INŠTITUT ZA MEDIACIJO CONCORDIA

KATALOG
NADALJEVALJNIH IZOBRAŽEVANJ
ZA DRUŽINSKE MEDIATORJE
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Izvajanje: v dogovoru z naročnikom.
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Glavna izvajalka:
DR. TANJA PIA METELKO, mediatorka in trenerka
mediatorjev
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IZOBRAŽEVANJA »V ŽIVO«
Večina ljudi je prepričanih, da življenje deluje v tej smeri:
Ko bom IMEL ... nekaj ... potem bom NAREDIL ... nekaj ... in potem BOM ... nekaj.
V resnici je ravno obratno:
Ko BOM ... nekaj ... bom NAREDIL ... nekaj ... in bom IMEL ... nekaj.

BODIMO odlični mediatorji.

IZBIRATE LAHKO MED 6-imi PROGRAMI
- IZBERETE LAHKO ENEGA ALI VEČ
Programe, ki si jih lahko ogledate v nadaljevanju izvajamo že več kot 15 let.
Deloma v Sloveniji, veliko v tujini.
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Izbrani so tisti, ki so resnično IZREDNO UČINKOVITI, ki dajejo uvide, omogočajo spremembe
in delajo mediatorja samozavestnega, polnega resursov in resničnega podpornika oseb,
ki pridejo k njemu.
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OSNOVNE INFORMACIJE
TRAJANJE:
vsak dan zase je celota: vaše usposabljanje lahko traja od 1 – 6 dni
izberete lahko poljuben dan programa – samo enega ali več, vse do 6
termin je naveden pri posameznem programu – prijava je mogoča do zasedbe prostih mest

CILJ:
udeleženci bodo ozavestili in odpravili najpogostejše napake v mediaciji
udeleženci se bodo za vedno naučili izračunavati delitev premoženja
udeleženci bodo postali samozavestni, izkušeni in opremljeni mediatorji
udeleženci bodo postali resničen vodja v mediacijskem procesu in drugje

TEMELJNI PRISTOPI USPOSABLJANJA:
do 20% teoretičnega dela/ +40% izkustvenega dela / +40% praktičnega dela
usposabljanje je sestavljeno iz najbolj aktualnih in učinkovitih pristopov, ki se jih uporablja
na svetovni ravni v tem trenutku
metode, tehnike, procesi in vsebine, ki jih učijo in uporabljajo:
Tony Robbins, T. Harv Eker, Blair Singer (lead trainer na TTT pri Success Resources), Dr. Joe
Dispenza, Mac Attram, Alex Mandossian, Bob Proctor, Marjean Holden, Berth Feustel (NLP
Train the Trainer), Joseph Mc Clendon III., Gerda Metha, in drugi, katerih seminarjev in
usposabljanj se je udeležila vodja usposabljanja Tanja Pia Metelko

PRIDOBITEV:
POTRDILO o uspešno opravljenem Nadaljevaljnem usposabljanju za družinske mediatorje
v trajanju toliko pedagoških ur, kolikor traja posamezni program

KRAJ IZVAJANJA:
na sedežu naročnika.

TEME:
• PROGRAM - 1:
NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE, KI JIH DELAMO MEDIATORJI:

• PROGRAM - 2:
PREMOŽENJE V DRUŽINSKI MEDIACIJI

• PROGRAM 3:
MEDIIRANJE POD SUPERVIZIJO – STOP&GO

• PROGRAM 4:
MEDIIRANJE TRENERJA Z ANALIZO

• PROGRAM 5:
MEDIATOR KOT LEADER

• PROGRAM 6:
PREMAGOVANJE IZZIVOV V MEDIACIJI
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PROGRAM 1:
NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE,
KI JIH DELAMO MEDIATORJI
SPLOŠNO – VEZANO NA PROCES MEDIACIJE
Uvodni del: 8 najpogostejših napak in kako jih učinkovito odpraviti za vedno
Faza raziskovanja:
12 najpogostejših napak in kako jih učinkovito odpraviti za vedno
Faza razreševanja:
8 najpogostejših napak in kako jih učinkovito odpraviti za vedno
Zaključna faza:
6 najpogostejših napak in kako jih učinkovito odpraviti za vedno

