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Za nami kolejny Międzynarodowy Dzień Mediacji,
a przed Państwem kolejny raport opisujący nasze
działania
podejmowane
z tej właśnie okazji.
Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią,
a także do polubienia mediacji.
Miłej lektury!

www.mdmtorun.pl
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facebook.com/mdmtorun

SŁOWO OD ORGANIZATORA
Monika Kaźmierczak

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że kolejne działania związane z organizowaniem obchodów
Międz ynarodowego
Dnia Mediacji są już za
nami. W tym roku już po
raz czwarty zachęcaliśmy mieszkańców Torunia
i województwa kujawsko –
pomorskiego do poznania alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów
i sporów jaką jest mediacja. Choć mediacja w
polskim prawie obowiązuje od 1998 roku (w postępowaniu karnym) wciąż wiele jest do zrobienia jeśli chodzi o świadomość społeczeństwa,
jak również uporządkowanie obowiązujących
aktów prawnych związanych z mediacją, a co
za tym idzie również rozwijanie profesjonalnych
usług mediacyjnych. Stąd też mimo słów niektórych sceptyków bądź innych obserwujących
działania środowiska skupiającego mediatorów
mówiących: „to walka z wiatrakami”, nie poddajemy się i wciąż próbujemy zarażać tą ideą
nowe osoby, angażować się w działania zmierzające do wprowadzenia szeroko pojmowanych zmian dotyczących mediacji zarówno w
środowisku lokalnym jak i na szczeblu krajowym.
Staramy się budować spójny obraz mediacji jako formy pomocy dostępnej dla każdego obywatela oraz mediatorów – profesjonalistów dbających o ciągły rozwój i podnoszenie
swoich kwalifikacji, wykonujących swoją pracę

w sposób rzetelny, gwarantujący stronom komfort pracy wyrażający się również w możliwości
zagwarantowania odpowiedniego, neutralnego miejsca, w którym odbywa się mediacja.
Tegoroczne wydarzenia, w których
mieliśmy okazję uczestniczyć, zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, wskazują kierunki zmian, które należy wdrożyć. Zmiany są czasem trudne, wymagają pracy
i poświęceń, niosą za sobą ryzyko zysków i strat.
Jednak z drugiej strony zmiany są konieczne, aby
nastąpił postęp. Nie stójmy zatem w miejscu i tak
jak często powtarzamy stronom w mediacji „weźcie sprawy w swoje ręce” tak od czasu do czasu
szepnijmy również samym sobie te słowa
do ucha.
Podobnie jak w zeszłych latach
tegoroczne działania nie miałyby takiej skali i takiego wydźwięku gdyby nie wsparcie wielu wspaniałych osób i instytucji, którym to chcielibyśmy zadedykować ten raport, składając tym
samym ogromne podziękowania za wsparcie!
Dziękujemy wszystkim osobom, które fizycznie zaangażowały się we wspólne działania:
wolontariuszom współpracującym z Fundacją,
studentom i absolwentom socjologii, stażystom
i mediatorom ośrodka mediacyjnego działającego przy Fundacji. Bez Waszej pomocy, wsparcia i uśmiechu te działania nie wyglądałyby tak jak
wyglądały! Agato, Kasiu, Wojtku, Doroto i Jaśminko (nasz najmłodszy wolontariuszu), Haniu, Danusiu i Januszu – dziękujemy, że jesteście z nami.

