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»Preveč enostavno je kritizirati, godrnjati, napadati, pritoževati se …
To nas ne vodi v zadovoljstvo. Potrebujemo praktične okvire in vzorce, kako izboljšati počutje,
komunikacijo, medsebojne odnose …«

Edward de Bono

1. Pilotnemu projektu na pot
Ustanavljanje regionalnih točk KSJS za svetovanje, mirno reševanje sporov in
vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju RT KSJS)
Živimo zelo dinamično in temu tempu prepogosto sledijo nezadovoljstvo, stres, stiske,
izgorelost, odsotnost motivacije, neustrezna delovna učinkovitost ipd. Pogosteje kot bi želeli
se pojavljajo konflikti, ki jih ne razrešujemo na pravi način. V naši kulturi jih običajno ne
prepoznavamo in priznavamo kot normalno doživljajsko sfero vsake osebnosti, zato jih
pogosto zanemarjamo, pasivno potiskamo na stran, jih ne razrešujemo na sodelovalen in
konstruktiven način. Posplošeno, konfliktov običajno ne sprejemamo v pozitivnem kontekstu,
ker smo večinoma vzgojeni in zaznamovani z negativnimi vedenjskimi vzorci reševanja
konfliktov, kot npr. verbalni napad in obramba. Konfliktologija kot interdisciplinarna veda pa
nas usmerja k pozitivnemu vrednotenju konfliktov z vidika psihologije, sociologije,
antropologije, humanistike, prava itd.
Ljudje smo doživljajska bitja, zato konflikte doživljamo v vseh sferah življenja, tako v zasebnem
kot v profesionalnem okolju. Poleg pozitivnih učinkov, ki nas vodijo v aktivnosti, s katerimi lahko
ustrezno poskrbimo zase, se pojavljajo tudi negativni učinki, ki praviloma osebnostno hromijo
normalno funkcioniranje, posledice pa se kažejo v stoterih oblikah nezadovoljstva,
neuspešnosti, neučinkovitosti in pogosto lahko povzročajo resne psihosomatske težave.
Zato bi morali biti prav vsi zainteresirani, da konfliktom namenimo ustrezno pozornost in jih
reševati takoj ob nastanku, preden eskalirajo. Tudi na delovnem mestu nastajajo konflikti in
spori, ki kvarijo osebne odnose, znižujejo motivacijo, delovno učinkovitost, dodano vrednost
itd. Dober menedžer jim bo posvečal ustrezno pozornost. Potrebujemo ozaveščenost in
znanja, kako upravljati s konflikti, kako spreminjati neustrezne vzorce konfliktnih vedenj v
pozitivne, kako kljub konfliktom vzpostavljati dobre odnose, tako v zasebnem kot
profesionalnem okolju. Konflikti nastajajo neodvisno od naše volje. Začutimo, doživimo jih,
kadar so naše želje v nasprotju z željami druge strani. Vso zadevo poslabša dejstvo, da z njimi
ne znamo dobro upravljati. Primanjkljaj je torej v čustveni inteligenci, ki jo lahko uspešno
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razvijamo z vseživljenjskim učenjem. Optimalnega načina, osebno in družbeno sprejemljivega
načina reševanja konfliktnih situacij se lahko kadarkoli naučimo, nikoli ni prepozno.
Načinov, kako upravljati s konfliktnimi situacijami je več. Danes je poleg svetovanja priznan in
zelo učinkovit način zmanjševanja konfliktov in sporov prav mediacija. Z mediacijskimi pristopi
in veščinami

nagovarja vse, ki želijo nekaj storiti za boljše odnose. Kliče po reševanju

prepogostih neželenih situacij iz sveta vseh vrst sporov in pritožb, diskriminacije, ustrahovanja,
kršitev človekovih pravic …

2. Uvod
Mediacijski dialog oz. način komunikacije sodi med socialne kompetence, ki jih potrebujejo tako voditelji kot vsi
zaposleni, da lahko soustvarjajo priložnosti in možnosti za dobro počutje in delo.

Vzpostavljamo novo mrežo podpore našim članom, ki presega dosedanjo prakso reševanja
različnih težav. Uvajamo koncept regionalnih točk za svetovanje, mirno reševanje in
vseživljenjsko učenje.
V praksi je način neformalnega reševanja konfliktov in sporov močno zapostavljen. Zato
uvajamo mediacijski model poslovne mediacije, ki ob doslej poznanem svetovalnem pristopu
lahko nudi več na polju vzpostavljanja enakih možnosti, pri reševanju pogosto prikritih sporov
in drugih težav v medsebojnih odnosov. Mediacija je učinkovita oblika pomoči z visoko dodano
vrednostjo.
Mediacija je način, ukrep sprotnega, mirnega in hitrega reševanja konfliktov, sporov, pritožb
ipd. Konflikti nastajajo v vseh strukturah, na vseh nivojih, zato želimo z našim modelom
opolnomočati