SPECIFIČNO:
- Ločitev vlog: strokovni delavecv socialnem varstvu vs. mediator:
osebni in strokovni vidik
- Kdaj in kako razlagati institute iz Družinskega zakonika
- Kako ohranjati nepristransko vlogo ob dejstvu izdatne prakse na področju družinskih
zadev
- Komediacija: kdaj in na kakšen način
- "NAPAKE" in IZZIVI, ki jih prepoznavajo udeleženci
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PROGRAM 2:
PREMOŽENJE
V DRUŽINSKI MEDIACIJI
Kako postati suveren kot mediator na področju premoženjskopravnih razmerij
Ugotavljanje skupnega in posebnega premoženja
Razdelitev skupnega premoženja: DELITEV IN ZAPIS
Razdelitev skupnega premoženja: RAČUNANJE
4 NAJPOGOSTEJŠI PRIMERI V PRAKSI pri razdelitvi/izračunu premoženja
– delo na 4 konkretnih primerih:
- razdelitev premoženja s prodajo: enaki/različni deleži
- razdelitev premoženja, ko partnerja ostaneta lastnika: enaki/različni deleži
- razdelitev premoženja, ko partnerja ostaneta lastnika ter ohranita kredite:
enaki/različni deleži
- razdelitev raznolikega premoženja:
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avtomobili, jadrnica/čoln, oprema v stanovanju, investicija v nepremičnino drugega,
obdelovanje zemlje/vinograda drugega in s tem ohranjanje/povečevanje
vrednosti, stanovanje/hiša/vikend, poslovni prostori, zemljišče
(zazidljivo/nezazdljivo, travnik, njiva, gozd, ...)
delnice, kriptovalute, zavarovanje z varčevanjem
»time sharing« pogodbe, itd.
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PROGRAM 3:
MEDIIRANJE POD SUPERVIZIJO
– "STOP & GO" METODA
VES DAN OBDELUJEMO 1 PRIMER DRUŽINSKE MEDIACIJE,
obdelamo vse faze mediacije in najpogostejše teme:
-zaupanje otrok v vzgojo in varstvo
-dogovor glede stikov
-izračun in način plačevanja preživnine
-ugotovitev in razdelitev skupnega premoženja (osnovno)
UDELEŽENCI MEDIIRAJO PO STOP&GO METODI:
-vsak udeleženec mediira
-sprotna povratna informacija trenerja
-napotki / iskanje rešitev iz zagate
Prikaz mediiranja trenerja, ko se zatakne.
Podrobna sprotna analiza izvajanja mediacije.
Iskanje in ozaveščanje novih/drugačnih načinov delovanja mediatorja.
*STOP&GO je metoda, ki jo je razvila Tanja Pia Metelko.
Poteka tako, da udeleženci izmenjaje mediirajo na konkretnem življenjskem primeru
družinske mediacije, trener pa sedi v bližini udeleženca-mediatorja in sproti usmerja
mediatorjevo delo. Svetuje spremembo, postavi vprašanje o izbiri metode, da napotek,
kako naj mediator usmeri mediacijo, daje sprotno povratno informacijo.
Udeleženci poročajo, da je metoda izredno uporabna in učinkovita ter da z njo naredijo v
svojem mediiranju velik napredek.
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PROGRAM 4:
MEDIIRANJE TRENERJA
Z ANALIZO
*Ekskluzivni program
-tega ne izvaja nihče drug
TRENER MEDIIRA ENO CELOTNO MEDIACIJO:
zajete vse faze in vse tematike.
UDELEŽNCI NASTOPAJO KOT:
-udeleženci mediacije – medianti
-komediatorji
-aktivni opazovalci:
beležijo učne izkušnje, vprašanja, spoznanja, nove metode,
dileme, aha-momente, svoje predloge, konkretnosti za izboljšavo,
iščejo drugačne načine delovanja.
Podrobna sprotna analiza izvajanja mediacije.
Analiza posameznih mediatorjev tehnik, veščin, načinov delovanja, mediacijskih stilov.
Iskanje novih/drugačnih načinov delovanja mediatorja.
Ozaveščanje optimalnih načinov delovanja mediatorja v dani situaciji.
Čas, namenjen za: individualna vprašanja/dileme/predloge.
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IN ŠE: OGLED POSNETKA MEDIACIJE TUJE STROKOVNJAKINJE - MEDIATORKE Z ANALIZO.

PROGRAM 5:
MEDIATOR KOT LEADER
ZAKAJ TA DAN?
Ker opažamo, da je veliko takih situacij in celih mediacij, ko mediacije NE VODI MEDIATOR,
temveč ena od strank ali njen odvetnik.
POSTANITE PRAVI VODJA v vaših mediacijah. V vsakem delu. V vsaki situaciji.
Dan, ki si ga boste vsi udeležnci zapomnili za vedno.
Izvaja se na lokaciji v naravi: kmetija ali drugo posestvo.
UDELEŽNCI SE PREKO KONKRETNIH NALOG SOOČAJO Z VLOGO LEADERJA,
ko prevzemajo VODENJE posameznih nalog/izzivov.
Naučite se voditi sebe in druge!
Vodenje JE VEŠČINA.
DAJANJE IN PREJEMANJE SPECIFIČNE POVRATNE INFORMACIJE vodji.
Intenzivno izkustveno doživetje z učenjem.
Čustveno, fizično, mentalno doživetje.

