
 

 

Opole, dnia 28 marca 2021r

Szanowni Pa stwo

Dzia aj c w imieniu i na rzecz partnerstwa w ramach projektu „Si jest dialog” którego celem jest

rozwiazywanie konfliktów w sposób polubowny oraz edukacja i wsparcie w zakresie mediacji w Polsce

zwracamy si z pro ba o:

1. Obj cie patronatem honorowym projektu „Si jest dialog”.

2. Umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej urz du oraz innych mo liwych

miejscach.

3. Wsparcie projektu poprzez:

a. poinformowanie podmiotów podleg ych (szko y, GOK, biblioteki, MOPS, GOPS itp.)

o projekcie,

b. poinformowanie mieszka ców o mo liwo ci skorzystania z projektu,

c. poinformowanie podmiotów gospodarczych o mo liwo ci skorzystania z projektu.

4. Skorzystanie z projektu przez JST, w tym oceny spraw JST i mo liwo ci ich rozwi zania przy

wykorzystaniu mediacji a tym samym zmniejszenia wydatkowania rodków publicznych na

prowadzenie spraw s dowych,

5. Dofinasowanie w formie dotacji dla innowacji w zakresie mediacji w Polsce z uwagi na

tworzenia nowoczesnej e us ugi dla mieszka ców Pa stwa gminy.

W ramach projektu pragniemy pokaza , e w dobie pandemii spowodowanej SARS CoV 2 oraz

wszechobecnego j zyka agresji i nienawi ci – mediacja jest skutecznym sposobem na jego z agodzenie

i jednocze nie subtelnym rozwi zaniem ró nych problemów, konfliktów i sporów.

Szefow projektu jest Aneta Gibek Wi niewska specjalistka od prognozowania, rozwi zywania

i zapobiegania konfliktom w JST i w biznesie. Za o ycielka Fundacji Mediatio odpowiedzialnej za

merytoryczn cz projektu wraz ze specjalistami od kilkudziesi ciu lat wykonuj cymi zawód

mediatora, prawnika.

„Od 20 lat wspieram Samorz dy w wychodzeniu z kryzysowych sytuacji, pocz tkowo jako s dzia,

a obecnie – adwokat i mediator. Na co dzie pracuj zarówno z kadr kierownicz , jak

i zespo ami pracowników w Instytucjach publicznych jak równie du ych i ma ych przedsi biorstwach.

Prowadz szkolenia z zakresu sprawnej komunikacji, mobbingu, a tak e kurs certyfikuj cy na

mediatora. Przekazuj wiedz potrzebn do nieustannego rozwijania Samorz dów, do tworzenia

zgranych zespo ów, nawi zywania trwa ych relacji mi dzy Instytucjami, Urz dami oraz partnerami

biznesowymi.

Moje wykszta cenie z zakresu prawa i psychologii pozwala dobiera najlepsze narz dzia do

zbudowania sprawnej komunikacji. Lubi rozmawia i umiem s ucha , a w trudnych sytuacjach

potrafi znale kompromis, dlatego z sukcesem realizuj si w roli mediatora. Obecnie prowadz c



 

 

Centrum Mediacyjne cz si y z najlepszymi specjalistami w Polsce. Dzia aniom Mediatio zaufa o

ponad 4350 osób fizycznych i prawnych, w tym z bran y us ugowej, energetycznej, spo ywczej,

a Centrum mediacyjne zbudowa o sta e partnerstwa z instytucjami takimi jak s dy, urz dy miasta,

urz dy pracy”.

Dodatkowe informacje o projekcie „Si jest dialog”

adresaci: mieszka cy / firmy / organizacje Pa stwa regionu

zakres: bezp atne spotkania informacyjne w mediacji (konsultacje)

forma: online w tym telefoniczna oraz w ramach mo liwo ci stacjonarna

kiedy: w okresie od 1 kwietnia 2021r do czasu istnienia potrzeby w tym zakresie

W ramach projektu oferujemy bezp atne spotkania informacyjne w mediacji (konsultacje)

z najlepszymi ekspertami z zakresu mediacji dla u o enia 3 poni ej wypisanych sytuacji:

1. Je li istnieje przeczucie, e w zespole, mi dzy pracownikami, w zarz dzie, w relacjach

z innymi firmami b d klientami jak równie mi dzy mieszka cami regionu czy w rodzinie rodzi

si konflikt i nie chcemy dopu ci do jego eskalacji. Podczas bezp atnego spotkania

informacyjnego (konsultacji) pomo emy zdiagnozowa problem i znale sposób, aby go

rozwi za , zanim negatywnie wp ynie na ich funkcjonowanie.