člane

v

smeri

pozitivnega

odzivanja

na

konfliktne

situacije

in

konstruktivnega mišljenja ter prizadevanj za »win-win« izide. Tako se lahko učinkovito
urejajo že porušeni odnosi in ponovno vzpostavljajo želeni, kar vodi k pozitivni socialni klimi in
večji učinkovitosti v vsakem okolju.
Pomen delovanja naših RT KSJS je v vseživljenjskem učenju. Želimo pomagati vsem
samomotiviranim, da se vključijo prostovoljno. V postopkih in procesih pomoči bodo pridobivali
nova znanja, sposobnosti in spretnosti kako nova znanja uporabljati, kako se osebnostno
razvijati in napredovati. In nenazadnje, permanentno razvijati in se učiti sposobnosti sožitja,
sodelovanja in življenja v skupnosti. V delovnem okolju narašča

potreba po realistični

pozitivnosti in posledičnem zadovoljstvu zaposlenih kot protiutež pretiranim zahtevam
delodajalcev. Zato je naš model usmerjen k ljudem, k članstvu, na novih temeljih. Gre za
vključevanje, upoštevanje osebne integritete, preseganje neravnovesja moči, spoštljivost do
zaposlenih in do njihovega kritičnega mišljenja, pozitivno sprejemanje in spoštovanje
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neformalnih

postopkov pomoči zaposlenim,

vzpostavljanje poštene in enakovredne

komunikacije ter odnosa, skrb za zdravje itd.
Prednosti »mehkega« pristopa reševanja težav so različne, najpomembnejša

je

nenasprotovalnost in netekmovalnost, visoka stopnja sodelovalnosti pri iskanju optimalnih
izidov iz spornih situacij, pozitivna izkušnja ob osebni angažiranosti in spoznanjih, da nas bolj
kot občutek zmage zadovoljuje občutek urejenih odnosov.
Implementacija mediacijske in komunikacijske kulture je dolgotrajen proces, ki terja veliko
volje in energije. Dinamika je odvisna od osebnega zanosa promotorjev, kulture in strukture
delovne organizacije, širšega družbenega okolja itd.
Razvojna naravnanost RT ima proaktiven in preventiven pomen. Dejavnost se bo širila
postopno, skladno s potrebami, učinki in kadrovskimi zmogljivostmi RT (usposobljenost in
številčnost svetovalcev, mediatorjev, pravnikov in drugih socialnih aktivatorjev). Pilotni projekt
bo vzorec za implementacijo dejavnosti v druga okolja.
Naša vizija je razviti prepoznaven, dober, praktičen in širše uporaben model kakovosti v
kontekstu temeljne kulture in naravnanosti družbe. Želimo postati »učno« središče z odgovori,
kako lahko vsakdo pro-aktivno prispeva v svoje in skupno dobro.
V okvirih legitimnih sindikalnih ambicij in socialnega dialoga želimo z uvedbo različnih
vsebinskih pristopov konkretno pomagati v spornih in kriznih situacijah. Postopno bomo
zgradili model, ki se bo razvil v močno gibanje za kvaliteto življenja in dela.

3. Namen in pomen regionalnih točk KSJS
Uspešnost delovne organizacije ni odvisna le od tehnologije, marketinga …, temveč izdatno od zadovoljstva in
prispevka zaposlenih. Dobro počutje zaposlenih pogojuje večjo motivacijo in delovno učinkovitost, kar se zrcali
v dodani vrednosti.

