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Obchody Międzynarodowego Tygodnia Mediacji w
Sądzie Okręgowym w Radomiu w dniach 17 - 21
października 2022 r.

W związku z obchodzonym w dniu 20 października 2022 roku Międzynarodowym Dniem
Mediacji oraz Tygodniem Mediacji przypadającym w dniach 17 – 21 października 2022
roku uprzejmie informuję o organizowanych wydarzeniach.

Sąd Okręgowy  w Radomiu ul. Piłsudskiego 10 w Radomiu:

w dniach 12-21.10.2022r. konkurs na pracę plastyczną promującą mediację dla
uczniów I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu. W ramach konkursu w dniu
12.10.2022r. godz. 9.00 spotkanie uczniów I Społecznej Szkoły Podstawowej w
Radomiu z Koordynatorem ds. mediacji Sądu Okręgowego w Radomiu oraz
mediatorem Panią r.pr. Małgorzatą Stan – Siewierską połączone ze zwiedzaniem
budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ulicy Warszawskiej 1;

w dniu 18.10.2022r. godz. 9.00 warsztaty z mediacji dla uczniów z I Liceum
Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu z mediatorem Panią
Marią Dobosz i Koordynatorem ds. mediacji Sądu Okręgowego w Radomiu
połączone ze zwiedzaniem budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ulicy
Warszawskiej 1;

w dniu 20.10.2022r. godz. 9.00 warsztaty dla młodzieży VII Liceum
Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu z
symulacją mediacji w siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu przy ulicy
Warszawskiej 1 prowadzone przez mediatora adw. Erwina Kruczonia i Koordynatora
ds. mediacji Sądu Okręgowego w Radomiu;

W dniu 20.10.2022r. godz. 11.00 konferencja „Mediacja w sprawach nieletnich” we
współpracy z Adwokackim Centrum Mediacji w Radomiu, (miejsce spotkania - sala
konferencyjna Sądu Rejonowego w Radomiu przy ulicy Warszawskiej 1);

W dniu 17.10.2022r. godz. 13.00 spotkanie mediatora Marii Dobosz z osadzonymi w
Zakładzie Karnym w Żytkowicach;

Sąd Rejonowy w Radomiu ul. Warszawska 1 w Radomiu

w dniu 17.10.2022r. godz. 15.00 – 18.00 dyżur mediatora Agnieszki Stanisławskiej;

w dniu 18.10.2022r. godz. 13.00 – 15.30 dyżur mediatora Anety Woźniak;



w dniu 19.10.2022r. godz. 10.00 – 14.00 dyżur mediatora Renaty Kolasy;

w dniu 20.10.2022r. godz. 9.00 – 11.00 dyżur mediatora Anety Woźniak;

w dniu 21.10.2022r. godz. 9.00 – 12.00 dyżur mediatora Małgorzaty Stan-
Siewierskiej;

 

Sąd Rejonowy w Grójcu ul. Sportowa 14 w Grójcu

w dniu 19.10.2022r. godz. 11.00 spotkanie z mediatorem Panią Ewą Szymańską –
Jarosz, którego celem ma być promocja idei pozasądowego rozwiązywania sporów;

Sąd Rejonowy w Przysusze

w dniu 18.10.2022r. spotkanie z mediatorem. Celem spotkania ma być
przedstawienie pojęcia i zasad mediacji w prawie cywilnym i rodzinnym;

Sąd Rejonowy w  Lipsku

w dniu 21.10.2022r. godz. 12.30 spotkanie z mediatorem, którego celem ma być
promocja idei pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym w szczególności
mediacji i e-mediacji;

Sąd Rejonowy w Kozienicach

w dniu 17.10.2022r. godz. 09.30 i 10.30 spotkanie mediatora z grupą młodzieży z
LO i ZSZ w Kozienicach – celem promowania w środowisku alternatywnych metod
rozwiązywania sporów obejmującego także mediacje wśród dzieci i młodzieży oraz
w otoczeniu szkolnym;

Sąd Rejonowy w Zwoleniu

w dniu 21.10.2022r. godz. 9.00 spotkanie mediatora z grupą młodzieży z LO Zwoleń
– celem promowania w środowisku alternatywnych metod rozwiązywania sporów
obejmującego także mediacje wśród dzieci i młodzieży oraz w otoczeniu szkolnym;

w dniu 21.10.2022r. spotkanie z mediatorem dla kuratorów zawodowych oraz
społecznych Sądu Rejonowego w Zwoleniu – spotkanie ma na celu promowanie
mediacji wśród społeczeństwa;

Sąd Rejonowy w Szydłowcu

w dniu 20.10.2022 r. godz. 9.00 spotkanie z mediatorem Panią Marią Dobosz,
którego celem ma być promowanie w środowisku alternatywnych metod
rozwiązywania sporów;
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