*Specifičnost tega programa: izvajamo z ekipo
*Možnost izvedbe: 2 dni – spanje na lokaciji. V tem primeru se vključi še 6. DAN:
PREMAGOVANJE IZZIVOV.
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PROGRAM 6:
PREMAGOVANJE IZZIVOV
Dan, ki si ga boste vsi udeležnci zapomnili za vedno.

UDELEŽENCI REŠIJO 30-80 MEDIACIJSKIH IZZIVOV.
TAKO, KOT PREMAGUJEMO IZZIVE V NARAVI, JIH TUDI V MEDIACIJI ... in povsod drugje.
Dvignite svojo samozavest, vero vase, v svoje sposobnosti na višjo raven.
Bodite človek akcije, fokusirani, jasni in disciplinirani.
Naučite se vodi sebe in druge.
Postanite močan, stabilen in uravnotežen mediator.
Delujte iz svoje avtentičnosti in integritete.
Izvaja se na lokaciji v naravi: kmetija ali drugo posestvo
Udeležnci se preko konkretnih IZZIVOV na prostem soočajo s svojimi STRAHOVI, NEGATIVNIMI
PREPRIČANJI, DVOMI in SE NAUČIJO OSVOJITI JIH IN PREMAGATI.
Intenzivno izkustveno doživetje z učenjem.
Čustveno, fizično in mentalno doživetje.

*Specifičnost tega programa: izvajamo z ekipo
*Možnost izvedbe: 2 dni – spanje na lokaciji.
V tem primeru se vključi še 5. DAN: MEDIATOR KOT LEADER.
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TRAJANJE
NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE,
KI JIH DELAMO MEDIATORJI

8 ur
8 ur

PREMOŽENJE V DRUŽINSKI MEDIACIJI

8 ur

MEDIIRANJE POD
SUPERVIZIJO – STOP & GO

8 ur

MEDIIRANJE TRENERJA Z ANALIZO

8 ur

MEDIATOR KOT LEADER

1o ur

PREMAGOVANJE IZZIVOV

DODATNE INFORMACIJE

DODATNE INFORMACIJE

Inštitut za mediacijo CONCORDIA
Kontaktna oseba: Tanja Pia Metelko
T: 040 604 406
Inštitut za mediacijo CONCORDIA
E: info@concordia.si,
tanja.tanjapia@gmail.com
Kontaktna
oseba: Tanja Pia Metelko
W: www.concordia.si

T: 040 604 406
E: info@concordia.si, tanja.tanjapia@gmail.com
W: www.concordia.si

CENIK:

*vse cene že vsebujejo 40% popust
1.490
1.490

NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE,
KI JIH DELAMO MEDIATORJI

PREMOŽENJE V DRUŽINSKI MEDIACIJI

1.490

MEDIIRANJE POD
SUPERVIZIJO – STOP & GO

1.490

MEDIIRANJE TRENERJA Z ANALIZO

1.790

MEDIATOR KOT LEADER

1.790

PREMAGOVANJE IZZIVOV

*Vsem cenam se doda še 22% ddv.