Želimo okrepiti storitve naše sindikalne dejavnosti in jo še bolj približati članom, zato gradimo
trdno, funkcionalno in zaupanja vredno regionalno mrežo. Z ustanovitvijo RT KSJS
presegamo dosedanjo vsebinsko in organizacijsko strukturo delovanja, skrbimo za
uresničevanje ambicioznih ciljev kakovosti življenja in dela. Vodi nas prepričanje, da ima
vsakdo poleg pravice do ustreznega dela in plačila tudi pravico do dostojnega, zadovoljnega
življenja v delovnem okolju, ki ga pogojujejo le dobri in spoštljivi medsebojni odnosi. Odnosi, v
katerih se vsi počutimo sprejeti, enakovredni, varni. Energijo bomo osredinjali na boljše in
lepše življenje, na večjo povezovalnost med člani in sindikati, v skrb za psihofizično zdravje
ipd.
V kontekstu družbene odgovornosti imamo pozitiven in aktiven odnos do družbenih in
osebnostnih vprašanj, do kakovosti življenja v procesu dela, do poštenih odnosov v poslovnem
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okolju, do omogočanja in zagotavljanja enakih možnosti, do skrbi za zdravje, do
osebnostnega razvoja članov ipd. Želimo oplemenititi odnose, jim dodajati novo vrednost v
procesih primernega reševanja raznolikih osebnih in poslovnih problemov in izzivov, ker
neskladja in neharmonični odnosi najprej prizadenejo posameznika, kasneje pa se širijo v
kolektiv, v družinsko in širše okolje. Z RT KSJS želimo prispevati in pomagati v konkretnih
konfliktnih, spornih, problemskih, stresnih situacijah, da bi lahko člani kreirali najustreznejše
rešitve in uresničevali potrebne cilje.
Gradili bomo na večdimenzionalnem socialnem procesu opolnomočenja, v katerem bodo
lahko udeleženci odkrivali in mobilizirali lastne notranje vire moči, pridobivali nadzor
nad svojim življenjem in z njim suvereno upravljali.
3.1 Funkcionalne prednosti RT KSJS
Povečanje sindikalne podpore in pomoči
RT KSJS bodo zaupanja vredno stičišče naših članov s socialnimi aktivatorji (svetovalci,
mediatorji idr.) kjer bo moč reševati aktualne problemske situacije iz življenjskega okolja.
Z novo vsebinsko in organizacijsko shemo povečujemo skrb in neposredno dostopnost do
pomoči pri reševanju aktualnih problemov naših članov v vseh sferah delovnega, družbenega
in zasebnega življenja. Vedno večji izzivi delovnega okolja in zahteve delodajalcev terjajo
razvojno naravnanost pri reševanju problemov. Osnovna usmeritev RT KSJS je pozitiven
odnos do konfliktnih situacij in obravnavanje vseh neželenih stanj ob dejstvu, da mediacija ne
more rešiti prav vseh problemov, zagotovo pa nudi najboljše pristope k reševanje vseh vrst
problemov in kreiranju kakovosti življenja in dela. RT KSJS bodo zaupanja vredno
stičišče naših članov s socialnimi aktivatorji (svetovalci, pravniki, mediatorji idr.) kjer bo moč
reševati aktualne problemske situacije iz življenjskega okolja.
RT KSJS predstavljajo konkretno priložnost kot tudi vzorec pozitivnega delovanja,
vzpostavljanja dialoga, spoštovanja medsebojnih interesov,

preprečevanja »pandemije

neželenih, žal tudi nasilnih odnosov« delodajalcev do zaposlenih itd.
Večja dostopnost pomoči na lokalnem nivoju.
Lokalna dostopnost prispeva k lažjemu, hitrejšemu in sprotnemu reševanju težav takoj ob
nastanku, preden prerastejo v hude spore in postanejo vir frustracij širših razsežnosti.
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Ekonomičnost reševanja vseh vrst težav.
Organizacijski in neposredni strokovni suport strokovnjaka »tukaj
in zdaj« je pri reševanju problemov najboljši pristop v primerjavi z
dolgotrajnimi, človeku bolj odtujenimi, disciplinskimi in sodnimi
postopki,

velikimi

psihičnimi

obremenitvami,

posledičnim

Cilj RT je pomoč
kompetentnih oseb za
lajšanje in vzpostavljanje
dobre komunikacije tam,
kjer je le-ta postala
nemogoča.

absentizmom itd.
Opolnomočenje članstva.
Aktivna vloga članov v procesih reševanja težav in ne zgolj »gašenje težav« usmerja k
sodelovalnosti in konstruktivnosti pri reševanju spornih situacij ter vzbuja vrsto pozitivnih
občutij (sprejetost, enakovrednost, osebno zadovoljstvo ob dobro rešenem sporu, zaupanje v
sitem, večja pripravljenost za sodelovanje itd.).
Družbeno koristno in odgovorno ravnanje
RT KSJS prispevajo z opisano dejavnostjo k razvoju nove kulture odnosov v naši družbi.
Delovanje RT ugodno vpliva na odnose na vseh ravneh zasebnega in družbenega življenja v
stilu: boljše počutje, boljši odnosi, večja storilnost, boljše zdravje, boljša družba!

