Dąbrowa Górnicza , 22.10.2014 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że nasze stowarzyszenie Centrum Komunikacji i Mediacji
„Dialog” rozpoczęło realizację projektu „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu- gest miłości
dla Twojego dziecka”, który jest współfinansowany ze środków The Velux Foundatins
w ramach konkursu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.
Rozpoczęliśmy działania podczas Tygodnia Mediacji, który jak co roku obchodzony
był w trzecim tygodniu października. Nasi mediatorzy dyżurowali w Sądach Rejonowych
w Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Sosnowcu, gdzie udzielaliśmy porad i informacji na temat
mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów.
W dniu 15.10.br zorganizowaliśmy także debatę panelową poświęconą tematyce
mediacji rodzinnych, która odbyła się z udziałem zaproszonych gości – prof. Zofii Dołęgi ze
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, SSR Agnieszki Lewandowskiej –
koordynator ds. mediacji z Sądu Rejonowego w Sosnowcu, Mec. Joanny Krzyk z Kancelarii
radcy Prawnego J. Krzyk z Będzina, Aleksandry Skwary- psychologa, mediatorki z Polskiego
Centrum Mediacji z Siemianowic Śląskich oraz Ewy Wiśniewskiej-Sobel – mediatorki ,
koordynatorki Okrągłego Stołu Organizacji Mediatorów z Krakowa. Debata była okazją do
dyskusji pomiędzy przedstawicielami wydziału sprawiedliwości, pomocy społecznej, oświaty
oraz organizacji pozarządowych, które działają w obszarze wspierania dziecka i rodziny.
Debacie towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci podczas
projektu „Pomaluj swój świat-prawa dziecka-prawa człowieka”.
Wsparcia w organizacji debaty udzieliły nam Miejska Biblioteka Publiczna
w Dąbrowie Górniczej oraz Urzędy Miast - Dąbrowy Górniczej, Będzina i Sosnowca, za co
bardzo serdecznie dziękujemy.
Projekt „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu – gest miłości dla Twojego dziecka”
realizowany będzie w okresie 10.2014 – 06.2015 r.
W związku z jego realizacją będziemy pełnić dyżury w Sądach Rejonowych
Dąbrowy Górniczej, Będzina i Sosnowca w ustalonych terminach – zawsze
w poniedziałki w godz. 16.00-17.00 .
Najbliższe terminy dyżurów to : 3, 17 i 24 listopad, oraz 1, 8, 15 grudzień.
Harmonogram spotkań z mediatorami dostępny jest na stronie stowarzyszenia
www.ckimdialog.pl oraz w Sądach Rejonowych objętych projektem i będzie na bieżąco
aktualizowany.
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Zapraszamy mieszkańców z całego Zagłębia Śląsko-Dąbrowkiego na spotkania
z mediatorami , aby poznać korzyści płynące z pozasądowych metod rozwiązywania sporów zwłaszcza związanych z konfliktami rodzinnymi.
Do współpracy zapraszamy instytucje i organizacje , które działają w obszarze
wspierania dziecka i rodziny.
Koordynatorem projektu jest Monika Górska - mediator, prezes Centrum Komunikacji
i Mediacji „Dialog.”
Kontakt w sprawie projektu: mailowo ckimdialog@onet.eu, oraz telefonicznie 501-470-575.

Z wyrazami szacunku
Monika Górska
Prezes CKiM „Dialog”
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