Zaprasza na cykl krótkich, intensywnych i efektywnych szkoleń.
Strzał wiedzy i umiejętności dla profesjonalistów!

SHOT OF SKILLS
Shot #7 20.03.2017
MEDIACJA W SPORACH Z UDZIAŁEM DZIECI – ELEMENTY
TRANSGRANICZNOŚCI
Moduł I. UPROWADZENIA RODZICIELSKIE – MEDIACJA TRANSGRANICZNA (cross–border
mediation)
# Charakter prawny uprowadzenia dziecka za granicę
# Dopuszczalność mediacji w sytuacji uprowadzenia rodzicielskiego
# Konwencja Haska (1980), rozporządzenia Bruksela I i II (Bruxelles I, Bruxelles II)
# Wysłuchanie dziecka (the voice of the child). Możliwość wysłuchania dziecka w ramach spotkania
mediacyjnego.
# Istotne elementy porozumienia
# Prewencja uprowadzeń rodzicielskich
Moduł II. KONSTUOWANIE UGÓD W SPRAWACH O KONTAKTY Z MAŁOLETNIM
[W TYM: W MEDIACJI TRANSGRANICZNEJ]
Niezbędne elementy ugody #
Zatwierdzalność ugody przez sąd #
Wykonalność ugody #
Szczególne postanowenia dot. kontaków z dzieckiem #
Problem zmiany miejsca zamieszkania dziecka (relokacja), a kontakty z dzieckiem i alimenty #
networking #
Ekspert: dr Marcin Białecki adwokat, mediator
















mediator
mediator rodzinny w sprawach transgranicznych
doktor nauk prawnych w zakresie prawa
adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na WPiA UKSW w Warszawie
były sędzia
tutor
speaker w Academy of European Law w Trewirze
wykładowca w ORA w Łodzi
absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego (Münster)
stypendysta Uniwersytetu w Strasburgu z zakresu prawa porównawczego oraz Uniwersytetu
Justus – Liebig w Giessen
odbył staż w biurze Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy w Brukseli (CCBE)
laureat ogólnopolskich konkursów krasomówczych, finalista Human Rights Competition w
Caen / Francja
autor licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego i mediacji
autor monografii „Mediacja w postępowaniu cywilnym“
członek zespołu Advisory Board projektu LEPCA (The Lawyers in Europe focusing on
international Parental Child Abduction)

SHOT OF SKILLS to narzędzie aktywnego rozwoju profesjonalnej praktyki rozwiązywania sporów oraz
budowania współpracy osób zawodowo związanych z mediacją.
forma
ile
za ile

| warsztat, wykład interaktywny
| 5h
| 320 zł netto [+ 23% VAT]

gdzie
kiedy

| Dom Mediacyjny Antoszek i Kamińska | ul. Słoneczna 7/1 Poznań-Grunwald
| poniedziałek 20 marca 2017 g. 15.00 – 20.00

rekrutacja

| formularz zgłoszenia do pobrania pod adresem:
| wypełniony formularz należy przesłać na adres:

kontakt

| Ewa Chmaj
| 600 229 924
| dom@mediacyjny.pl
Zapraszamy!

www.mediacyjny.pl
dom@mediacyjny.pl