4. Oblike podpore in pomoči v RT KSJS
Doslej uveljavljeno obliko pomoči, najpogosteje pravno svetovanje,
razširjamo z mediacijo. (Priloga: Mediacijska dejavnost RT KSJS)
Nov organizacijski pristop vključuje kompleksnejše možnosti v obliki

Opolnomočena osebnost
občuti in se zaveda:
VEM, ZNAM, ZMOREM
(sem sposoben, hočem,
sem enakovreden, si upam
tvegati, ne prizadenem
drugih …)

mediacijskih in svetovalnih pogovorov. MEDIACIJA je oblika
reševanja konfliktov in sporov, ki je udeležencem v pomoč pri reševanju sporov z mirno,
strpno komunikacijo in iskanju najboljših sporazumnih rešitev za vse vpletene.
Mediacijski način komunikacije o različnih težavah je lahko neformalna oblika psihosocialne
pomoči v kriznih situacijah, kot so izguba volje in energije do dela, pogost stres in anksioznost,
psihosomatska obolenja itd., z namenom reševanja težav, za izboljšanje odnosov, za dosego
konkretnih ciljev in rešitev, za zaščito osebne integritete. V takšnih pristopih ima pomembno
vlogo doživljajska sfera, ki omogoča občutja razumljenosti,

upoštevanosti, varnosti,

samozavesti, sprejetosti, zadovoljstva …
Svetujejo in pomagajo lahko le dobro usposobljeni strokovnjaki (svetovalci, terapevti,
coachi, mediatorji), ki z ustreznimi pristopi pomagajo pri premagovanju različnih ovir in iskanju
optimalnih izidov v konkretnih situacijah. Tako si postopno utira pot strpen dialog, ki počasi
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prerašča v novo kulturo medsebojnih odnosov v družbi. Z našim projektom iščemo sinergijo,
ki bo prispevala k ozaveščenosti o pomembnosti sodelovalnosti, medsebojne povezanosti,
prepletenosti in soodvisnosti.
1. V prvi fazi bomo integrirali svetovalno-mediacijski koncept glede na obstoječe
regionalne kadrovske kapacitete. Začeli bomo s pilotnim projektom in dokler ne bomo
dovolj strokovno in kadrovsko opremljeni, bomo po potrebi najeli tudi zunanje izkušene
strokovnjake. (??)
2. Na osnovi tako pridobljenih izkušenj bomo sistematično in načrtno širili svetovalnomediacijski model, kar pomeni, da bomo izobraževali in usposabljali svoj kader za
svetovalno-mediacijsko delo. (sindikalne zaupnike, pravnike …)

5. Definiranje potrebe po mediaciji
Z anketnim vprašalnikom bomo ugotavljali potrebo po
nudenju pomoči, o poznavanju mediacije in odnosu do takšne
pomoči, zainteresiranost delodajalcev.

»Vsak se lahko razjezi; to ni
posebej težko. Toda biti jezen na
pravo osebo in s pravo mero,
ob pravem času ter iz pravega
razloga in na pravi način ni v
moči vsakega. To ni lahko.«
Aristotel

6. Pričakovani učinki mediacijske dejavnosti z vidika socialnea dialoga
6.1 Prednosti mediacije za članstvo
 Z mediacijo omogočamo reševanje konkretnih konfliktnih in spornih situacij.
 Mediacija zmanjšuje dejavnike tveganja za nastanek in razvoj psihofizičnih težav,
slabih medsebojnih odnosov in posledično zmanjšane delovne učinkovitosti.
 Mediacija pomaga prepoznavati in odkrivati pogoste in pomembne konfliktne teme v
določenem okolju oz. delovni organizaciji, ki predstavljajo dejavnike različnih tveganj.
 Zaradi zadovoljivo rešenih konkretnih težav se povečuje osredinjenost na pomembne
skupne cilje in potrebe.
 Krepi ozaveščenost o osebnostnih z-možnostih ustreznega ravnanja in motivira za aktivno
vlogo pri reševanju problemov itd.
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6.2 Prednost mediacije za delodajalce
Izvajanje mediacij med zaposlenimi,

tudi med delodajalcem in

zaposlenimi osvešča o pozitivnem pomenu mediacije. Sicer pa se
neposredne koristi delodajalca kažejo v naslednjem:
 Rešeni konflikti predstavljajo delovni organizaciji dodano
vrednost: večja delovno učinkovitost zaposlenega, manj

Leta 2008 sta Evropski
parlament in Evropski
svet izdala direktivo o
mediaciji. Z njo vabita
in spodbujata države
članice k uporabi
mediacije v vseh sferah
družbenega življenja …

izostankov z dela, cenejši in hitrejši postopek kot je
disciplinski ali sodni …)
 Delodajalec lahko preko mediacije prepoznava vrste in pogostost konfliktov, kar
mu omogoča, da se jih loti po menedžersko. Mediacija koristi vsem!

