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Mediacija praktikoje 
(MiKK fondo mokymai) 

 
  2019 m. spalio 2 d.,trečiadienis –spalio 5 d., šeštadienis 

Vilnius, Lietuva 
 
Interaktyvūs 28 valandų mokymai skirti praktikuojantiems mediatoriams, kurie nori gilinti savo 
žinias ir kompetenciją mediacijos srityje. Mokymų metu dalyviai gilins žinias apie mediaciją kaip 
procesą, pagrindinius principus ir praktinius įrankius, taip pat diskusijų, pratybų ir simuliacijų 
metu įgys įvairiapusės praktinės patirties. 
 
MiKK yra tarptautiniu mastu pripažinta nevyriausybinė organizacija, kuri jau daugiau nei 10 
metų veikia mediacijos populiarinimo srityje, organizuoja ir vykdo mediacijas, tarpvalstybinį 
elementą turinčiuose šeimos  ginčuose. Pagal tarptautiniu mastu pripažintą mediacijos modelį 
MiKK organizuoja dvikalbes ir dvikultūres mediacijas tėvų ginčuose visame pasaulyje. 
 
Mokymų dalyvių skaičius ribotas, dalyvaus ne daugiau kaip 25 dalyviai. Dalyviams, baigusiems 
šiuos mokymus, bus išduoti MiKK ir VšĮ Biuro Pactum pažymėjimai. 
 
Lektoriai 

• Christian von Baumbach, mediatorius, dėstytojas, kultūros konsultantas, MiKK 
viceprezidentas 

• Odeta Intė, mediatorė, lektorė, Biuro Pactum direktorė 

 
Trečiadienis, 2019 m. Spalio 2 d., 9: 00-18: 00 

Mediacijos etapai ir principai 
Klausymo menas 

Keturios žinutės pusės 
Praktinės užduotys ir simuliacijos 

 
Ketvirtadienis, 2019 m. Spalio 3 d., 9: 00-18: 00 

Mediatoriaus profesija 
Mediacijos vieta ir laikas 

Vizualizacija 
Praktinės užduotys ir simuliacijos 

 
Penktadienis, 2019 m. Spalio 4 d., 9: 00-18: 00 

E-mediacija 
Įrankiai ir metodai 

Praktinės užduotys ir simuliacijos 
 

Šeštadienis, 2019 m. Spalio 5 d., 9: 00-14: 00 
Tarpkultūrinė mediacija 

Mediacija tarpvalstybinį elementą turinčiuose šeimos ginčuose 
Praktinės užduotys ir simuliacijos 
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Information on the trainers 
 
Christian von Baumbach 

Christian von Baumbach yra sertifikuotas mediatorius, kuris 
specializuojasi tarpkultūrinėje mediacijoje ir mediacijoje 
tarpvalstybinį elementą turinčiuose šeimos ginčuose. Jis taip pat 
yra mediacijos ir tarpkultūrinės komunikacijos dėstytojas, dėstantis 
Vokietijos ir Japonijos universitetuose. Christian von Baumbach yra 
įgijęs Japonijos studijų diplomą Bonos universitete, baigė japonų 
kalbos kursą Wasedos universitete Tokijuje ir šešerius metus 
gyveno Tokijuje. Baigęs specializuotus tarpvalstybinės šeimos 

mediacijos mokymus su MiKK (anksčiau Tarptautinis šeimos konfliktų ir neteisėto vaikų 
išvežimo mediacijos centras), Christian aktyviai dalyvavo MiKK Japonijos - Vokietijos mediacijos 
projekte, skatinančiame Japonijos ir Vokietijos bendradarbiavimą tarpvalstybinės šeimos 
mediacijos srityje. Nuo 2017 m. spalio mėn. jis yra MiKK viceprezidentas 
www.von-baumbach.de 
christian@von-baumbach.de 
 
Odeta Intė 

Odeta Intė yra sertifikuota mediatorė, kuri specializuojasi šeimos 
mediacijos srityje. Ji yra šeimos mediacijos dėstytoja, dėsčiusi M. 
Romerio universitete. Taip pat Odeta Intė yra M. Riomerio 
universiteto doktorantė. Odeta daugiau nei 20 metų dirba vaiko teisių 
apsaugos ir šeimos teisės srityje, buvo Valstybės vaiko teisių 
apsaugos tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
direktorė. Nuo 2000 m. rugsėjo mėn. ji dirba vaikų teisių apsaugos ir 
šeimos teisės srityje, o nuo 2010 m. Odeta yra tarpvalstybinių 
mediatorių tinklo narė. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Registracija 
 
Šiuos mokymus organizuoja biuras Pactum 
Prašome registruotis: 
 
 
 


