
Dzieci  bardzo boleśnie przeżywają rozpad rodziny. Mają w związku z tym swoje  
odczucia, oczekiwania, potrzeby, którymi chciałyby się podzielić, a które często ukrywają.

Dla dorosłych jedną z najtrudniejszych kwestii podczas rozstania jest ustalenie  
zasad opieki nad dzieckiem i rozmowa z dziećmi o tym, co się dzieje. 

Nasze Stowarzyszenie wspiera rodzinę w kryzysie rozstania, tworząc warunki  
sprzyjające dobrej rozmowie i usłyszeniu głosu dziecka.

Mediacja pomaga rodzicom we wzajemnym zrozumieniu, a włączenie głosu dziecka 
pozwala im usłyszeć jego obawy i potrzeby. Dziecko musi mieć minimum 6 lat  
i bezpośrednio lub poprzez specjalistę może powiedzieć o tym co czuje, czego  
potrzebuje, co może mu pomóc w trudnej sytuacji rodzinnej.

w kryzysach okołorozstaniowych

MEDIACJA  
WŁĄCZAJĄCA  

GŁOS DZIECKA

pelikan.org.pl          dzieckowrozwodzie.pl

Udział w mediacjach 
jest BEZPŁATNY



WYSŁUCHANIE GŁOSU DZIECKA  
W TAK WAŻNEJ DLA NIEGO SPRAWIE POMAGA

Nad bezpieczeństwem dziecka w mediacji czuwa specjalista dziecięcy, a rozmowy  
z udziałem dzieci odbywają się adekwatnie do ich wieku i dojrzałości.

SPOTKANIE  
SPECJALISTY  
Z DZIECKIEM

SESJA MEDIACYJNA  
Z UDZIAŁEM SPECJALISTY 

DZIECIĘCEGO

PODSUMOWANIE  
I ZAKOŃCZENIE  

MEDIACJI

Udział w mediacji jest BEZPŁATNY – jest ona prowadzona przez mediatorów i specjalistów  
dziecięcych, działających przy Stowarzyszeniu Pelikan, w związku z realizacją projektu  
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu 
Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny pod nazwą „Dziecko w rozwodzie | Dzieci mają głos”.

Po więcej informacji zapraszamy na www.dzieckowrozwodzie.pl

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
Agnieszka Tulin-Kardaś  | 503 074 415  
Łukasz Kwiatkowski  | 505 001 383 
Honorata Sądel  | 502 681 422 
e-mail: kontakt@dzieckowrozwodzie.pl   
z dopiskiem mediacje w tytule maila

STOWARZYSZENIE PELIKAN | 80-234 Gdańsk Wrzeszcz  | ul. Brzozowa 15A

DZIECIOM:
poczuć, że są ważne i mają wpływ na sytuację

wyrazić uczucia i oczekiwania  
oraz zmniejszyć poziom stresu 

uwolnić się od poczucia odpowiedzialności  
za sytuację i decyzje dorosłych

RODZICOM:
zobaczyć sytuację oczami dziecka  
i utrzymać z nim bliską relację

podjąć decyzje dotyczące dalszej  
opieki nad dzieckiem

zmniejszyć lęk o dziecko

ROZPOCZĘCIE MEDIACJI 
+ DECYZJA O WŁĄCZENIU 

DZIECKA

ROZMOWA SPECJALISTY 
DZIECIĘCEGO Z KAŻDYM 

RODZICEM

SPOTKANIE  
MEDIATORA  

Z KAŻDYM RODZICEM