2. Je li beneficjenci projektu mierz si z konfliktem i nie wiedz , jak sobie z nim poradzi albo

zaistnia y spór doprowadzi do wszcz cia sprawy s dowej. Pomo emy im znale

konstruktywne wyj cie z sytuacji na drodze mediacji, któr szczegó owo zaplanujemy podczas

bezp atnego spotkania informacyjnego. Ponadto, kiedy otrzymamy zgod na poprowadzenie

mediacji, do o ymy wszelkich stara , aby d ugie i kosztowne post powanie s dowe zamieni

na ugod , która ma tak sam moc prawn jak wyrok s du.

3. Je li uda o si za egna jeden konflikt i chcemy zapobiega kolejnym. By mo e warto

przyjrze si kulturze rozmów i poszuka ich s abe punkty albo zastanowi si , czy sposób

komunikacji nie generuje potencjalnych sporów. A mo e beneficjenci projektu potrzebuj

odpowiednich procedur czy szkolenia z zakresu mediacji lub sprawnej komunikacji, eby

skutecznie radzi sobie z konfliktowymi sytuacjami wewn trz organizacji?

W trakcie bezp atnego spotkania informacyjnego (konsultacji) wspólnie opracujemy strategi

dzia ania na przysz o .

4.

Pami taj, e telefon do nas i nasza pomoc w zakresie mediacji to bardzo

skuteczna metoda na wypracowanie porozumienia i a 70% rozmów znajduje

szcz liwy fina ju po drugim spotkaniu.

Wobec powy szego, zwracam si z uprzejm pro b o obj cie patronatem honorowym

inicjatywy oraz zapraszam do zapoznania si ze szczegó ami na www.mediatio.pl oraz do kontaktu

korzystaj c z komunikacji telefonicznej pod numerem 721782222 oraz korespondencji e mailowej



 

 

kancelaria@mediatio.pl.

Jeste my przekonani, i planowany przez nas projekt przyczyni si do upowszechnienia

mediacji i idei rozwi zywania sporów w sposób pokojowy, a tym samym przyczyni si do kszta towania

pozytywnych postaw w ród obywateli. Obejmuj c nasz projekt patronatem staj si Pa stwo równie

Architektem w budowaniu dialogu.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarz du Fundacji Mediatio

Za cznik:

1. Wzór plakatu

2. Deklaracja przyst pienia do projektu

 



POMAGAMY OSOBOM W KONFLIKCIE 
ODNALEŹĆ SKUTECZNE ROZWIĄZANIE 

DZIĘKI NAJWYŻSZYM 
STANDARDOM MEDIACJI

Czy wiesz, że aż 70% rozmów znajduje

szczęśliwy finał już po drugim spotkaniu ? 

Dowiedz się więcej
+48 515 332 140
+48 721 782 222
www.media'o.pl

www.media'o.pl
Siłą jest dialog



D E K L A R A C J A

poparcia i przyst pienia do projektu

Si jest dialog

W odpowiedzi na zaproszenie do wspó pracy w ramach projektu „Si jest dialog”, niniejszym wyra am

zainteresowanie wspó prac i udzielam honorowego patronatu nad projektem.

Jednocze nie deklaruj wsparcie w realizacji celów projektu.

____________________________         _________ 

Nazwisko i imi  osoby uprawnionej  oraz     podpis 

Nazwa instytucji/ organizacji w przypadku osoby fizycznej imi  i nazwisko       
 ______________________________________________________________ 
Reprezentowana przez: 
_____________________________________
Adres: ________________________________________________________ 

 www / mail / numer tel. kontakt _____________________________________   
 Nazwisko imi  osoby do kontaktu ___________________________________ 

           


