WSPIERAMY STRONY
W SYTUACJI ROZWODU

SKUTECZNIE POMAGAMY
STRONOM ZNALEŹĆ
WSPÓLNY JĘZYK
PONAD EMOCJAMI
■■Pomagamy w wypracowaniu racjonalnego modelu
funkcjonowania rodziny po ustaniu małżeństwa,
mając na uwadze długoterminowe dobro dziecka.
■■D ążymy do sformułowania porozumienia
prawnego między stronami, a następnie wspieramy
proces formalnego zatwierdzenia go przed sądem.
■■Pracujemy w zespole doświadczonych
specjalistów, praktyków i biegłych sądowych.

Nie ma lepszej sprawiedliwości,
niż ta, którą strony uzgodnią same.
- M.T. ROMER

ŁĄCZYMY KOMPETENCJE
PRAWNE, MEDIACYJNE
I PSYCHOLOGICZNE
W CELU OSIĄGNIĘCIA
I ZATWIERDZENIA
WIĄŻĄCEGO POROZUMIENIA.
Minimalizujemy koszty emocjonalne i finansowe stron, usprawniając proces i umożliwiając kulturalne rozstanie. Prowadzimy do znalezienia najlepszego rozwiązania problemu, z którym przychodzą strony.
PROWADZIMY:

KONSTRUUJEMY POROZUMIENIA:

■ ■ Rodzinną diagnostykę psychologiczną
■ ■ Mediacje w sprawach rodzinnych
■ ■ Wsparcie prawne i sądowe

■ ■ Rozwodowe
■ ■ Wychowawcze
■ ■ Alimentacyjne
■ ■ Dot. podziału majątku

MEDIACJE

BADANIA
PSYCHOLOGICZNE

Pomagamy w osiągnięciu kompromisu
i wypracowaniu dobrych, funkcjonalnych
rozwiązań rozwodowych oraz porozumień
wychowawczych dot. małoletnich dzieci.

Prowadzimy kompleksową diagnostykę
w sprawach rodzinnych, realizowaną
przez osoby z doświadczeniem biegłych
sądowych psychologów.

Pracujemy w doświadczonych zespołach mediacyj-

Bazujemy na uznanych i sprawdzonych metodach. Pra-

nych, wspierając rozwodzące się pary w wypracowaniu

cujemy w 2-3 osobowych zespołach w celu zapewnienia

i uzgodnieniu wspólnych, racjonalnych zasad funk-

pełnego obiektywizmu wyników badań. Wydajemy opi-

cjonowania po rozwodzie, dotyczących m.in.: opieki

nie, które mogą być przedkładane dla celów sądowych.



i wychowywania wspólnych dzieci, spraw majątkowych,
alimentacyjnych i innych.

NAJWYŻSZY
STANDARD
MEDIACJI
Mediatorzy Centrum Porozumień Prawnych pracują w interdyscyplinarnych zespołach,
korzystając ze wsparcia specjalistów z zakresu m.in. psychologii i prawa.
Mediacje

prowadzimy

z

poszanowaniem

emocji

i uwzględnieniem dobrze pojętego interesu stron. Ce-

KO M PLE KSOWE PO D E J ŚCI E

lem naszych mediacji jest zapewnienie zgodności za-

■■ P rowadzimy mediację bezpośrednią – umożliwia-

wartych porozumień z procedurą stosowaną przed są-

jącą wyrażenie stanowiska przez strony przy udziale

dem oraz z myślą o ich racjonalności i wykonalności.

mediatora.

Zgodnie z zasadami mediacji zapewniamy zachowanie
poufności, a także neutralną i bezstronną postawę zarówno względem uczestników, jak i przedmiotu mediacji.

■■ U łatwiamy podjęcie dialogu w mediacji pośredniej
między stronami przy udziale mediatora z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu z drugą stroną
konfliktu.

DOŚWIAD C Z E N I E

■■ I nicjujemy mediację przez zaproszenie kierowane

Mediacje prowadzi wykwalifikowana kadra w oparciu

■■ Prowadzimy spotkania mediacyjne.

o nowoczesne techniki mediacyjne.
Nasz zespół to certyfikowani mediatorzy rodzinni, zrzeszeni w Polskim Centrum Mediacji, uznani w środowisku, z bogatym doświadczeniem, prowadzący szkolenia
i aktywnie uczestniczący w życiu naukowym.

do drugiej strony sporu.

■■ P rzygotowujemy projekty porozumień zindywidualizowanych.
■■ O ferujemy

mediacje

z

udziałem

dzieci

(przy

udziale psychologa).
■■ P rowadzimy także mediacje z udziałem pełnomocników stron.

