LISTA WYDARZEO
ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI TYGODNIA MEDIACJI
(18.10.2018r. – Międzynarodowy Dzieo Mediacji, 15-19.10.2018r. – Tydzieo Mediacji)

w okręgu Sądu Okręgowego w Koninie
L.p.

Data

Miejsce

Organizator

Działanie

1. 18.10.2018r.

Siedziba Sądu
Okręgowego w Koninie
(pok. 101)

Sąd Okręgowy
w Koninie

2. 15-19.10.2018r.

Siedziba Sądu
Rejonowego w Koninie

Sąd Rejonowy
w Koninie

3. 15-19.10.2018r.

Siedziba Sądu
Rejonowego w Kole

Sąd Rejonowy
w Kole

4. 18.10.2018r.

Siedziba Sądu
Rejonowego w Słupcy

Sąd Rejonowy
w Słupcy

5. 15-19.10.2018r.

Siedziba Sądu
Rejonowego w Słupcy

Sąd Rejonowy w
Słupcy

Dyżur zaproszonego mediatora w sprawach cywilnych, karnych i rodzinnych w godz. 10.00–
12.50
(komunikat zamieszczono na str. internetowej oraz w widocznym miejscu budynku Sądu
Okręgowego i podległych sądów rejonowych, a także w lokalnych mediach).
Dyżury mediatorów w ramach Tygodnia Mediacji we współpracy z mediatorami, którzy
pełnią czynne dyżury w „Pokoju mediacji”.
(komunikat zamieszczono na str. internetowej oraz wywieszono w miejscach ogólnie
dostępnych dla interesantów, a nadto w Biurze Obsługi Interesanta zostały wyłożone
wizytówki informujące o „Pokoju mediacji”, które mają na celu propagowanie idei
pozasądowego rozstrzygania sporów).
Komunikat informujący o obchodach Dnia i Tygodnia Mediacji zamieszczono na str.
internetowej oraz w widocznym miejscu budynku Sądu.
W Sądzie Rejonowym w Kole nie zaplanowano innych działao w ramach Tygodnia Mediacji.
Dyżur zaproszonych mediatorów
oferujących nieodpłatna pomoc stronom zainteresowanym ugodową formą rozwiązania
sporu z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego
(komunikat zamieszczono na stronie internetowej Sądu)
Dyspozycyjnośd kuratorów zawodowych posiadających uprawnienia mediatora do pomocy
stronom we wzajemnej komunikacji w obecności i przy pomocy osoby trzeciej. (komunikat
zamieszczono na stronie internetowej Sądu)

Siedziba Zespołu Kuratorskiej
Służby Sądowej

6. 10.09 – 19.10.
2018r.

Trzy szkoły
ponadpodstawowe
(miejsce i dokładny termin prelekcji
zostanie ustalony z dyrektorami
szkół po 10.09.2018r.)

7. 16.10.2018r.

Siedziba Sądu
Rejonowego w Turku

Sąd Rejonowy w
Słupcy, Zespół
Kuratorów

Prelekcja nt „Edukacja prawna młodzieży oraz mediacje w szkole – w świetle teorii i
praktyki”.

Sąd Rejonowy
w Turku

Dyżur mediatora w sprawach cywilnych, rodzinnych, (z nieletnim sprawcą czynu karalnego)
gospodarczych, pracowniczych, konfliktów szkolnych, rówieśniczych i oświatowych - w
godz. 12.00-13.00
(komunikat zamieszczono na stronie internetowej Sądu).