Serdeczne

podziękowanie

kierujemy

również na ręce sędziów Hanny Łożyńskiej (sędzia Sądu Okręgowego, koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu) oraz Marka
Lewandowskiego (sędzia Sądu Rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego w Toruniu) którzy w ramach zainicjowanego przez nas szkolenia dla mediatorów dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w temacie poprawności tworzenia ugód w sprawach cywilnych.
Za wsparcie dziękujemy również instytucjom, dzięki którym mogliśmy przeprowadzić tegoroczne działania w miejscach gwarantujących
dobre warunki do pracy i spotkań z ludźmi. W tym
roku wsparli nas: Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut
Socjologii, Centrum Handlowe PLAZA w Toruniu.
Nasze działania wspierały również w tym roku stacje radiowe Radio PiK i Radio Plus, które wyemitowały spot promujący mediację. Niewątpliwie Państwa wsparcie przyczyniło się do promocji mediacji w szerokim gronie odbiorców.
Specjalne podziękowania kierujemy również
w stronę osób i instytucji, które wsparły nas finansowo i rzeczowo. Państwa zaangażowanie i zaufanie jest dla nas ogromną, nieocenioną wartością. Cieszymy się również z tego, że już po raz
kolejny poparliście Państwo nasze działania, a co
za tym idzie powiedzieliście głośne „TAK” dla mediacji w naszym regionie!
Dziękujemy serdecznie.
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Katarzyna Pstrąg - wolontariuszka Fundacji Pracownia Dialogu, studentka socjologii, Instytut Socjologii UMK
Wojciech Kraśniewski - wolontariusz Fundacji
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NASZE REFLEKSJE PO MDM
mediatorzy i wolontariusze Fundacji Pracownia Dialogu
DLACZEGO WARTO
PROMOWAĆ MEDIACJĘ?

”

....ponieważ nie chcę już słyszeć, że ktoś
jest chrześciajninem i w żadną mediację się
wciągnąć nie da!

Bo mediacja jest bardzo dobrą metodą
rozwiązywania konfliktów. Poza korzyściami
czasowymi i finansowymi jest jeszcze ta, że w
mediacji nie ma zwycięzców i pokonanych, ale
każda ze stron jest wygrana.

”

DLACZEGO WARTO
ORGANIZOWAĆ MDM?
Polskie społeczeństwo jest nastawione
wrogo do samego pomysłu rozmawiania o
problemie, nasza mentalność to “niech sąd
to rozstrzygnie”. Myślę ze istotne jest, aby
próbować zmieniać to negatywne nastawienie, uświadamiać ludziom, że mogą sami
rozwiązywać swoje problemy, niekoniecznie
drogą sądową.

” ”

Warto promować mediację ponieważ warto
promować wszelkie działania skłaniające ludzi
do kooperacji, a nie do antagonizowania się.
Trzeba pokazać ludziom, że warto wziąć
sprawy we własne ręce, a można wówczas
wiele zyskać.

JAK REAGOWALI LUDZIE?

”

MDM jest szansą dla idei mediacji, tak bardzo niepopularnej i spychanej na bok. To
wydarzenie łączy osoby którym mediacja
jest bliska, i którym zależy aby w jej kierunku
coraz więcej się działo.

...osoby biorące udział w rozmowie zadawały
konkretne pytania i były zainteresowane tematem. Niektóre osoby, które brały ulotki,
były już wcześniej zapoznane z ideą mediacji,
zainteresowanie jednak budziły u niektórych
punkty mediacyjne w Toruniu.

”

”

Byli zainteresowani informacjami na temat
tego, jak przebiega mediacja i jakie korzyści
daje udział w niej. Opisywali swoje konkretne
sprawy i pytali, czy można by je rozwiązać
w drodze mediacji.

Bardzo różnie. Wydaje mi się, że raczej nie
wiedzieli o czym dokładnie mówię i tak
niepewnie brali materiały. Niektórzy jednak
wracali na dłuższą rozmowę.

”

2012

Warsztaty umiejętności mediacyjnych dla studentów
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
16 października 2012
W dniach 15-19 października 2012 w Polskim Radiu

Jednym z celów powołania do życia Fundacji Pracownia Dialogu była misja szerokiej edukacji różnorodnych grup

Pomorza i Kujaw (Radio PiK) oraz Radiu PLUS zosta-

społecznych nt. mediacji. W tym roku zorganizowaliśmy dwie równoległe edycje bezpłatnych „Warsztatów umiejęt-

