NOTATKA PRASOWA
Warszawa, 20.12.2020 r.

InMEDIATE – International Mediators Trained in Europe
Unijny projekt Erasmus + mający na celu ustanowienie europejskiego profilu zawodowego
dla mediatorów w sprawach międzynarodowych.
Z dumą informujemy, że jesienią 2020 r. wystartował program „InMEDIATE - International Mediators
trained in Europe” (międzynarodowi mediatorzy przeszkoleni w Europie), który potrwa łącznie 30
miesięcy. Autorami i realizatorami projektu, finansowanego przez program Komisji Europejskiej
ERASMUS +, jest konsorcjum organizacji z Polski, Niemiec i Włoch.
W skład konsorcjum wchodzą trzy uczelnie, w tym polski SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
oraz trzy ośrodki mediacyjne specjalizujące się również w prowadzeniu szkoleń i certyfikacji mediacji
– Polskę reprezentują Mediatorzy.pl. Wszyscy partnerzy mają bogate doświadczenia, zarówno
wspólne, jak i indywidualne, w realizacji międzynarodowych projektów w obszarze mediacji.
W ramach InMEDIATE stworzony zostanie kompleksowy zestaw kwalifikacji, które umożliwią
mediatorom praktykującym w krajach członkowskich UE profesjonalne prowadzenie spraw
międzynarodowych, w tym międzykulturowych i transgranicznych. W trakcie projektu powstanie
również platforma internetowa z ogólnodostępnymi i nieodpłatnymi materiałami edukacyjnymi.
Doświadczenia i wnioski płynące z tego projektu zostaną finalnie połączone w zestaw narzędzi, z
których w przyszłości będą mogli korzystać europejscy mediatorzy.
36 mediatorów praktyków weźmie udział w nieodpłatnych szkoleniach, które prowadzone będą w
kilku grupach. Zapraszamy do udziału zainteresowanych mediatorów!
Kontekst: Spójne krajowe ramy kwalifikacji w zakresie mediacji.
Mediacja w sporach międzynarodowych jako kwalifikacja nie została jeszcze ustanowiona, pomimo
kilku wcześniejszych inicjatyw na szczeblu unijnym. Jednym z głównych wyzwań jest różnorodność
standardów szkolenia zarówno w zakresie mediacji, jak i ram kwalifikacji w całej UE. Nie sprzyja to
zapewnieniu spójnego europejskiego standardu prowadzenia mediacji międzynarodowych i
transgranicznych.
InMEDIATE: Misja i cele.






Promowanie mediacji w sprawach transgranicznych, poprawa współpracy i tworzenie sieci w tym
obszarze, a zarazem wspieranie wysokich standardów szkolenia z zakresu mediacji.
Projektowanie, wdrażanie i walidacja szkoleń zorientowanych na efekty uczenia się.
Zebranie zasobów edukacyjnych na jednej platformie online i udostępnienie ich nieodpłatnie.
Rozpowszechnianie wiedzy i materiałów dydaktycznych.
Tworzenie narzędzi do wdrożenia systemu certyfikacji InMEDIATE.

Zastrzeżenie: wyrażone tutaj poglądy dotyczą zaangażowanych organizacji i niekoniecznie odzwierciedlają
poglądy Komisji Europejskiej lub programu ERASMUS +.
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Efekty:





Program szkoleniowy InMEDIATE dla mediatorów międzynarodowych
36 doświadczonych mediatorów przeszkolonych w powyższym programie
e-platforma InMEDIATE
Zestaw narzędzi do wspierania wdrażania systemu certyfikacji InMEDIATE
Zarówno działania w trakcie projektu, jak i rezultaty udostępnione do użytku publicznego
po jego zakończeniu, będą nieodpłatnie.

Grupy docelowe:


Praktykujący mediatorzy:



Prawnicy:






Naukowcy i badacze:
Decydenci:
Obywatele UE:
Inni interesariusze:



Media:

Mediatorzy reprezentujący różne środowiska i poziomy rozwoju
zawodowego będą mogli korzystać z rezultatów projektu
adwokaci, notariusze, radcowie prawni oraz inne osoby związane z
prawem
zainteresowani studiowaniem obszaru mediacji
na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim
potrzebujący usług mediacyjnych lub pragnący się kształcić
potencjalnie zainteresowani przyjęciem i powielaniem modelu
szkoleniowego InMEDIATE
zainteresowane promocją mediacji i rozwiązywaniem konfliktów na
poziomie międzynarodowym – międzykulturowych i transgranicznych

Konsorcjum:
Steinbeis Beratungszentren GmbH (Germany)
Resolutia Gestione delle Controversie (Italy)
Mediatorzy.pl (Poland)
Prodos Consulting srl (Italy)

Universita Degli Studi Di Firenze (Italy)
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Poland)
Steinbeis-Hochschule Träger gGmbH (Germany)

Zastrzeżenie: wyrażone tutaj poglądy dotyczą zaangażowanych organizacji i niekoniecznie odzwierciedlają
poglądy Komisji Europejskiej lub programu ERASMUS +.

2

