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Uvodnik
V prihajajočem mesecu bomo za vse, ki jih zanima
mediacija, odprli svoja vrata in predstavili področja
delovanja ter vrste mediacije. Prav tako se bomo širši
javnosti predstavili na 4. Festivalu družin v Laškem.
Tik pred izidom je tudi knjiga Mediacija avtorja Marka
Iršiča. Knjiga je nekakšen odsev dejstva, da mediacija
postaja čedalje bolj prepoznavna oblika reševanja
sporov.

Če vam uspe najti pot
brez ovir, verjetno ne
bo vodila nikamor.
Frank A. Clark

NAPOVED
Knjiga Mediacija kmalu na knjižnih policah

Knjiga Mediacija avtorja Marka Iršiča je v prvi vrsti
namenjena mediatorjem in udeležencem usposabljanj za
mediatorje kot pomoč pri bolj kakovostnem izvajanju
mediacije oz. dodatno gradivo. Prav tako je knjiga
namenjena vsem, ki jih to področje zanima in bi o
mediaciji radi izvedeli več.
Knjigo lahko po prednaročniški ceni naročite na:
http://www.mediacija.com/narocilnica.htm.

Priročnik o vrstniški mediaciji v slovenščini

Priročnik o vrstniški mediaciji služi hkrati kot delovni
zvezek in priročen referenčni vodnik. Namenjen je
učencem, dijakom in študentom, ki se usposabljajo ali so
se že usposobili za vrstniške mediatorje. Vsebina
priročnika zajema cilje in naloge vrstniškega mediatorja,
stopnje v postopku mediacije ter ponuja veliko praktičnih
primerov, iger vlog, obrazcev za mediacijo in delovnih
listov.
Priročnik Vrstniška mediacija v slovenskem jeziku lahko
naročite na naši spletni strani:
http://www.mediacija.com/narocilnica.htm.

Zavod Rakmo se predstavlja na Festivalu družin
Zavod Rakmo bo v nedeljo, 16. 5. 2010, sodeloval na 4. Festivalu družin v
Laškem. Ob mednarodnem dnevu družin bomo predstavili delovanje Zavoda
Rakmo, usposabljanje za mediatorje in seminarje. Podrobneje bomo predstavili
družinsko mediacijo in posvetili več pozornosti proaktivni mediaciji, ki je
namenjena reševanju spornih vprašanj in neusklajenosti, še preden te privedejo
do poslabšanja odnosa. Ob obisku naše stojnice na festivalu bomo vsakemu
obiskovalcu podarili knjižico Družinska mediacija. V povezavi s Festivalom
družin, Zavod Rakmo organizira dan odprtih vrat o družinski mediaciji.

Dan odprtih vrat – družinska mediacija
Vabimo vas, da odkrijete prednosti mediacije kot učinkovitega procesa
reševanja sporov. Zavod Rakmo, ena izmed vodilnih organizacij na področju
mediacije v Sloveniji, odpira svoja vrata vsem, ki bi želeli izvedeti več o
družinski mediaciji. Dan odprtih vrat bo v četrtek, 13. 5. 2010. Predstavitev bo
potekala med 17:30 in 18:30 v prostorih Zavoda Rakmo na Kamniški 41 v
Ljubljani.
Področje družinske mediacije bo predstavil Marko Iršič, direktor Zavoda Rakmo
in izkušen mediator, hkrati pa bo opisal potek mediacije, njena temeljna načela
in naštel njene prednosti. Prav tako si bo mogoče v živo ogledati zaigran primer
družinske mediacije. Ob koncu predstavitve bomo nekaj časa namenili tudi
odgovorom na vprašanja. Vsem obiskovalcem bomo poklonili knjižico Družinska
mediacija.
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na info@rakmo.si ali po telefonu
01 436 41 17 ali 064 124 200.

NAGRADNA IGRA
Sodelujte v nagradni igri! Zavod Rakmo je za vse nove prejemnike obvestil
pripravil nagradno igro. Nagradna igra traja od 12. 5. 2010 do 15. 6. 2010.
Kako sodelovati v nagradni igri?
Vsak, ki se bo v času nagradne igre naročil na prejemanje obvestil (preko
spletne strani, na 4. Festivalu družin v Laškem na stojnici Zavoda Rakmo, na
Dnevu odprtih vrat …), bo sodeloval v nagradni igri za nagrade:
 1 x brezplačno usposabljanje za mediatorje v letu 2010 - 2011
 2 x 50-odstotni popust na usposabljanje za mediatorje v letu 2010 - 2011
 3 x knjiga Mediacija, avtorja Marka Iršiča
Nagradno žrebanje bo potekalo v petek, 18. 06. 2010, v prostorih Zavoda
Rakmo. Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni najkasneje do 23. 6. 2010 po
elektronski pošti.
Pravila nagradne igre si preberite TUKAJ.