ły wyemitowane spoty w ramach kampanii społecznej

ności mediacyjnych”. Pierwsza została zorganizowana we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja

o mediacji. W spocie zwróciliśmy uwagę na kilka ro-

Kopernika. W zajęciach wzięło udział blisko 20 osób. Przeważali studenci prawa, ale były też osoby z wydziału teolo-

dzajów sporów/ konfliktów, które można z powodze-

gicznego, humanistycznego, pedagogicznego.

niem rozwiązać podczas mediacji. Informowaliśmy

Druga grupa spotkała się na zajęciach w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwer-

również o tym, że mediacja, to okazja do tego, aby za-

sytetu Mikołaja Kopernika. Wzięło w niej udział także blisko 20 osób. Pośród uczestników byli zarówno studenci UMK

interesowane strony samodzielnie rozwiązywały swo-

(prawo, socjologia, administracja, zarządzanie), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jak i uczniowie szkół po-

je spory, bez oddawania ich pod rozstrzygnięcie sądu.

nadgimnazjalnych z Torunia.

Spotu radiowego można posłuchać na oficjalnej stro-

W ciągu 4-godzinnych warsztatów udało nam się przekazać podstawowe informacje o mediacji, roli i zadaniach me-

nie regionalnych obchodów Międzynarodowego Dnia

diatora oraz specyfice pracy w tym zawodzie. Uczestnicy, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej grupie, mogli wczuć

Mediacji w Toruniu - www.mdmtorun.pl w zakładce

się w role stron i mediatorów pracując podczas tzw. „symulacji mediacji”. Ich zadaniem było rozwiązać prawdziwy

„multimedia”.

konflikt przeprowadzając mediację zgodnie z obowiązującymi standardami Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze
Sprawiedliwości.

Konferencja „Mediacja - inna forma sprawiedliwości”
17 października 2012

2012

W dniu 17 października 2012 w Warszawie została zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Społeczną Radę ds. ADR przy Ministrze
Sprawiedliwości konferencja pt. „Mediacja - inna forma sprawiedliwości”. Braliśmy w niej udział jako słuchacze oraz
jako paneliści. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, zaprosiła do swojego panelu „Mediacja a sprawność postępowania sądowego i jako instytucja sprawiedliwości naprawczej” mediatora naszej fundacji - Janusza
Kaźmierczaka. W wydarzeniu wzięło udział ponad sto osób związanych z mediacją - mediatorów, członków Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, i innych osób. Konferencja i panele były doskonałą okazją do zapoznania się z refleksjami o kondycji mediacji w Polsce
oraz do podzielenia się naszym doświadczeniem z pracy w obszarze mediacji w województwie kujawsko-pomorskim.
Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce
„mediacje”.

Szkolenie dla mediatorów z zakresu konstruowania
ugód w sprawach cywilnych i rodzinnych
18 października 2012
W tym dniu, z naszej inicjatywy, we współpracy z Sądem Okręgowym w Toruniu zostało zorganizowane szkolenie nt.
konstruowania ugód w sprawach cywilnych i rodzinnych dla mediatorów okręgu toruńskiego. Prowadzili je sędziowie Hanna Łożyńska (sędzia Sądu Okręgowego, koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu) oraz
Marek Lewandowski (sędzia Sądu Rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego w Toruniu). Uczestnikami byli
mediatorzy i mediatorki, którzy bardzo licznie stawili się na szkolenie w liczbie 15 osób. Wszystkich zebranych przywitała sędzia Elżbieta Makolus, wiceprezes Sądu Okręgowego, która jest odpowiedzialna za mediatorów i sprawy mediacji w okręgu toruńskim.
W odpowiedzi na pytania sędziowie zwrócili uwagę mediatorom na to, jak powinni redagować ugody, aby nie było
przeszkód w ich zatwierdzaniu, czy nadawaniu im klauzul wykonalności. Sędziowie ponadto wskazali na charakterystyczne dla postępowania cywilnego procedury, które mogą mieć wpływ na pracę mediatorów np: (nie)możliwość rozszerzenia tematu rozmów podczas mediacji i wyjście poza przedmiot roszczenia objętego pozwem.
W trakcie spotkania wywiązała się także dyskusja między mediatorami na temat obowiązujących standardów i regulacji prawnych określających zasady prowadzenia mediacji np: miejsce do przeprowadzania mediacji, zarówno
w sprawach karnych i nieletnich, jak i cywilnych.

