CSALÁDI MEDIÁCIÓ
Milyen esetekben válaszd a családi mediációt?
-

amikor a családon belüli kommunikáció nem vezet eredményre, és jól jönne egy külső segítség
a szerepek „elcsúszásakor”, amikor szinte „káosz” uralkodik a családban
a feladatok megosztása nem működik vagy újra kell osztani a feladatokat, szervezési kérdések
a gyermek (fiatal felnőtt) iskolázásával, továbbtanulásával kapcsolatos konfliktushelyzetben
a családi költségvetés újra tervezésekor, pénzügyi viták esetén
feszültség van a családtagok között, a problémákat nem tudják megbeszélni és megoldani
családtag gondozása, távozása, új családtag érkezése felborítja az eddigi családi egyensúlyt
bármilyen más vita esetén, amely megnehezíti a zökkenőmentes családi életet
„a szó elszáll, az írás megmarad”, azaz írásbeli megállapodást szeretnétek kötni a hozott döntésekről

Kiknek jelent megoldást a családi mediáció?
-

akik békésen szeretnék rendezni a vitáikat vagy szeretnék a problémáikat megbeszélni a családtagjukkal
akiknek szükségük van egy külső, objektív személyre (hogy segítse a kettejük közötti kommunikációt, azaz közvetítsen közöttük)
szülő(k) és a gyermek (fiatal felnőtt)
szülők, amennyiben csak közöttük van vita
más hozzátartozók, akik valamilyen módon érintettek a vitában

Hogyan vehetsz részt a családi mediáción?
1. fogalmazd meg magadban, hogy mi a vita tárgya és kivel van vitád
2. egyeztesd a vitapartnereddel, hogy szeretnéd mediátor segítségét igénybe venni
3. válasszatok közösen a naptárban található szabad időpontok közül
4. jelentkezzetek be online a https://mediatorin.salonic.hu/ oldalon.
5. gyertek el személyesen a választott időpontban a Budapest, Mester utcai irodába (akár online mediáció is lehetséges)
Mennyibe kerül a családi mediácó?
A családi viták (érdekvita) békés rendezésében való közvetítés családonként fizetendő. A fizetendő összeg tartalmazza a 3 órás ülés díjazását, valamint az írásbeli megállapodás
elkészítését is. Tapasztalatom szerint az összes vitás kérdés rendezéséhez általában 1-3 alkalomra van szükség. Kivételes esetekben azonban ennél is többre lehet szükség
ahhoz, hogy a felek megegyezzenek. A díjazást illetően kérlek, hogy tájékozódj a www.mediatorin.hu honlapon vagy online bejelentkezés esetén közvetlenül a
https://mediatorin.salonic.hu/ oldalon, illetve kérj ajánlatot a katalin@mediatorin.hu e-mail címen. Németül beszélő ügyfeleket is szívesen fogadok.
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