SEMINARJI in USPOSABLJANJA

Seminar obvladovanja nasilja:
Ljubljana: 21. 5. 2010

Usposabljanje za mediatorje:
Ljubljana: 17. 9. 2010 - 8. 1. 2011

Dodatni program usposabljanja za
mediatorje:
Ljubljana: 7. 5. - 12. 6. 2010

Dodatni program usposabljanja za
družinske mediatorje:

Maribor: 24. 10. 2010 - 22. 1. 2011

Usposabljanje za družinske
mediatorje:
Ljubljana: 1. 10. - 4.12. 2010

Ljubljana: 20. 5. - 23. 10. 2010

Usposabljanja za mediatorje v programih
sodiščih prekratka
Novi Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč (ki začne veljati 15.
junija 2010) v 22. členu določa, da mora izobraževanje za mediatorje,
ki bi želeli delovati v programih sodišč, obsegati najmanj 40 pedagoških
ur ter vključevati vsebine, ki so navedene v pravilniku.
V 40-urnem izobraževalnem procesu je praktično nemogoče zagotoviti
kompetentnost mediatorjev in posledično dovolj visoko raven kakovosti
ter uspešnosti mediacijskih postopkov (>>>).
Prispevek lahko v celoti preberete na spletni strani:
http://www.mediacija.com/strokovna-mnenja.htm.

Z mediacijo do izboljšanja odnosov
Diane Cohen, ameriška mediatorka, v svojem članku Z mediacijo do
izboljšanja odnosov (angl. Mediating How People Get Along) posveča
pozornost vprašanju odnosov in temu, kako lahko ljudje razumejo
mediacijo kot pomoč pri izboljševanju odnosov. Cohen meni, da je
učinkovita pomoč udeležencem v tovrstnih zadevah lahko ključna za
razrešitev mnogih mediacijskih primerov in lahko pomeni dodano
vrednost rešitve, ki se doseže v procesu mediacije. Mediiranje v
medosebnih zadevah je namreč čudovit način pomoči udeležencem pri
obnovi njihovih razmerij, razreševanju nesoglasij in pri približevanju k
mirnejšemu in spremenjenemu zavedanju udeležencev o njih samih ter
o njihovih razmerjih.
Članek se nahaja na:
http://www.mediacija.com/med-glede-odnosov.htm.

Reportaža o "ZELENI MEDIACIJI" na

Zelena mediacija oziroma mediacija v okoljskih sporih je v
tujini vse bolj uveljavljena oblika reševanja sporov, v
Sloveniji pa je tovrstna mediacija še v povojih. V reportaži
Zelena mediacija sogovorniki, med njimi tudi Marko Iršič,
mediator in direktor Zavoda Rakmo, predstavijo prednosti
uporabe mediacije v okoljskih sporih in vlogo nevladnih
organizacij. Oddajo lahko pogledate tudi na spletni
povezavi:
http://www.geatv.si/index.php?
page=oddaje&mode=oddaja&page_id=47#x.

Vabljeni k sodelovanju
Če imate kakršnokoli vprašanje oz. potrebujete določene informacije ali
pa bi želeli v našem časopisu objaviti kakšen prispevek, nam pišite. Veseli
bomo vašega odziva, zato vas vljudno pozivamo, da nam pošljete e-pošto
na naslov info@rakmo.si.

Možnost odjave
V primeru, da elektronskega časopisa E-časopis Zavoda Rakmo v
prihodnje ne želite več prejemati, nam to sporočite na elektronski
naslov odjava-ecasopis@rakmo.si.

Uredniški odbor
Marko Iršič, Maja Černe Tomšič

Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov
Zavod RAKMO
Kuzmičeva ul. 2
1000 Ljubljana

W: www.mediacija.com, www.rakmo.si
T: 01 436 41 17
M: 040 731 431, 064 112 577
Spremljajte nas na facebooku: http://www.facebook.com/ in
blogu: http://zavodrakmo.blogspot.com/.

POJASNILO: E-časopis Zavoda Rakmo lahko posredujete prijateljem in znancem, ki jih zanima mediacija.
Če želijo, se lahko na mesečnik naročijo preko spletne strani www.mediacija.com.