7. Uvajanje projekta, organizacija, financiranje in drugo
(1) Pilotni projekt je zasnovan na implementaciji svetovalno-mediacijskega modela, ki bo
potekal od »zunaj navznoter.« To pomeni, da bomo v začetku, dokler ne bomo imeli
dovolj ustrezno usposobljenih svojih svetovalcev, mediatorjev in drugih strokovnjakov
(je to sploh vizija, opcija???) delovali ob pomoči najetih, neodvisnih in izkušenih
zunanjih (pogodbenki za določeno št. mediacij ali dni na leto), kar bo v začetku finančno
ugodnejša varianta.
(2) Kasneje, ob pridobivanju izkušenj in spoznavanju potreb bomo širili model v
posamezne delovne organizacije. Ta model »združevanje zunanjih in notranjih storitev
mediacije« bo bolj dostopna uporabnikom, tudi zato, ker jih bodo izvajali notranji
mediatorji.
Začenjamo z naslednjo organizacijsko strukturo:
 Regionalne točke KSJS so razporejene: Murska Sobota, Ljubljana, gorenjska in
primorska regija.
 Pilotni projekt se bo izvajal v Murski Soboti.
 Sedež vseh regionalnih točk bo na sedežu KSJS v Ljubljani.
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(3) Financiranje projekta
Stroški pilotnega projekta RT KSJS obsegajo:
a) V pilotni fazi: materialni stroški in strokovnjaki (svetovalci, zunanji mediatorji, …)
b) V nadaljevalni dejavnosti RT KSJS bo strošek vzpostavitev mediacijsko-svetovalne
mreže, usposabljanje mediatorjev, strošek njihove odsotnosti z dela za čas mediiranja,
materialni stroški, oblikovanje pravil in organigrama delovanja, …

8. Mediacijska dejavnost RT KSJS
Umetnost mediacije je v preseganju nasprotovanj in konfliktov,
v mirnem in sodelovalnem usklajevanju različnih mnenj ter
ohranjanju zmagovalnih občutij vseh udeležencev.
Mediacijski center in mediatorji nastopajo s pozicije »vsak konflikt ima pozitiven potencial«, ki
ga je vredno izkoristiti. S tega vidika promoviramo in izvajamo mediacijo ter rušimo mit o
»krivdi« udeleženca v konfliktu.
 Mediacija je uzakonjena v EU in SLO zakonodaji.
 Udeležba v postopku in procesu mediacije je prostovoljna, kar predstavlja pomembno
obliko opolnomočenja udeležencev v konfliktnih situacijah.
 Mediacijo vodi usposobljen mediator, ki je v mediacijskem postopku nepristranski in
nevtralen.
 Pred začetkom mediacije podpišejo udeleženci (mediant in mediator) Pogodbo o
mediaciji (priloga), ki podrobneje opredeljuje postopek in proces mediacije.
 Etični kodeks zavezuje svetovalce / mediatorje / terapevte / coache k popolni
zaupnosti!
8.1 Cilji mediacijske dejavnosti
Cilji mediacijske dejavnosti izhajajo iz osnovne opredelitve mediacije. »Mediacija je najbolj
razširjena metoda reševanja sporov. Je alternativa nasilju, samopomoči in sodnim
postopkom, razlikuje pa se tudi od svetovanja, pogajanj in arbitraže« (Šetinc Tekavc,
2002) Različni avtorji različno definirajo mediacijo in mediatorjevo vlogo, stične točke vseh
različic pa so v naslednjem:
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Mediacija je proces, v katerim udeleženci z mediatorjevo pomočjo iščejo sporazumno rešitev
za svoj konflikt ali spor.
Mediator je nevtralni posrednik v sporu, ki ne sprejema nikakršnih odločitev.
 Primarni cilji mediacijskega reševanja konfliktov in sporov so prepoznavanje,
obvladovanje in ustrezno reševanje konfliktov in sporov.
 Sekundarni cilji so zadovoljstvo, sodelovalnost, učinkovitost itd. Vse to vpliva in
ustvarja ugodno socialno klimo.

Učinki mediacijkih pristopov so pozitivni in v tem kontekstu prispeva delovanje centra
k proaktivni naravnanosti do konfliktov in sporov,


ker našim članom prinaša boljše psihofizično počutje, delodajalcu pa znižuje
strošek dela (nezadovoljstvo ga povečuje).



ker je mediacija pozitivna izkušnja in promovira uporabno vrednost mediacije, kar
bogati celotno družbo ne le posameznika.



kot metoda premaguje stres, stiske, opolnomoča, krepi občutek lastne vrednosti,
ščiti osebno integriteto itd.



ker kultivira komunikacijo (strpen dialog, konstruktivnost, dobro definiranje
problemov, …)

