
W ostatnim czasie 
coraz Więcej tyszan 

korzysta z pomocy 
WykWalifikoWanych 

mediatoróW. Wcale 
nie oznacza to jednak, 

że Wzrasta liczba 
konfliktóW. zmienia 

się za to śWiadomość 
społeczna. zaczynamy 
dostrzegać i doceniać 

Wartość mediacji.

M ediacja to procedura, która po-
kazuje, że można bez walki i re-

zygnacji z własnych potrzeb rozwiązać 
konflikt i tym samym dojść do porozu-
mienia – wyjaśnia Danuta Fastnacht, 
prezes Stowarzyszenia Polskie Centrum 
Mediacji Oddział w Tychach.

Zmiany w przepisach
W ubiegłym roku mediator został 

wpisany na listę zawodów Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej.

Mediator funkcjonuje teraz jako 
odrębny zawód. Niestety, to rozporzą-
dzenie nie określa jednoznacznie, ja-
kie kwalifikacje powinien on posiadać 
– przyznaje Danuta Fastnacht. – W za-
sadzie określone zostały tylko kwalifi-
kacje osób prowadzących sprawy nie-
letnich – dodaje.

Kolejną zmianą w prawie jest to, 
że w tej chwili sądy rodzinne, przy 
wszystkich sprawach rozwodowych 
i powierzania opieki nad nieletnimi, są 

zobligowane kierować strony do me-
diacji rodzinnych. I to mediator, ra-
zem ze stronami, ma wypracować plan 
wychowawczo-opiekuńczy względem 
dzieci i ustalenie kontaktów. – W mo-
mencie zawarcia takiej ugody, strony 
wracają do sądu, który po sprawdzeniu 
niezbędnych formalności zatwierdza 
ją – mówi prezes Fastnacht. – To bardzo 
istotne, bo teraz to rodzice, pod okiem 
mediatora, wypracowują np. zasady od-
wiedzin. Do tej pory robił najczęściej 
to za nich sąd rodzinny – dodaje.

Dojrzała postawa
Te zmiany prawne pokazują, 

że obecnie istnieje coraz większe zapo-
trzebowanie na mediatorów. Coraz czę-

ściej jest również tak, że strony same, 
jeszcze przed złożeniem sprawy rozwo-
dowej w sądzie, na własną rękę szukają 
pomocy u mediatora. – To bardzo doj-
rzała postawa. Rodzice niepełnoletnich 
dzieci, chcą pójść do sądu już z wypra-
cowaną ugodą. Tak, aby sprawa rozwo-
dowa przebiegła w miarę szybko. Ta-
kie rozwiązanie jest bowiem korzystne 
przede wszystkim dla dziecka – tłuma-
czy prezes.

Dla kogo pomoc?
Najwięcej spraw, które trafiają 

do tyskich mediatorów, dotyczy wła-
śnie konfliktów małżonków w trakcie 
lub już po rozwodzie, chodzi głównie 
o ustanowienie widzeń z niepełnoletni-

mi dziećmi. Ale mediacje dotyczą tak-
że: kradzieży, stłuczek samochodowych 
czy gróźb karalnych.

Z wizytą u mediatora
Spotkania zwaśnionych stron 

z mediatorem przebiegają według ściśle 
określonych zasad, które zawsze usta-

lane są na samym początku. Dotyczą 
one np. kultury prowadzenia dyskusji. – 
Najważniejsza jest jednak zasada dobro-
wolności, poufności – podkreśla prezes 
Fastnacht. – Każda ze stron musi wyra-
zić chęć podjęcia mediacji. Uczestnicy 
wiedzą także, że w każdym momencie 
trwania rozmów mogą zmienić zdanie 
i wycofać się. Sprawa wtedy wraca z po-
wrotem do sądu – dodaje.

Inne działania
Polskie Centrum Mediacji Oddział 

w Tychach, prowadzi również inne dzia-
łania mające na celu popularyzację pro-
cedur mediacyjnych i niesienie pomocy. 
Na przykład, w tym roku tyscy mediato-
rzy przeprowadzili drugą edycję projek-
tu, którego celem była pomoc sprawcom 
przemocy w rodzinie. Uczestnicy, w czasie 
zajęć grupowych i indywidualnych, uczyli 
się m.in. jak radzić sobie ze stresem, jak 
mądrze rozwiązywać trudne problemy.