MINIMALIZUJEMY KOSZTY EMOCJONALNE
I FINANSOWE STRON, USPRAWNIAJĄC PROCES
I UMOŻLIWIAJĄC KULTURALNE ROZSTANIE.
POMAGAMY W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO
ROZSTANIA RODZICÓW. UCZYMY ICH WŁAŚCIWEGO
KOMUNIKOWANIA ROZSTANIA ORAZ DIALOGU
W SPRAWACH WYCHOWAWCZYCH.

EKSPERCKI
OŚRODEK
OPINIODAWCZY
Zespół stworzony z myślą o ułatwieniu dostępu do specjalistycznych badań diagnostycznych, prowadzonych przez osoby z doświadczeniem biegłych sądowych
psychologów w sprawach rodzinnych.

NA JW YŻ SZ E
KO M PE TE N C J E

UZ NAN E
I AK TUALN E M E TO DY

Profesjonalny, kompetentny zespół psychologów,

Pracujemy w oparciu o metody

posiadających doświadczenie w pracy naukowej,

przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego

terapeutycznej i klinicznej.

Towarzystwa Psychologicznego.

W naszym zespole pracują wieloletni biegli sądowi, po-

Prowadzimy badania w sposób nie obciążający emo-

siadający praktykę w opiniowaniu sądowo - psycholo-

cjonalnie badanych, umożliwiający pełną obiektywiza-

gicznym w sprawach rodzinnych i cywilnych.

cję wyników i sprawne wydanie opinii.

* rekomendowane

Cyklicznie przechodzimy szkolenia w zakresie stosowa-

Działamy kierując się zasadami etyki obowiązującymi

nia nowych technik diagnostycznych.

w zawodzie psychologa.

BADAN IA
I D IAG N OZ A

KO N S U LTAC J E

Badania wykonujemy zgodnie z obowiązującymi

my zrozumieć dziecku sytuację rozwodu. Ułatwia-

standardami postępowania diagnostycznego i za-

my przygotowanie dziecka do rozstania rodziców.

sadami metodologii badań naukowych.

Uczymy ich właściwego komunikowania rozstania

W ramach konsultacji psychologicznych pomaga-

oraz dialogu w sprawach wychowawczych.
Diagnozę przygotowują 2-3 osobowe zespoły psychologów. Dostosowują ją do potrzeb stron postępowania,

W ramach rozmów terapeutycznych umożliwamy rodzi-

uwzględniając problemy, z którymi strony się zgłaszają.

com obiektywny wgląd w sytuację rozwodu. Podpo-

Proces diagnostyczny przebiega w sposób sprawny,

o rozstaniu (rozwodzie), pomagamy zrozumieć zacho-

nie obciążający emocjonalnie.

wanie dziecka i określić obszary problemowe.

wiadamy, jak i kiedy komunikować dziecku informacje

Efektywnie prowadzimy badanie całej rodziny (rodzice
+ dzieci) tego samego dnia, równolegle przez dwa zespoły:

■■ Zespół prowadzący badanie dzieci.
■■ Zespół diagnozujący rodziców.
Badania dzieci prowadzimy w tzw. „przyjaznym pokoju”
(w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu).
Przygotowujemy opinię psychologiczną (pisemną i/lub
ustną). Umożliwiamy wstępne omówienie wyników bezpośrednio po badaniu.

*

Wykorzystujemy nowoczesne metody pozwalające na obiektywizację stanów, cech, symptomów
osób badanych, takie jak wystandaryzowane,
znormalizowane, rzetelne i trafne techniki kwestionariuszowe, inwentarzowe, skalowe i testowe
- m.in. osobowościowe (MMPI-2, NEO-FFI, NEO-PI-R, EPQ-R), techniki z zakresu psychologii
rodziny (SOR, SPR, KKM), techniki do badania
inteligencji, temperamentu, czy techniki projekcyjne (Test Bajek).

CENTRUM POROZUMIEŃ PRAWNYCH

www.centrumporozumien.pl

Ul. Śląska 53A
81-304 Gdynia
+48 570 10 66 10
kontakt@centrumporozumien.pl

Pierwsza tego typu kampania związana z problematyką
rozwodu, który rokrocznie dotyka coraz większą liczbę
małżeństw z różnym stażem.
Celem kampanii jest rzetelne informowanie i szerzenie
fachowej wiedzy. Promujemy dialog, szacunek i dążenie
do uzgodnienia porozumienia.

Obserwuj akcję i dołącz do nas:

www.rozwodtoniewojna.pl

Ustami
naszych
ekspertów
doświadczonych
psychologów, prawników, certyfikowanych mediatorów
- poruszamy istotne tematy związane z rozwodem:
od zagadnień prawnych, poprzez etapy rozwodu,
znaczenie mediacji, aż po kwestie emocji i relacji
rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji
dziecka w sytuacji rozwodu rodziców.