8.2 Informiranje in obveščanje SMC
a) Oblike informiranja: spletni portal, zgibanka, e- kontakti, neposredni stiki …
b) Namen informiranja:
 Nudi splošne informacije o mediaciji kot obliki mirnega, strpnega in človeku
prijaznega načina reševanju konfliktov n sporov.
 Informira člane o pravno-formalni veljavi mediacije.
 Organizira neformalna mediacijska srečanja.
 Usposobljeni mediatorji izvajajo mediacijska srečanja za osebe v spornem
odnosu.
 Izobraževalna srečanja o uporabi metode »sam svoj mediator«.
 Organizira mediacije (formalnosti: obveščanje, datum, kraj, …)
 Evalvira mediacije z namenom pridobitve informacij o zadovoljstvu z
mediacijo, mediatorjem, učinkom postopka, implementaciji rešitev v praksi itd.)
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8.3 Organizacija in izvajanje mediacije
 RT KSJS ima mediacijsko pisarno, to je namenski, prijazen in ustrezno
označen prostor, v katerem poteka mediacija. Opcija: mediator gre lahko
mediirat v delovno organizacijo, če so tam zagotovljeni ustrezni pogoji.
 RT KSJS ima listo mediatorjev, s katere medianti izberejo želenega
mediatorja.
8.4 Pravilnik o mediaciji

Pravilnik o mediaciji opredeljuje:

a. namen in cilje delovanja in izvajanja mediacij,
b. potencialne uporabnike
c. organizacijo mediacij, kontakte,
d. način vključitve
e. stroške izvedenih mediacij
f.

načine dokumentiranja mediacijske aktivnosti.

g. način varovanja mediacijske dokumentacije,
h. način evalviranja zadovoljstva udeležencev mediacij in pritožbene možnosti
8.5 Mediatorji

Za strokovno in kakovostno izvajanje mediacij zagotavlja RT KSJS ustrezno usposobljene
mediatorje, saj so le-ti v celotnem mediacijskem dogajanju ključnega pomena. Mediator s
svojim nastopom, interaktivnostjo in spretno uporabo mediacijskih metod in tehnik popelje
mediante v sfero samoodločanja in kreiranja izidov, sprejemljivih za obe strani.
1. Mediator je lahko, kdor izpolnjuje pogoje skladno z Etičnim kodeksom ravnanja za
mediatorje. Med osnovna etična pravila štejemo:
 ustrezna mediatorjeva strokovna usposobljenost in kompetentnost,
 ohranjanje zaupnosti vseh informacij v zvezi z mediacijo (izjema je le zakonsko
opredeljena dolžnost razkritja),
 mediatorjeva neodvisnost, nevtralnost in nepristranskost pri vodenju mediacijskega
postopka in procesa
 in druga pravila, ki jih podrobneje razkriva Pogodba o mediaciji.
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 mediator je lahko, kdor je ustrezno usposobljen. Priznavamo slovenske
standarde* za usposabljanje za mediatorje).
 vse vrste nadaljevalnih usposabljanj (družinski mediator, šolski mediator, poslovni
mediator)
 Mediator mora imeti ustrezne mediacijske izkušnje.

8.4 Finančni okvir
Osnova za financiranje je materialni strošek in strošek dela (mediacije).
1. Materialni stroški
 prostor
 gradiva
 prevozi
 ev. izvedenjska mnenja
 strošek vzpostavljanja mreže (predavanja, izobraževanja, obveščanje …)
 drugo
2. Strošek dela oz. mediacij obsega:


prvi stik z medianti – logistika od začetnega informiranja do prvega
mediacijskega srečanja;



predmediacijski postopek (kadar je potreben - priprava mediatorja in priprava
mediantov na mediacijo, kadar to narekuje značaj konflikta);



izvedba mediacije (1 ali več mediacijskih srečanj);



zapis mediacijskega sporazuma med strankama;



analiziranje in vrednotenje poteka mediacije (anketni vprašalnik za
udeležence);



dokumentiranje mediacijskih postopkov (kdo in kje hrani, katere dokumente,
kateri osebni podatki se zbirajo in hranijo … );



drugo.
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9. Pravilnik o mediaciji
Pravilnik o mediaciji opredeljuje značilnosti organizacije in izvajanja mediacije.
1. Integracija mediacije v SSMC.
a) Definiranje M in definiranje M v SSMC (priloga: vzorec Pogodbe o mediaciji)
b) Dostopanje do M, kdaj in kako uporabiti mediacijo
c) Izvajalci M (lista Ma)
d) Celostna spremljava in vrednotenje mediacij

