Spoštovani ,
vabimo vas, da se udeležite enodnevnega posveta:

Mediacija v družinskih sporih – kaj prinaša Družinski
zakonik
ki bo 10.oktobra 2017 v konferenčni dvorani v sodni palači, Tavčarjeva 9, Ljubljana.

Posvet je namenjen:
Mediatorjem in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi , ki so v sporu.
Posvet bo zanimiv tudi za sodnike, odvetnike in vse zaposlene na CSD.

Program:
8.30 - 9.00: Registracija in pozdrav predsednika DMS Aleša Butale
9.00 - 10.00: Mag. Matej Čujovič: Novosti Družinskega zakonika
10.00 - 12.00: Dr. Polona Matjan Štuhec: Kaj nam znanje o navezovanju otroka
pomaga pri odločanju za rejništvo ali posvojitev?
12.00 - 12.45:

Odmor

12.45 - 13.45: Dr. Jelena Arsić: Družinska konferenca kot vrsta ARS
13.45 - 14.45: Janez Starman: Delo z odvetniki v mediaciji v družinskih sporih in
delo odvetnika v družinskem sporu
14.45 - 15.30: Mag. Gordana Ristin: Prednosti in pasti zunaj sodne mediacije v
družinskih sporih
15.30 - 15.45: Razprava
15.45 - 16.00: Zaključek posveta

Spoznali boste:
-

novosti v DZ, ki jim mora poznati vsak pravnik in socialni delavec,
kaj je navezovanje otroka in zakaj to moramo upoštevati pri odločanju za
rejništvo ali posvojitev,
kaj je družinska konferenca kot vrsta alternativnega reševanja sporov,
kako naj odvetnik opravlja svoje delo in ščiti interese stranke, pa vendar v
sporu ostane zavarovana največja korist otroka
ali ima mediacija pred tožbo samo prednosti, ali so tudi kakšne pasti in kako
se jim izognemo (stranke in mediatorji)

Informacije in prijave:
Datum: 10.10.2017
Trajanje: od 8.30. ure do 16. ure

Cena: 120,00 EUR + DDV za člane DMS
160,00 EUR + DDV za nečlane DMS
Izobraževanje lahko šteje med nadaljevalna izobraževanja za mediatorje v programu sodišč in traja 6 (
8 pedagoških) ur.
Lokacija: Konferenčna dvorana, Tavčarjeva 9, Ljubljana
Prijave po spletnem obrazcu ali po e pošti: izobrazevanja.dms@gmail.com
informacije po tel: 01 306 10 74

Vljudno vas vabimo, da se prijavite na izobraževanje, ki vam bo koristilo pri reševanju
konfliktov!
Društvo mediatorjev Slovenije
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Davčna št.: 30964423, http: www.slo-med.si
Nova Ljubljanska banka, št. računa 0222 2025 6193 447

