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Bezpłatne mediacje w Sądzie Okręgowym w Opolu
13:29, 21.11.2013
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zobaczyć co lubią Twoi znajomi.

To pionierska w skali kraju akcja Sądu Okręgowego w Opolu. Mediacje w sprawach
rodzinnych będą przez najbliższe pół roku darmowe. Chodzi o to, by rozpropagować tę
najłatwiejszą, najszybszą i najtańszą formę rozwiązywania sporów i konfliktów. Praca z
mediatorem oszczędza stronom czas, pieniądze i zbędne emocje.
Dziś podano szczegóły kampanii „Mediacja - to nic nie kosztuje”. Od 1
grudnia do końca maja, w sprawach rodzinnych prowadzonych przez
opolski Sąd Okręgowy usługi mediatorów będą darmowe.
- To sąd zapłaci za 3 pierwsze posiedzenia mediacyjne. Jeśli do
porozumienia nie dojdzie, a strony będą chciały dalej z tej instytucji
korzystać, będą musiały już te koszty ponieść, ale będą one niewielkie
- mówi Anna Korwin-Piotrowska, wiceprezes Sądu Okręgowego w
Opolu, koordynator akcji - Zazwyczaj jednak 3 sesje wystarczają do
zawarcia kompromisu.
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Więcej

Dzięki pomocy mediatora strony będą mogły często po raz pierwszy
usłyszeć swoje racje.
- Mediator pozwala znaleźć narzędzia, jak w ogóle zacząć rozmawiać i
co jest powodem, dlaczego w ogóle musimy rozmawiać - wyjaśnia
Aneta Gibek-Wiśniewska z Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej.

Celem akcji jest uświadomienie zysków, jakie przynosi mediacja, bo choć usługi mediatorów kosztują, to cena
kilkudziesięciu złotych za sesję jest mała w porównaniu do kosztów procesu. Nie tylko materialnych.
- Mediacje zaoszczędzą nam bardzo dużo emocji, stresu i nerwów. Przystępując do nich możemy rozwiązać swój konflikt
w stosunkowo komfortowych warunkach, bez sali sądowej, adwokatów i ławników - wyjaśnia Bożena Smyczyńska z
Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.
A rozstrzygnięcia sądu rzadko satysfakcjonują obie strony. Mediacja to poszukiwanie kompromisu. Niemal połowa spraw z
pomocą mediatora kończy się ugodą. Elementem kampanii będą dyżury w Sądzie Okręgowym. W każdy poniedziałek od
godziny 17 do 18 mediatorzy udzielą szczegółowych informacji.
Andrzej Buchowski
red. I.W.
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