2. Mediator
a) strokovna usposobljenost (standard usposobljensti)
b) mediatorjeva neodvisnost, nevtralnost, nepristranskost
c) mediatorjeva evalvacija mediacije (vprašalnik)
3. Zaupnost mediacijskih postopkov.
a) odgovornost mediatorjev v zvezi z načelom zaupnosti
b) način dokumentiranja mediacij in shranjevanje
c) vodenje evidenc o porabnikih
d) poročila o realiziranih mediacijah
e) statistične analize (povzetek primera, število in obseg srečanj, izid mediacije itd. )
4. Primernost težav in konfliktnih situacij za mediacijo.
a) prepoznanje strank, da željo svoj problem ali odnos urediti na mediaciji
b) manjše kršitve smernic na delovnem mestu
c) verbalne in fizične grožnje
d) pritožba in - ali odgovor na pritožbo
e) pomanjkanje dokazov za druge formalizirane postopke
f)

prepoznanje, da so drugi formalni postopki dolgotrajni, psihično obremenjujoči,
dražji …

5. Pogoji in finančna sredstva za izvajanje mediacij
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6. Pritožbe na mediacijo
a) kakšen je pritožbeni postopek
b) kdo bo obravnaval pritožbo?
7. Ocenjevanje mediacij in mediatorjev
a) evalvacijski obrazec za udeležence.
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Priloga 1: Predlog anketnega vprašalnika
Poznavanje in uporabnost mediacije
Ljudje se v vseh življenjskih okoliščinah srečujemo s konflikti in spori, ki jih rešujemo na
različne načine. Mediacija je eden od človeku prijaznih in učinkovitih načinov reševanja težav.
Zanima nas vaše splošno poznavanje mediacije in zaupanje ter pripravljenost sprejemanja
takšne oblike pomoči. Vaši odgovori nam bodo v podporo pri ustanavljanju mediacijskih
centrov za naše člane. Anketa je anonimna. Vsi zbrani podatki bodo uporabljeni le za potrebe
uvajanja pilotnega projekta KSJS. Za odgovore boste potrebovali največ do 15 min časa.
Hvaležni smo za sodelovanje.
Ekipa projekta
Spletna anketa: MEDIACIJA
 Aktivno obdobje
anketiranja:
 Število vprašanj: 14

 Spol:

M - Ž (ustrezno obkrožite)

 Sem član sindikata: DA

NE (ustrezno obkrožite)

 Delovna doba: št. let ….. (vpišite)

VPRAŠALNIK
 Prosimo, ustrezno označite prostor pred izbranimi odgovori.

Kako pogosto se pojavijo konflikti na delovnem mestu?
 nikoli
 zelo pogosto (vsak dan)
 pogosto (tedensko)
 občasno (mesečno)
 redko (nekajkrat letno)
 Kako rešujete konflikte?
 sploh jih ne rešujem
 zagovarjam »svoj prav« na miren način
 se prepiram, če ne gre drugače
 čakam, da se situacija umiri sama po sebi
 o zadevi se s kom pogovorim
 pritožim se (nadrejenim, sindikatu …)
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 drugo: …………………………………………………………………………….

Ali veste, kaj je mediacija?
 ne vem
 sem že slišal-a zanjo, toda nimam natančne predstave
 sem natančno poučen-a
 Ste že bili udeleženec-ka mediacije?
 kot stranka v sporu
 kot opazovalec / spremljevalec
 Kdo je izvajal formalno mediacijo, ki ste se je udeležili?
 sodišče
 nevladna organizacija
 varuh pacientovih pravic

 drugo: ……………………………………..

Kakšni spori se vam zdijo primerni za mediacijo?


družinski spori (dediščina, razveze, preživnine …)



medsosedski spori, spori v lokalnem okolju



spori na delovnem mestu med zaposlenimi na isti ravni



spori med podrejenimi in nadrejenimi



spori med oddelki, enotami



spori med vodstvenimi delavci



spori med lastnikom-i podjetja in zaposlenimi



spori med zaposlenimi in vodstvom



spori med pravno in fizično osebo



spori zaradi materialnih zadev (denar, odškodnina, …)



drugo:

Kakšno predstavo imate o mediatorju?
 mediator je lahko kdorkoli, ki želi pomagati.
 mediator mora biti ustrezno usposobljen.
 mediator mora imeti občutek za ljudi.
 mediator mora imeti ustrezne izkušnje.

 drugo: ……………………
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Katerega mediatorja bi izbrali, če bi se udeležili mediacije zaradi težav v službi?
 mediatorja ki ga poznam
 mediatorja, ki je zaposlen v moji delovni organizaciji
 zunanjega mediatorja, od drugod

Če bi imeli v svoji bližini mediacijsko pisarno:
 bi koristil-a mediacijsko pomoč za reševanje spora
 raje bi šel –a direktno na sodišče
 na sodišče bi šel-a, če z mediacijo ne bi bil-a zadovoljen-a
 Če bi vam nekdo za rešitev spora predlagal mediacijo, bi jo sprejel-a:
 če bi bila brezplačna
 tudi v primeru sprejemljive cene
 le, če bi jo plačalo podjetje

Mediacija ima mnoge prednosti pred sodnimi postopki.
Rangirajte prednosti po vaši presoji tako, da številko 1 pripišete najpomembnejši in v tem stilu nadaljujete.