„W czasie trwania programu na-
uczyłem się, przede wszystkim, jak ra-
dzić sobie z własnymi emocjami. Wcze-
śniej tego nie potrafiłem. Stres, złość, 
obawy, strach, to wszystko potęgo-
wało chęć picia, a potem dochodziło 
w domu do awantur... – wspomina je-
den z uczestników, pan Jacek, alkoho-
lik. – Ja się gubiłem w takich sytuacjach. 
Nikt wcześniej nie pokazał mi, jak ra-
dzić z takimi złymi emocjami. W czasie 
trzymiesięcznego projektu oczywiście 
nie posiadłem tej wiedzy w stu procen-
tach. Ale przynajmniej wiem, gdzie szu-
kać, gdzie drążyć, co robić...”

Warto dodać, że tyski PCM przygo-
towuje się do konkursu trzeciej już edy-
cji tego programu.

Ewa StrZoDa
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dyżur mediatora
warto wiedzieć

21 października obchodzony był Międzynarodowy Dzień Mediacji. 
Z tej okazji, tyski oddział PCM, w siedzibie Sądu rejonowego w ty-
chach, zorganizował dyżur mediatorów. w specjalnym punkcie kon-
sultacyjnym mieszkańcy mogli uzyskać informacje m.in. na temat 
procedur mediacyjnych i dowiedzieć się gdzie i jak można w naszym 
mieście skorzystać z pomocy mediatora.

Polskie Centrum Mediacji
oddział w tychach
al. Niepodległości 32
tel. (32) 227 81 08
e-mail: pcmtychy@mediator.
org.pl
www.pcm.tychy.pl

najważniejsza w mediacji jest zasada dobrowolności – mówi danuta fastnacht.

Trudna sztuka 
kompromisu

Chcesz wyjść z ofertą do szersze-
go grona, wypromować za dar-
mo swoje usługi? Nowy projekt 
miejski pozwoli zarówno za-
planować czas, jak i przekazać 
informacje o zajęciach dla ak-
tywnych mieszkańców tychów 
i okolic.

Projekt „Oferta na czas wolny”, 
jest skierowany do firm i insty-

tucji, oferujących usługi sportowo-
rekreacyjne i ogólnorozwojowe oraz 
do tyszan, którzy chcą aktywnie zor-
ganizować swój wypoczynek. Baza 
będzie „rosła” na bieżąco, w miarę 
dodawania nowych ofert. Dlatego 
już dziś zachęcamy lokalne firmy 
i instytucje, które organizują zaję-

cia i spotkania w szeroko rozumia-
nej sferze sportu i rekreacji, by do-
pisały się do „Oferty na czas wolny”. 
Propozycja może dotyczyć zarówno 
zajęć jak i udostępnianych hal, sal 
sportowych, siłowni i innych obiek-
tów o podobnym przeznaczeniu.

Dopisz swoją ofertę
Jak dodać swoją ofertę? Wystar-

czy wejść na www.czaswolny.umty-
chy.pl, kliknąć „dodaj swoją ofertę”. 
W zakładce „Oferta na czas wolny-
/O programie” udostępniony jest re-
gulamin projektu. Po zapoznaniu się 
z regulaminem można dodać swoją 
ofertę wypełniając formularz reje-
stracyjny. Usługodawca może doda-
wać również zdjęcia i własny opis. 

Dodanie oferty do serwisu odbywa 
się po weryfikacji wpisu przez upo-
ważnionego pracownika Wydziału 
Informacji, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy. 
Wszystkie wpisy do serwisu „Czas 
Wolny” są potwierdzane e-mailem 
a następnie weryfikowane i modero-
wane przez administratora serwisu. 
Ofertę umieszczoną na stronie www.
czaswolny.umtychy.pl można mody-
fikować również po zatwierdzeniu.

Szukanie oferty
Baza oparta jest na wyszukiwar-

ce. Korzystanie z usługi jest proste. 
Wystarczy, że mieszkaniec wejdzie 
na stronę internetową urzędu i za-
znaczy kategorię, która go intere-

suje, albo skorzysta z dodatkowych 
opcji.

Mamy nadzieję, że niebawem 
projekt „Oferta na czas wolny” bę-
dzie cieszył się równie dużym zain-
teresowaniem, co usługa „naTYCH-
miastowy sms” i wkrótce stanie się 
atrakcyjnym informatorem dla ludzi 
aktywnych.

Zachęcamy firmy, instytucje, 
osoby do wpisywania swoich ofert 
na www.czaswolny.umtychy.pl, a 
mieszkańców już wkrótce do korzy-
stania z wyszukiwarki. Usługa jest 
bezpłatna zarówno dla osób poszu-
kujących zajęć, jak i dla osób (firm), 
chcących dodać swoją propozycję 
do bazy danych.

Hr, Mw

Zorganizuj i zaplanuj czas
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