychiczną
lub silne zaburzenia emocjonalne,
mediacja ma posłużyć do zaognienia konfliktu
lub osiągnięcia innych ukrytych celów
(np.zdobycia informacji, dokumentów,
uzyskania zgody drugiej strony na pewne
rozwiązania, podczas gdy rzeczywiste intencje
stron są ukryte).

Mediacja rodzinna w

łż e ń skich
ma łż onkom na

sprawach ma
pozwala

osobiste wypracowanie
porozumienia, przez co
uzyskuj

ą

ł
ch ę tniej
ustale ń .

poczucie

wp ywu na swój los i
przestrzegaj

ą

Spotkania mediacyjne
trwaj

ą

od jednej do

ł

czterech godzin. Z regu y
potrzebne jest kilka takich
spotka

ń.

W

trakcie pierwszego
spotkania mediatorzy
informuj

ą

o przebiegu
i zasadach mediacji,

ą , czy sprawa mo ż e
by ć rozwi ą zana na

ustalaj

drodze mediacji oraz
potwierdzaj
udzia

ł

ą

dobrowolny

stron w

spotkaniach i rozmowach.

Przebieg mediacji
rodzinnych
Każda ze stron ma możliwość
przedstawienia swojej sytuacji,
własnych potrzeb oraz oczekiwań
wobec mediacji. Mediator obowiązany
jest do zachowania całkowitej
tajemnicy oraz dyskrecji – sesje
mediacyjne są zamknięte –
uczestniczą w nich tylko strony
(ewentualnie ich pełnomocnicy) oraz
mediator a samo postępowanie
mediacyjne ma charakter niejawny.

TECHNIKI MEDIACJI RODZINNYCH

Do technik stosowanych w mediacji rodzinnej
zalicza się:
redukowanie konfliktu, usprawnianie
komunikacji oraz klaryfikację zgodnych
obszarów. Redukowanie konfliktu ma na
celu
podtrzymanie własnej wartości małżonków
oraz odreagowanie emocji.
Działania usprawniające komunikację
ukierunkowane są na wzmacnianie
prawidłowo przebiegających procesów
komunikacji, dążenie do bezpośredniości i
wprowadzanie atmosfery spokoju.
Klaryfikacja zgodnych obszarów dotyczy
poszukiwania informacji, które mogą
pomagać w podjęciu decyzji i oddzielanie
kwestii nieistotnych.

Mediacja rodzinna nie
jest terapią.
JEJ CELEM NIE SĄ
BEZPOŚREDNIE ZMIANY
STOSUNKÓW POMIĘDZY
STRONAMI, CZAS TRWANIA JEST
TAKŻE KRÓTSZY, NIŻ
PRZYPADKU TERAPII.

Cele mediacji
Celem mediacji jest
wypracowanie
porozumienia.
Różnice dotyczą także
udziału dzieci, które
często biorą udział
w terapii, a w mediacji
uczestniczą rzadko.
Mediator ma zwykle do
czynienia jedynie
ze skonfliktowanym
małżeństwem. Proces
terapii, w przeciwieństwie
do mediacji, nie jest
powiązany z procesem
sądowym.

Cd.
NIE W KAŻDYM PRZYPADKU MEDIACJA
RODZINNA
ZAKOŃCZY SIĘ UGODĄ. RÓWNIEŻ JEDNAK
W TAKIM PRZYPADKU
GENERUJE POZYTYWNE ODDZIAŁYWANIE NA JEJ
UCZESTNIKÓW, UCZY BOWIEM
WZAJEMNEGO SZACUNKU, RESPEKTOWANIA
PRAW DRUGIEJ OSOBY, TOLERANCJI I
ZROZUMIENIA POGLĄDÓW DRUGIEJ STRONY.
SAM FAKT, ŻE SKONFLIKTOWANE
STRONY W OBECNOŚCI NEUTRALNEGO
MEDIATORA POWIEDZĄ SOBIE, JAK WIDZĄ
OKREŚLONY PROBLEM, CO JEST DLA NICH
WAŻNE A NADE WSZYSTKO MAJĄ
SZANSĘ NA WYSŁUCHANIE, POWODUJE
ZMNIEJSZENIE NAPIĘCIA POMIĘDZY
NIMI, POZWALA UNAOCZNIĆ
W JAKI SPOSÓB KAŻDA ZE STRON
POSTRZEGA SYTUACJĘ, ZROZUMIEĆ KRZYWDĘ,
GNIEW, GORYCZ, NIECHĘĆ
DRUGIEJ STRONY, POZNAĆ OKOLICZNOŚCI
TAKIEGO STANU RZECZY I POWODY,
DLA KTÓRYCH TAK TRUDNO JEST OSIĄGNĄĆ
POROZUMIENIE, CZY WRĘCZ
JEST TO NIEMOŻLIWE.

