KONGRES MEDIACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
„KONSYLIUM 2016”

Białystok
21 czerwca 2016 roku
POD HONOROWYM PATRONATEM
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
prof. dr hab. Leonarda Etela
Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów oraz Wydział Pedagogiki i
Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają do wzięcia udziału w

I Kongresie Mediacji Międzynarodowych
„Mediacje w społeczeństwie wielokulturowym”
21 czerwca 2016 roku, w godzinach 9.00 – 15.30
Miejsce: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Białystok, ul. Świerkowa 20
Aula 02, budynek C

Tematyka Kongresu koncentrować się będzie wokół sposobów rozwiązywania
konfliktów na
drodze
mediacji w społeczeństwie
wielokulturowym
i
wielowyznaniowym.
Ważnymi tematami debaty uczyniono kwestie:













Istota mediacji międzynarodowych
Specyfika konfliktów w społeczeństwie wielokulturowym i wielowyznaniowym
Źródła konfliktów w rodzinach wielowyznaniowych
Konflikty lokalne i sposoby ich rozwiązywania drogą mediacji
Konflikty dotyczące uchodźców wynikające z procesu adaptacji
Sposoby prowadzenia mediacji międzynarodowych (standardy, normy, reguły
i sposoby postępowania)
Czynniki kulturowe w mediacjach międzynarodowych
Prawne i społeczne aspekty mediacji międzynarodowych
Bariery w mediacjach międzynarodowych
Modele kształcenia mediatorów międzynarodowych
Możliwości stworzenie sieci mediatorów międzynarodowych
Podniesienie kwalifikacji mediatorów międzynarodowych, w tym poprzez staż w
Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego

I Kongres Mediacji Międzynarodowych organizowany jest jednocześnie w
czterech miastach w Polsce (Rzeszów - 20.06.2016; Białystok – 21.06.2016;
Warszawa – 22.06.2016; Poznań – 23.06.2016) oraz Irlandii (Dublin).
Odbędą się również panele dyskusyjne w placówkach dyplomatycznych w Warszawie –
lipiec 2016 (Ambasady: USA, Kanady, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, Chin,
Ukrainy, Brazylii, Indii, RPA, Nigerii).

Oczekiwane efekty Kongresu to:
1. Powołanie Międzynarodowej Fundacji Umowy Społecznej
na rzecz
budowania zaufania na świecie i promocji alternatywnych wobec sądu sposobów
rozwiązywania konfliktów.
2. Opracowanie standardów kształcenia i pracy mediatorów międzynarodowych.
3. Stworzenie sieci mediatorów międzynarodowych.
4. Podniesienie kwalifikacji mediatorów międzynarodowych, w tym poprzez staż w
Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego .
5. Publikacja obejmująca diagnozę mediacji – „Mediacje Międzynarodowe –
Konsylium 2016”
Udział w I Kongresie Mediacji Międzynarodowych jest bezpłatny
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa i
przesłanie jej do dnia 15 maja 2016 roku na adres: kongresmediacje2016@gmail.com
Formularz zgłoszenia- w załączniku