Prednosti mediacije pred sodnim postopkom:

12345

 cenejši postopek
 hitrejši postopek
 stranki suvereno odločata o rešitvah spora
 rešitve so v obojestransko zadovoljstvo
 stranki v ničemer ne tvegata, nič ne izgubita
 stranki odločata o vsebini mediacije
 postopek mediacije je zaupne narave

 drugo po vaši presoji: ………………………………………

Če bi se odločil-a za mediacijo, bi želel-a naslednje:
 pošten in pravičen mediacijski postopek
 priložnost, da povem vse, kar me teži
 da je mediator resnično nepristranski
 drugo: …………………………………………………….

Ustanovitev mediacijskega centra:
 podpiram
 mediacijski center ni potreben
 mediacijski center bo zelo koristen
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 če bo potrebno, bom koristil-a mediacijo v mediacijskem centru

O mediaciji:
 bi rad-a vedel-a več
 če bi bilo mogoče, bi tudi jaz rad-a postal-a mediator-ka
 mediacija in mediatorska vloga me ne zanimata

Hvala za sodelovanje!
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Priloga 2: Informativna zgibanka
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O MEDIACIJI
Mediacija je najbolj razširjena metoda
reševanja sporov. Je alternativa nasilju,
samopomoči in sodnim postopkom,
razlikuje pa se tudi od svetovanja, pogajanj
in arbitraže. (Šetinc Tekavc, 2002)
V procesu mediacije udeleženci iščejo
sporazumno rešitev za svoj spor.
Pri tem jim pomaga mediator.

MEDIATOR
je ustrezno usposobljena oseba
za vodenje postopka in procesa mediacije.
Je nepristranski v odnosu do mediantov
in nevtralen do vsebine spora.
Zato ne odloča o rešitvah spora, temveč
pomaga strankam, da same najdejo izid,
ki jim najbolj ustreza.

ALTERNATIVNI NAČIN REŠEVANJA
SPOROV










Mediacija je stil pozitivne in konstruktivne
komunikacije, zato nikoli ne razočara.

Družabništvo z mediacijo
se vedno bogato obrestuje.
Opolnomoča nas za doseganje želenih
sprememb, pomaga premoščati ovire,
krepi občutek lastne vrednosti,
vodi k hitrim in učinkovitim
rešitvam sporov.





ZAKAJ JE MEDIACIJA TAKO
POMEMBNA?
Udeležba je prostovoljna.
Postopek je neformalen.
Stranke so v postopku avtonomne.
Omogoča psihično razbremenitev.
Izboljšuje odnose.
Ne predstavlja nikakršnega tveganja.
Omogoča spoštljiv in enakovreden odnos
med udeleženci mediacije.
Ozavešča o pomenu mirnega in strpnega
reševanja sporov,
Opolnomoča udeležence mediacije pri
iskanju optimalnih rešitev problemov.
Mediacijski postopek je zaupen.
Učinkovito rešuje konflikte in spore.




Komu je namenjena mediacija
v našem centru?
Članom naših sindikatov.
Nečlanom, kadar rešujejo konflikt z
našim članom.

V stiski niste sami.
Tu smo, da vam pomagamo,
da boste slišani in upoštevani.
POKLIČITE NAS!
POIŠČITE NAS!

Ali veste?





Mediacija je uzakonjena v Zakonu o
mediaciji v civilnih in gospodarskih sporih.
Največje tveganje za psihofizično
Medianti in mediator sklenejo
zdravje predstavljajo nerešeni spori.
Pogodbo o mediaciji, ki med ostalim
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Skupaj
do kakovosti
življenja in
dela.

11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Va b i m o

Informacije

Kontaktirajte nas,
 kadar se v delovnem okolju pojavijo
težave v odnosih, v komunikaciji s
sodelavci in nadrejenimi,
 kadar se vam dogaja krivica,
 kadar se ne znajdete, kako bi pristopili
k reševanju problemov,

Logo
Sindikata oz.
Center
centra ….

Naslov
Tel.
www.
...@...
Fb
….

 kadar občutite psihofizične težave


…

SVETOVALNI

V stiski niste sami.
Tu smo, da vam pomagamo.
IN
POKLIČITE NAS!
MEDIACIJSKI
POIŠČITE NAS!
Konflikti ne izzvenijo sami po sebi.
*
CENTER
Potrebna je aktivnost v želeno smer.
Naši delujoči regionalni
Kadar se jih lotimo premišljeno,
svetovalni in mediacijski
mirno in strpno, sledi zadovoljstvo.
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Poskusite z mediacijo!