2012
dyżur mediatorów
w Centrum Handlowym PLAZA
19 października 2012
W tym dniu, dzięki uprzejmości dyrekcji Centrum
Handlowego PLAZA w Toruniu, zorganizowaliśmy
akcję rozdawania Kuriera Mediacyjnego i ulotek
o mediacji w tymże centrum. Grupa mediatorów
i wolontariuszy Fundacji spotykała się z mieszkańcami miasta i gośćmi centrum. Udzielaliśmy informacji czym jest mediacja i w jaki sposób można
z niej korzystać. Zainteresowani pytali, czy ich konkretne sprawy nadają się do mediacji. W trakcie naszego dyżuru, w godzinach 15:00-19:00, rozdaliśmy kilkaset Kurierów oraz tyleż samo ulotek o mediacji, a także zakładek do książek. Wśród najmłodszych największym zainteresowaniem cieszyły się
błękitne balony z hasłami mediacyjnymi. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczyniliśmy się odrobinę
do właściwego rozumienia czym de facto jest mediacja.

W OBIEKTYWIE
I PRZY
MIKROFONIE

MEDIA NA MDM

2012

Regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji w Toruniu spotkały się z żywym zainteresowaniem mediów. W tych dniach pojawiły się spoty o mediacji w Radiu PiK i Radiu PLUS. Lokalne
dzienniki - Gazeta Pomorska i Nowości - zamieściły artykuły lub wywiady o tematyce mediacyjnej
z naszym udziałem. Także Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przygotowało artykuł-wywiad ilustrujący specyfikę pracy zawodowego mediatora i perspektywy dla tej profesji, w którym
swoim doświadczeniem dzieliła się mediatorka Monika Kaźmierczak. O mediacji w sprawach rozwodu, w rozmowie z nami, napisał także jeden z najbardziej opiniotwórczych tygodników Newsweek w swoim internetowym wydaniu (www.newsweek.pl).
Wszystkie materiały medialne i prasowe można znaleźć na stronie www.mdmtorun.pl w zakładce
„multimedia”.

* Gra terenowa (miejska) dla drużyn szkolnych (szkoły
ponadgimnazjalne) – z wykładem na temat mediacji poprzedzającym grę. Jej celem było zapoznanie uczniów z
tematyką mediacji w atrakcyjnej i aktywizującej formie.
Gra była poprzedzona wykładem o mediacji Katarzyny
Pstrąg, studentki Instytutu Socjologii UMK. Tam też odbył
się „start” gry. Grę zakończyliśmy w toruńskim Dworze
Artusa. Na jej zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od sponsorów oraz dyplomy dla swoich szkół.
* Seminarium pt. „Mediacja na uczelni”, którego
głównym organizatorem był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Koło Naukowe Mediacji i Retoryki „Konsensus”. Uczestnicy tego semina-

2011

rium mieli okazję zapoznać się z możliwością wykorzystania mediacji w środowisku akademickim i wysłuchać
prezentacji przedstawicieli centrów mediacji działających
na innych polskich uniwersytetach.
* Spotkanie nt. mediacji dla przedsiębiorców,
którego głównym organizatorem była Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu. Spotkanie były okazją do przybliżenia mediacji w sprawach gospodarczych i cywilnych
przedsiębiorcom zrzeszonym w Izbie.
* Spotkanie robocze mediatorów i sędziów z
okręgu toruńskiego z udziałem Prezesa Sądu Okręgowego Jarosława Sobierajskiego, wiceprezes Sądu Okrę-