VSEBINE LAHKO TUDI PRILAGODIMO.
DODATNE VSEBINE:
VKLJUČEVANJE OTROK
POGAJANJA V DRUŽINSKI MEDIACIJI

GLAVNA IZVAJALKA:
DR. TANJA PIA
METELKO
Je dr. soc.ped., univ.dipl.prav.,
NLP Master Coach, mediatorka in trenerka.
Tanja Pia Metelko se je izobraževala na daljših
usposabljanjih pri naslednjih vrhunskih tujih
strokovnjakih na področju mediacije, pogajanj,
osebne in poslovne rasti:
Tony Robbins, T. Harv Eker, Berth Feustel,
Blair Singer, Alex Mendossian, Mac Attram,
Marjean Holden, Joseph McClandon III, William Ury,
Kenneth Cloke, Lisa Parkinson, Lynn Cole, Jette Simon,
Jay Folberg, Susan Yates, Gerda Mehta,
Annette Mouttet, Marian Liebman.
Je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svoje dolgoletne izkušnje iz prakse vnesla tudi v
raziskovalno področje dela s posamezniki in poslovnimi subjekti ter tako pridobila naziv doktorice
znanosti.
Dvajset let že uspešno deluje na treh področjih osebega in poslovnega vodenja,
ki jih povezuje na inovativen in učinkovit način.
Njeno prvo področje dela je reševanje zastojev, konfliktov in sporov,
tako med gospodarskimi subjekti in znotraj poslovnih sistemov, kot med fizičnimi osebami, pri čemer
uporablja zlasti metodo mediacije, ki jo kombinira z med-arbom in drugimi oblikami alternativnega
reševanja sporov. Deluje v več mediacijskih centrih in institucijah, tako v Sloveniji, kot širše v Evropski
Uniji. V ta segment spada tudi upravljanje in reševanje posledic mobinga oz. trpinčenja na delovnem
mestu.
Razvoj osebnih in poslovnih potencialov je njeno drugo področje,
kjer z osebnim in poslovnim coachingom nudi suport in pomaga ustvarjati načine spremenjenega
delovanja, ki vodijo do uspešnih in učinkovitih strategij posameznikov in podjetij.
Posebej uspešna je pri diagnosticiranju in analizi stanja v podjetjih, čemur sledi individualiziran
program optimizacije delovnih procesov, učinkovitega delegiranja in vodenja, upravljanja časa in
uspešne komunikacije.
Pomoč pri ustvarjanju vizije, ciljev, načrtov in strategij, je njeno izrazito močno področje. Je
mednarodno certificiran INLPTA NLP trener in Master Coach s področja nevro lingvističnega
programiranja.

Tanja Pia Metelko
uči in izobražuje kadre na področju vodenja, pogajanj in prodajnih veščin, da razvijejo strategije in
osebnost odličnega vodje, pogajalca in prodajnega. Sodelovala je z več kot 150- imi podjetji in
institucijami.
Z omenjenih področij izvaja treninge, delavnice ter krajša in daljša usposabljanja, kjer udeležence
nauči konkretnih tehnik, veščin in kompetenc. Treninge vodi v različnih evropskih državah v katerih je
tudi zasnovala in implementirala več programov reševanja sporov in učinkovitega vodenja.
Predava tudi na Univerzi v Ljubljani in zasebnih visokošolskih zavodih.

V 18ih letih je izvedla PREKO 10.000 UR PREDAVANJ IN USPOSABLJANJ S PODROČJA MEDIACIJE,
komunikacije in osebne rasti v Sloveniji in v tujini s področja:
osnovno mediacijsko usposabljanje
nadaljevala usposabljanja: družinska, šolska, gospodarska, delovna mediacija
pogajanja, mediacija v potrošniških sporih
mediacija med žrtvami in storilci kaznivih dejanj
treningi in campi za osebno rast.
- mediira na Inštitutu za mediacijo Concordia ter v postopkih sodišču pridružene mediacije
- mediacije izvaja na področju družinskih sporov, gospodarskih, potrošniških, šolskih, civilnih, na
področju okolja, mediacijo med žrtvami in storilci kaznivih dejanjin v čezmejnih sporih
- vodi intervizijske skupine za mediatorje na Inštitutu za mediacijo Concordia in drugod
- opravila je preko 8.000 ur mediiranja v mediacijskih postopkih v VEČ KOT 1000IH MEDIACIJSKIH
POSTOPKIH
-že več kot 10 let vodi SUPERVIZIJSKE SKUPINE ZA MEDIATORJE
-DOKTORIRALA je s področja DRUŽINSKE MEDIACIJE z nalogo: Družinska mediacija kot metoda
reševanja sporov v družini
-je mednarodno certificiran INLPTA NLP Master Coach in INLPTA NLP Trener
-vzpostavila je Model mediacije v vzgoji in izobraževanju
-vzpostavila je Program usposabljanja za mediatorje, ki mediirajo med žrtvami in mladoletnimi
storilci kaznivih dejanj v Republiki Kosovo
-doštudirala je Imago partnersko terapijo
-ima več kot 18 let izkušenj na področju svetovalnega dela z otroki in mladostniki
-predava na različnih kongresih, simpozijih in okroglih mizah
-je avtorica mnogih strokovnih člankov s področja mediacije
-mesečno se izobražuje in aktivno sodeluje v ekipi največje svetovne izobraževalne organizacije
SUCCESS RESOURCES in ROBBINS RESEARCS INTERNATIONAL.
Je avtorica znane knjige MEDIACIJSKE TEHNIKE IN VEŠČINE 1-50,
Priročnik za preprečevanje in reševanje konfliktov ter osebno rast v komuniciranju (432 strani).

KER STE NEPONOVLJIVI V SVOJI EDINSTVENOSTI!

