
 

 

 

Mediacja włączająca głos dziecka 
w praktyce 

 
Gdańsk, 25.04.2022 godz. 09:00-17:00 

 
Szkolenie jest adresowane do mediatorów rodzinnych i przedstawicieli innych zawodów pracujących 
z rodziną w kryzysie w ramach instytucji, organizacji lub własnej praktyki. Włączanie głosu dziecka w 
proces mediacji realizuje jego fundamentalne prawo do bycia wysłuchanym i stanowi nieocenione 
wsparcie dla dzieci i rodziców zmagających się z kryzysem okołorozstaniowym. Badania wskazują na 
długofalowe korzyści takiego procesu na poziomie rodziny i systemu wymiaru sprawiedliwości. 
Zakres tematyczny spotkania obejmuje:  
 

• przybliżenie głównych wartości mediacji włączającej głos dziecka (CIM, child-inclusive 
mediation)  

• różnice we wdrażaniu CIM na świecie  

• informacje zwrotne od sędziego, pracownika socjalnego i adwokata  

• jak wdrożyć CIM w praktyce oraz współpracować z instytucjami i innymi profesjonalistami  

• CIM z perspektywy dziecka, rodziców i przedstawicieli zawodów wspierających rodzinę w 
kryzysie  

 
Prowadzący  
 
Martina Cirbusová kieruje zespołem 14 mediatorów w Centrum Mediacji w Brnie, które stosuje 
transformatywny model mediacji. Jest mediatorem transformatywnym certyfikowanym przez ISCT. 
W Czechach i innych krajach pracuje jako wykładowca, moderator konferencji rodzinnych, mediator i 
metodyk w wielu obszarach interdyscyplinarnej współpracy podmiotów w rozwiązywaniu sporów 
rodzinnych. Jako trenerka mediacji pracuje głównie w USA, a także w ramach ISCT Virtual Institute. 
Prowadzi również biuro terapeuty rodzinnego i małżeńskiego w Brnie. Uzyskała tytuł doktora na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka, specjalizuje się w prawie rodzinnym i ochronie praw 
dziecka.  
 
Robin Brzobohatý jest mediatorem rodzinnym z Czech z doświadczeniem ponad 3 500 mediacji. W 
latach 2015-2020 kierował programem mediacji transgranicznej w Biurze Międzynarodowej Ochrony 
Prawnej Dzieci w Brnie. Współpracuje z koordynatorem Parlamentu Europejskiego w sprawach 
uprowadzeń dziecka za granicę. Mediuje w ośrodkach mediacyjnych w Brnie i Ołomuńcu oraz jest 
egzaminatorem czeskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie mediacji. Prowadzi kursy mediacji 
na Uniwersytecie Karola w Pradze i Uniwersytecie Masaryka w Brnie oraz był trenerem mediacji 
podczas szkoleń w różnych krajach na świecie. Otrzymał tytuł doktora na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Masaryka, gdzie skupia się na badaniu praw dzieci i mediacji rodzinnej włączającej 
dzieci. Jest mediatorem transformatywnym certyfikowanym przez ISCT, w swojej krajowej i 
międzynarodowej praktyce włączającej dzieci wykorzystuje wyłącznie model transformatywny.  
 



 

 

Ondřej Bouša ukończył psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Masaryka, gdzie 
kontynuuje pracę i badania głównie na temat kształtowania się tożsamości w okresie dojrzewania i 
wczesnej dorosłości. Od 2010 roku pracuje jako psycholog w Urzędzie Międzynarodowej Ochrony 
Prawnej Dziecka, a od 2016 roku jest tam kierownikiem wydziału psychologii. Jego główne 
doświadczenie to adopcja międzynarodowa i konflikty rodzin międzynarodowych, zwłaszcza 
przypadki uprowadzenia rodzicielskiego za granicę. Z uwagi na skupienie na konflikcie rodzicielskim i 
jego wpływie na dziecko, został również mediatorem (2013), mediatorem transformatywnym (2015) i 
specjalistą dziecięcym (szkolenie w Centrum Badań nad Dzieckiem i Rodziną UNESCO, 2015). Pracuje 
jako wykładowca i superwizor.  
 
Kwestie organizacyjne  
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem 
na polski. Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/kEfvwz5Jzx29eiFo7   
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia 
procesu kwalifikacji uczestników na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają odpowiednią 
informację na podany adres mailowy najpóźniej do dnia 08.04 2022.  
Przewidziana jest przerwa obiadowa 1h, ale organizatorzy nie zapewniają posiłku.  
 
Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Pelikan w ramach projektu „Dziecko w rozwodzie | 
Dzieci mają głos”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach 
Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  
Więcej informacji o projekcie na www.dzieckowrozwodzie.pl oraz profilu FB: Dziecko w rozwodzie 

https://forms.gle/kEfvwz5Jzx29eiFo7
http://www.dzieckowrozwodzie.pl/

