Zavod Rakmo

E-ČASOPIS ZAVODA RAKMO
Letnik 1, Številka 1, 1. 3. 2 010

Uvodnik
Pred vami je prva številka e-časopisa Zavoda Rakmo,
s katerim želimo spodbuditi razvoj mediacije in
sporazumne metode reševanja sporov na različnih
področjih uporabe, hkrati pa ponuditi veliko
koristnih informacij o novostih mediacije doma in v
tujini.
Verjamemo, da bo v letu 2010 mediacija kot uspešna
metoda za razreševanje konfliktov v vzponu in da bo
transformativna mediacija pisala zgodbo o uspehu.
In del te zgodbe ste tudi Vi.

Množice se nikdar ne
uprejo same od sebe
in nikdar se ne uprejo
samo zato, ker so
zatirane. Pravzaprav
se vse dotlej, dokler
jim ne dovolijo imeti
merila za primerjavo,
niti
ne
začnejo
zavedati,
da
so
zatirane.
(George Orwell)

Vabljeni k sodelovanju
Imate vprašanje ali informacije, ki bi jih želeli
objaviti v našem e-časopisu? Veseli bomo vašega
odziva, zato vas vljudno pozivamo, da nam pošljete
e-pošto na naslov info@rakmo.si.

NOVOSTI
Ustanovljen Forum za transformativno mediacijo
V začetku letošnjega leta je nastal Slovenski forum za transformativno mediacijo z
namenom povezovanja organizacij, ki izvajajo in razvijajo transformativno mediacijo
v Sloveniji, večanja prepoznavnosti transformativne mediacije in vzpodbujanja dialoga
med subjekti na področju mediacije v Sloveniji.
Transformativna mediacija je ena izmed oblik mediacije, ki se osredotoča na
preoblikovanje problema ali odnosa. Kot posledica tega preoblikovanja izhodiščno
vprašanje postane brezpredmetno, se razgradi ali se zelo enostavno razreši.
Več o transformativni mediaciji na spletni strani: www.transformativnamediacija.si.

Standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj
Združenje mediacijskih organizacij Slovenije – MEDIOS, v
katerem je združenih več kot 24 organizacij, ki aktivno
delujejo na področju mediacije, je sprejelo standarde za
izvajanje mediacijskih usposabljanj članov. Kateri so
glavni standardi preverite na:
http://www.mediacija.com/standardi.htm.

Razpotja konfliktov še pred poletjem
Na knjižne police prihaja knjiga Razpotja konfliktov avtorja
Kennetha Cloke-a, svetovno znanega na področju
alternativnega reševanja sporov.
Razpotja konfliktov, ki bo izšla v okviru Zavoda Rakmo, bo v
slovenskem jeziku na voljo še pred poletjem. Naročite jo lahko
tudi na:
http://www.mediacija.com/narocilnica.htm.

3. evropska mediacijska konferenca v Parizu
27. in 28. maj 2010
V Parizu bo med 27. in 28. majem potekala velika
mediacijska konferenca o mediaciji, kamor bodo
prišli številni mediatorji in strokovnjaki iz celega
sveta in izmenjevali informacije. Za več informacij o
konferenci kliknite na:
http://www.europemediation2010.com.

Utrditveni seminar za mediatorje
Vsi, ki želite utrditi in nadgraditi svoje mediacijske spretnosti, ste lepo
vabljeni na dvodnevni utrditveni seminar za mediatorje, ki bo potekal v petek,
7. maja, in v soboto, 8. maja, v Portorožu.
Na seminarju bomo izmenjali izkušnje z uporabo mediacije, preigrali nekaj
zahtevnejših primerov in spoznali dodatne tehnike, uporabne v zahtevnejših
primerih mediacije.
Cena: za člane Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov
100 EUR + DDV, ostali 150 EUR + DDV.
Več informacij na www.rakmo.si ali po elektronski pošti info@rakmo.si ali po
telefonu: 01 436 41 17, 040 731 431 in 064 112 577.

SEMINARJI in USPOSABLJANJA
Seminar obvladovanje nasilja in
nenasilna komunikacija:

Usposabljanje za mediatorje:

v Ljubljani, četrtek, 18. 3., med 9:00 Maribor: 12. 3. - 29. 5. 2010
in 16:30
Ljubljana: 3. 3. - 10. 6. 2010
Celje: 29. 3. - 16. 6. 2010
Seminar umetnosti obvladovanja
konfliktov:

Murska Sobota: 31. 3. - 15. 6. 2010

v Ljubljani, 9. in 10. 4.

Novo mesto: datumi bodo kmalu znani in

Portorož: 23. 4. - 9. 10. 2010
objavljeni na spletni strani

VTISI UDELEŽENCEV iz usposabljanj za mediatorje
»Seminar je omogočil
udeležencem dovolj
možnosti, da se
preizkusijo v praktični
izvedbi v različnih
vlogah in potrebna
teoretična znanja za
nadaljnjo osebno in
poklicno uporabo.«

»Odličen seminar, ki
mi je odprl nov vidik
posredovanja v
konfliktih.
Priporočam.«
Mirjam Meglič

Darko Majcen

»Seminar mi je odprl
nova spoznanja o
pomembnosti
aktivnega poslušanja,
postavljanja odprtih
vprašanj in komaj
čakam, da to znanje
in izkušnje delim z
okolico
v
kateri
živim.«
Renata Strmole

Delujemo v skladu z Evropskim kodeksom
vedenja in ravnanja za mediatorje
Zavod Rakmo se poleg širjenja in razvoja kulture medosebnih
odnosov ter obvladovanja konfliktov že vrsto let ukvarja z
izobraževalnimi dejavnostmi kot tudi z mediacijo. Zavod tako
deluje v skladu z Evropskim kodeksom vedenja in ravnanja za
mediatorje.
Več o kodeksu na: www.mediacija.com/kodeks.htm.

Možnost odjave
Če elektronskega časopisa e-časopis Zavoda Rakmo v prihodnje ne
želite več prejemati, nam to sporočite na elektronski naslov
odjava@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/.

