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Czym jest mediacja? Kiedy mediator mo Ŝe pomóc? Gdzie znale źć mediatora? – tego 
wszystkiego b ędzie mo Ŝna dowiedzie ć się w czwartek od godz. 8.30 przy pl. Konstytucji. W 
ramach obchodów Mi ędzynarodowego Dnia Mediacji zobaczymy tam te Ŝ koncerty, flash mob, 
pokazy rozwi ązywania konfliktów i przedstawienia. 
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Dni otwarte u mediatorów i psychologów  

Na placu Konstytucji stanie namiot mediacyjny, w którym będzie moŜna zasięgnąć porady 
mediatorów, prawników, psychologów i pedagogów. Będzie moŜna porozmawiać na temat trudnych 
sytuacji rodzinnych i sposobów wyjścia z nich. Zaplanowano równieŜ konsultacje dotyczące mediacji 
nieletnich. 

– Korzyści wynikające z mediacji to przede wszystkim szybsze rozwiązanie konfliktu, wpływ stron na 
ostateczny wynik rozmów (w sądzie trzeba poddać się werdyktowi) i zrozumiałe procedury, nie 
wymagające zatrudniania prawnika – tłumaczy Prezes Centrum Mediacji Sądu ArbitraŜowego przy 
Krajowej Izbie Gospodarczej, Maciej Bobrowicz. 

Na placu Konstytucji będzie moŜna zobaczyć równieŜ scenki mediacyjne, informacje o mediacji, 
posłuchać koncertu zespołu Samba i wziąć udział we flash mobie. 

W tym czasie w klubie Powiększenie przy ul. Nowy Świat 27 ośrodek mediatorzy.pl organizuje akcję 
dla dzieci i ich rodziców. O godz. 16 bajkę "Tata na co dzień" opowie Justyna Sobczyk, potem 
najmłodsi będą zastanawiać się, czy las moŜe w ogóle wyrosnąć w środku miasta, następnie nauczą 
się tańca. 

W trakcie zajęć dla dzieci czynna będzie kawiarenka, gdzie będzie moŜna spotkać się i porozmawiać z 
mediatorami. Ciekawy punkt zaplanowano na godz. 19. Będzie to przedstawienie „Boxing Ring” czyli 
konflikt na Ŝywo tworzony i rozwiązywany przez widzów z udziałem profesjonalnych mediatorów. 

– Mediatorzy mają bardzo duŜą wiedzę o rozwiązywaniu problemów i sposobów łagodzenia 
konfliktów – mówi prezes Bobrowicz. – Nawet sędziowie coraz więcej spraw kierują do rozwiązania 
polubownego. 

Profesjonalni negocjatorzy będą dyŜurować teŜ w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych, przy ul. śytniej 18 lok. 1 (w godz. 13 – 17), Ośrodku Mediacji i Dialogu Kancelarii Prawnej 
„Patrimonium” przy ul. Elektoralnej 17 w lokalu nr 17 (od godz. 17-18). 



Rano, do godz. 10, na stacjach metra Politechnika i Centrum dostać będzie moŜna teŜ „Kurier 
mediacyjny” – gazetę wydaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości specjalnie na Dzień Mediacji. 
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