W dniu 20 października 2011 r. przypadał Międzynarodowy
Dzień Mediacji (tzw. MDM). W Toruniu już po raz trzeci odbyły się regionalne obchody tego święta. W tygodniu pomiędzy
17 a 21 października 2011 został zorganizowany przez mediatorów z ośrodka mediacyjnego Fundacji Pracownia Dialogu i La-

gowego Elżbiety Makolus, SSR del. do SO, koordynator
ds. mediacji w Sądzie Okręgowym Hanny Łożyńskiej. W
spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób - mediatorów, sędziów, prokuratorów, pracowników innych instytucji. Była
to doskonała okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

boratorium Pozytywej Zmiany szereg wydarzeń mających na

* W ciągu całego tygodnia organizowaliśmy również

celu edukację i promocję mediacji, jako efektywnego sposobu

dyżury

rozwiązywania sporów i konfliktów w różnych obszarach ży-

Okręgowej Izbie Radców Prawnych, Centrum Sztuki

cia społecznego.

Współczesnej, przy sali konferencyjnej podczas Semina-

W tych dniach zorganizowaliśmy:

rium o mediacji rodzinnej.

mediatorów. Odbyły się one w siedzibie

2011

* Symulacja mediacji dla uczniów szkół gimnazjalnych z wykorzystaniem wątku historycznego, która odbyła
się w Centrum Sztuki Współczesnej, była inicjatywą studentów Wydziału Prawa i Administracji UMK i ich przyjaciół. W bardzo atrakcyjnej formie pokazali gimnazjalistom 45-minutowe
przedstawienie o rozwiązywaniu konfliktu między Polakami
a Krzyżakami. Swego rodzaju „historical fiction”, skonsultowane z pracownikami naukowymi Wydziału Historii UMK, przybliżyło uczniom rolę i zadania mediatora w procesie pokojowego
rozwiązywania konfliktów. W 2011 roku Toruń świętował okrągłą 600 rocznicę podpisania Pierwszego Pokoju Toruńskiego.
Po inscenizacji w moderowanej dyskusji wskazaliśmy uczniom
na możliwość rozwiązywania ich rówieśniczych konfliktów
właśnie dzięki mediacji. Inscenizacja została wysoko oceniona
przez nauczycieli i wychowawców, którzy towarzyszyli swoim
wychowankom.
* Seminarium nt. mediacji rodzinnych „Dobre konflikty – rozwiązane konflikty”. Dzięki dotacji otrzymanej
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprosiliśmy na tematyczne spotkanie o mediacji rodzinnej wszystkich, którzy pracują w obszarze wsparcia rodziny. Zjawili się nauczyciele akademiccy, policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej, mediatorzy, nauczyciele, inni. Swoje wystąpienia przygotowali i wygłosili: dr hab. Tomasz Biernat, wykładowca Wydziału Pedagogicznego UMK (nt. “Przemiany rodziny jako źródło konfliktów”), Elżbieta Kuleszko, kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego w Toruniu (nt. „Dziecko w sytuacji okołorozwodowej - trudności i wyzwania stojące przed dzieckiem, którego rodzice się rozstają
- perspektywa rozwojowa i punkt widzenia diagnosty RODK”),
Agnieszka Regel – Brajsa, radca prawny, mediator (nt. „Rodzina w konflikcie - czy sąd to jedyne wyjście? - porównanie kosztów (finansowych, czasowych i emocjonalnych) ponoszonych
w sądzie i na mediacji”), Monika Kaźmierczak, mediator, psycholog (nt. „Co może być przedmiotem mediacji - mediacja
rozwodowa i rodzinna”).
* Warsztaty z umiejętności mediacyjnych dla studentów. Odbyły się one na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dzięki gościnności jego władz. Grupa blisko 30 studentów różnych wydziałów UMK mogła zapoznać się z ideą mediacji, rolą i zadaniami
mediatora, specyfiką jego pracy oraz wziąć udział w tzw. „symulacji mediacji”.

