
 
BUDAVÁRI CSALÁD- ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 

Mediáció 
 

 Speciális konfliktuskezelő módszer két fél 
vitája során. 

 Mediációs folyamatra akkor kerül sor, ha 
a két fél önállóan már nem képes 
megegyezni egymással. Ilyenkor egy 
harmadik, pártatlan személy, a mediátor 
kerül bevonásra, hogy objektív 
hozzáállásával segítse a felek közötti 
kommunikációt és rávezesse őket a 
megegyezésre. 

 Célja, hogy a felek egyezségre jussanak, 
hogy olyan megoldás szülessen, mely 
mindkét fél számára kielégítő.  

 A mediációban résztvevők szabják meg a 
szóba kerülő témákat, a megoldást, de a 
beszélgetés folyamatát a mediátorok 
kontrollálják. Abban segítenek, hogy a 
problémák tisztázódjanak és mindketten 
elégedetten, győztes-győztes helyzetben 
álljanak fel a beszélgetés végén. 

 Szükség lehet rá, ha konfliktus adódik 
szomszédjával, gyermeke pedagógusával, 
párjával, gyermekével, hozzátartozójával 
és úgy érzi, a másik fél nem hallgatja 
meg, nem érti meg, csak a maga 
álláspontját ismételgeti, forduljon hozzánk 
bizalommal. 
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Továbbra is várjuk Önt az alábbi 
elérhetőségünkön: 

 
 
 

Személyesen az Attila út 89-ben 
 

hétfőn  9:00-17:00 
kedden 13:00-17:00 
szerdán 13:00-17:00 

csütörtökön 9:00-17:00 
pénteken 9:00-13:00 

 
Telefonon a 356 83 63-as számon 
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