W czwartek 21 października w Dworze Artusa miała miejsce debata „Mediacja - ...ku praktyce.” Wzięli w niej udział: Stefan Mucha (Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu), Marek Łagodziński (Prezes Fundacji Sławek z Warszawy, mediator, laureat Społecznego
Nobla Ashoki), Mirosława Jasińska (mediatorka, wieloletni
pracownik RODK w Toruniu, RODK w Szubinie, działaczka i
mediatorka w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Toruniu). Uczestnicy spotkania mogli także zobaczyć
przykładową sesję mediacyjną odegraną przez mediatorów i studentów.
W tym dniu odbył się również konkurs plastyczny dla
młodzieży szkół gimnazjalnych nt. rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Jury wybrało najciekawsze prace zaś
laureaci otrzymali nagrody.

W roku 2010 roku Międzynarodowy
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w

Po-
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Event

we współpracy z Sądem Okręgowym, Kołem
Mediacji

i

Retoryki

„Konsensus”

oraz Toruńską Grupą Lokalną Europejskiego
Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, po raz drugi w Toruniu podjęli szereg
inicjatyw na rzecz propagowania mediacji jako
alternatywnej

metody

rozwiązywania

sporów

i konfliktów.
W dniu 20 października, na Wydziale Prawa
i Administracji, została zorganizowana konferencja
z debatą “Mediacja - od teorii...”. Podczas
tego wydarzenia wykład wygłosił prof. dr hab. Lech
Morawski. W dalszej części odbyła się debata o
mediacji z udziałem prezesów sądów okręgowych
(Toruń,

Włocławek),

rejonowych

W godzinach popołudniowych tego dnia na Rynku
Staromiejskim został zorganizowany tzw. flashmob. Zgromadzeni uczestnicy, wyposażeni w białe kartki, utworzyli „żywy napis” MDM - Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Manage-

ment oraz Wydział Prawa i Administracji UMK
Naukowym

2010

(Wąbrzeźno,

Chełmno), sędziów, radców prawnych i adwokatów, mediatorów oraz studentów UMK.

W godzinach wieczornych miało miejsce integracyjne
spotkanie mediatorów i osób zainteresowanych wykonywaniem tego zawodu. Pojawiły się na nim osoby z Torunia, Chełmży, Włocławka.
W tym dniu można było w różnych miejscach uzyskać informacje o mediacji. Jeden z radców prawnych
pełnił dyżur w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Mediatorzy dyżurowali w Dworze Artusa oraz w Sądzie
Okręgowym w Toruniu.

2009

Dzień 15. października 2009 roku był Międzynarodowym Dniem Mediacji. Tego dnia Laboratorium Pozytywnej Zmiany oraz Toruńska Kancelaria Mediatorów we współpracy z Sądem Okręgowym oraz Toruńską Grupą Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, po raz pierwszy w Toruniu
podjęli szereg inicjatyw na rzecz propagowania mediacji
jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów i konfliktów.
Z tej okazji odbyło się spotkanie mediatorów z sędziami. Jego celem była wymiana wzajemnych doświadczeń. Było ono także okazją do dyskusji o funkcjonowaniu mediacji z punktu widzenia mediatorów oraz sędziów – wygłoszono referaty i prezentacje na temat mediacji. Niewątpliwie spotkanie było doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, wymiany
doświadczeń, zwrócenia uwagi na to, co we wzajemnej
współpracy wymaga udoskonalenia.
W godzinach 13:00-18:00 przed Dworem Artusa przy Rynku Staromiejskim działał punkt informacyjny dla mieszkańców miasta i turystów.
Wszystkim zainteresowanym mediatorzy udzielali informacji o tym, czym jest mediacja, jak można z niej skorzystać, jakie ma ona miejsce w polskim wymiarze sprawiedliwości, itd. Mediatorki i mediatorzy odpowiadali również na wszelkie pytania. Była możliwość otrzymania ulotek promocyjnych nt. mediacji, a także zapoznania się na miejscu z literaturą mediacyjną.
O godzinie 15:00 w Kafeterii Centrum Kultury Dwór Artusa miała miejsce symulacja mediacji
rodzinnej. Była to okazja do zobaczenia „na żywo”, jak
może wyglądać mediacja.
W tych dniach w gablotach w budynkach Sądu
Okręgowego i Sądów Rejonowych zostały zamieszczone informacje o mediacji, które służyły popularyzacji tej formy alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów zarówno wśród pracowników wymiaru
sprawiedliwości, jak i klientów sądów.

Fundacja została powołana do życia w styczniu
2011 roku jako odpowiedź na zaobserwowane
potrzeby. Jej celem jest promocja szeroko rozumianego dialogu, komunikacji i alternatywnych
metod rozwiązywania sporów i konfliktów np.: mediacji.
Podejmujemy szereg działań dla promocji
mediacji jako efektywnej metody rozwiązywania
sporów i konfliktów w różnych obszarach życia
społecznego. Pojawiamy sie w lokalnych radiostacjach (Radio PiK, Radio PLUS, Radio SFERA).
Pisały o nas też gazety np: Dziennik NOWOŚCI,
Gazeta Pomorska, Newsweek. Nasi mediatorzy
brali udział w programach telewizyjnych Kawa
czy Herbata (TVP 1), Rozmównica (Religia.tv), Rozmowa Dnia (TVP Bydgoszcz), programy TV Toruń.
Pisaliśmy artykuły do czasopism dla nauczycieli (Kwartalnik o wychowaniu “Być dla innych”)
i okolicznościowych gazet (Kurier Mediacyjny
wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości).
Koordynujemy działalność regionalnej Sieci Animatorów Mediacji. Jej celem jest
promowanie mediacji w najmniejszych nawet
miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego oraz edukowanie społeczeństwa
w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania
sporów i konfliktów.

Wypracowaliśmy autorską metodologię wdrożenia
Szkolnego Centrum Mediacji. Dzięki naszym
programom szkoła staje się miejscem bardziej
przyjaznym, wzrasta poczucie bezpieczeństwa,
a uczniowie stają się odpowiedzialni za swoje konflikty i ich rozwiązywanie. Ważną przestrzenią
wymiany informacji jest portal nt. zapobiegania
agresji i przemocy w szkole przez wdrażanie programów mediacji rówieśniczej (ang. peer mediation)
www.mediacjarowiesnicza.pl.
Współpracujemy z Instytutem Socjologii oraz
Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie prowadzimy
dla studentów zajęcia z umiejętności mediacyjnych.
Prowadząc otwarte szkolenia i warsztaty edukujemy nowe pokolenia mediatorów, jak również osoby,
którym umiejętności mediacyjne są potrzebne w ich
miejscu pracy z racji zajmowanych stanowisk.
Realizujemy projekty dofinansowane z takich
źródeł jak: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń, inne.
Prowadzimy ośrodek mediacyjny, gdzie mediatorzy prowadzą mediację oraz zdobywają
doświadczenie i nowe umiejętności.

Pracujemy według standardów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów i Konfliktów
przy Ministrze Sprawiedliwości. Uruchomiliśmy program
stażowy, w którym absolwenci szkoleń oraz studiów
z zakresu mediacji mogą zdobyć doświadczenie pod okiem
bardziej doświadczonych mediatorów.
Fundacja została wpisana do wykazu instytucji uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu
karalnego w Sądzie Okręgowym w Toruniu oraz w Sądzie
Okręgowym w Elblągu. Prowadzimy własne listy mediatorów w sprawach cywilnych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych portali:

Fundacja Pracownia Dialogu
ul. Ślusarska 2 lok.1, 87-100 Toruń
t/f: 56 4710221, m: 793 969 360
e: biuro@pracowniadialogu.org
www.pracowniadialogu.org
facebook.com/pracowniadialogu
KRS: 0000377312 | REGON: 340867827 | NIP: 9562285225

Oficjalna strona regionalnych obchodów Międzynarodowego
Dnia Mediacji w Toruniu - www.mdmtorun.pl
Strona internetowa poświęcona mediacji rówieśniczej
www.mediacjarowiesnicza.pl
Fanpage Fundacji - facebook.com/pracowniadialogu
Fanpage Międzynarodowego Dnia Mediacji
facebook.com/mdmtorun.pl

