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ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ДЕЦЕ И МЛАДИХ – ОТВОРЕНИ КЛУБ, 
НИШ, СРБИЈА

Отворени клуб је основан 1996. год. са циљем унапређења положаја деце и младих 
у Србији. - Преко 10.000 деце и младих је било обухваћено програмима ове 
организације, чији је циљ био развијање неформалних облика едукације и пружање 
психо-социјалне подршке деци ради њиховог лакшег одрастања у земљи са 
неповољним економско-политичким условима за социјализацију младих. Пратећи 
потребе заједнице, Отворени клуб реализује још низ других програма усмерених на 
промену свести грађана о демократским вредностима и оснаживању младих за 
партиципацију у друштвеним процесима. 
ź Отворени клуб реализује око 10 пројеката годишње (из области: 

интеркултуралности, ненасиља и толеранције, дечјих и људских права, 
подстицања активизма и оснаживања младих, партиципације деце и младих, 
заговарања, итд.) 

ź Отворени клуб је иницирао оснивање Мреже ОЦД за децу Србије (МОДС). Осим 
тога, он је чланица више мрежа и коалиција: НАПОР, КОМС, Мрежа за смањење 
сиромаштва, европске „Eurochild“ мреже са седиштем у Бриселу и регионалне 
црноморске мреже „Child pact“ са седиштем у Букурешту. Отворени клуб је 
препознатљив по многобројним програмима и пројектима за децу и младе.  

ź Мисија: Стварање једнаких могућности за развој деце и младих, афирмацијом 
демократских вредности и оснаживањем младих за активно и одговорно учешће 
у заједници;

ź Циљна група: ДЕЦА и МЛАДИ, од 5 до 35 година, из целе Републике Србије, 
чланови омладинских организација, васпитачи и наставници, родитељи и 
грађани;

ź Више информација: www.oknis.org.rs 

Друштво за развој деце и младих - ОТВОРЕНИ КЛУБ
Трг Учитељ Тасе 2, 18000 Ниш
Телефон 018 244 995, 018 523 422
e-mail: , web site: oknis@medianis.net www.oknis.org.rs 

ФОНДАЦИЈА ДИЈАЛОЗИ, ВИДИН, БУГАРСКА 

ź Фондација Дијалози је непрофитна организација која је основана и ради у 
Видину, Бугарска. 

ź Главни циљ је охрабривање развоја и мотивација друштва и локалне заједнице, 
подржавање културне размене и дијалога између различитих друштвених 
група, мањина и организација, као и подизање свести о друштвеним 
проблемима. 

ź Фондација Дијалози развија различите програме за младе, подржава 
иницијативе и стимулише партиципацију младих у оквиру доношења одлука на 
локалном нивоу. 

ź Организација добро сарађује са локалним властима, школама и осталим 
институцијама и организацијама

      Фондација "Диалози”
                  ж.к. Панонија, бл.8, вх. Д, ет. 8, ар. 106
                  3700 Видин, e-mail: dialogues@abv.bg
     +359 898 627064
                  



Пројекат „ЦЕНТРИ ЗА ВРШЊАЧКУ МЕДИЈАЦИЈУ“

Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб из Ниша реализује пројекат 
„Центри за вршњачку медијацију“, који има за циљ смањење вршњачког насиља 
у школама у Нишу и Видину, путем вршњачке медијације у школама и центрима 
за медијацију.

Пројекат се спроводи у сарадњи са организацијом „Дијалози“ из Видина, а 
кофинансира га Европска унија кроз ИПА програм прекограничне сарадње 
Бугарска – Србија. Пројекат траје 12 месеци (од августа 2014. године до јула 
2015. године), а у њему учествује 6 школа из Ниша и Видина: ОШ „Учитељ Таса“, 
ОШ „Стефан Немања“ и Прехрамбено-хемијска школа из Ниша и Гимназија „Цар 
Симеон Велики“, Филилошка гимназија „Јордан Радичков“ и Стручна средња 
школа „Проф.Др. Асен Златанов“ из Видина.

На почетку пројекта спроводено је истраживање о изражености, врстама и 
узроцима вршњачког насиља у основним и средњим школама у оба града, а 
резултати су представљени на тематским састанцима и округлим столовима у 
Нишу и Видину, на којима су учествовали ученици, наставници и различити 
стручњаци који се баве овом темом и који су размењивали искуства из 
пограничног региона. Након тога, одржан је тренинг за вршњачке медијаторе на 
коме је 21 младa особа из Ниша и Видина оснажена за вршњачку медијацију. 

Почетком 2015. године у Нишу и Видину формирани су Центри за вршњачку 
медијацију у којима се, претходно обучени вршњачки медијатори, баве 
ненасилним решавањем сукоба међу децом. Осим тога, они воде и радионице 
медијације у основним и средњим школама и тако указују на значај ненасилне 
комуникације и понашања. 

Најзначајнији резултати истраживања и методологија рада    
центара налазе се у овој брошури.

Као крајњи резултат једногодишњег пројекта, на     
финалном састанку стручњака из обе државе      
у Нишу, биће формирана неформална мрежа    
вршњачких медијатора, школа и стручњака      
који ће  наставити да се баве смањењем      
вршњачког насиља и разменом искуства у     
превенцији насиља у школама.

http://www.oknis.org.rs/centri-za-vrsnjacku-medijaciju/index.html

https://www.facebook.com/centrizavrsnjackumedijaciju

https://twitter.com/medijacijadece



Истраживање

Зашто истраживање?

Да би смо открили:
- да ли ученици основних и средњих школа, родитељи и наставници из Ниша 
(Србија) и Видина (Бугарска) поседују довољно информација о томе шта је то 
вршњачко насиље, 
- да ли разликују врсте насиља, 
- колико се често испољава вршњачко насиље, 
- који су узроци ове појаве, 
- какви су профили насилника и жртве, 
- могућа решења како би се ова појава смањила.

Показало се:

- у средњим школама у Нишу најизраженије је сексуално
насиље и да 3,2% (16) деце трпи свакодневно овај вид насиља док 
средњошколци у Видину сматрају да је то вербално насиље (4,4% 
средњошколаца трпи овај вид насиља свакодневно)

- ученици основних школа из Ниша највише истичу вербално и физичко насиље, 
али и електронско као најзаступљеније  док основци у у Видину као 
најзаступљеније наводе вербално насиље. 

- наставници, родитељи и стручњаци који се баве вршњачким насиљем у Нишу и 
Видину сматрају да је најизраженији облик насиља физичко насиље

Важно је знати да се овакви одговори објашњавају тиме што деца сматрају 
да се вербално, физичко и социјално насиље међусобно условљавају, тј. да се 
прво дешава вербално, затим физичко насиље и да на крају долази до 
искључивања особа из вршњачке групе због физичких сукоба.

Колико често се трпи насиље и зашто се јавља?

-  2,2% (11 ученика) средњошколаца, у Нишу свакодневно (у току протеклих 
годину дана) врши неки вид насиља над другим ученицима (физичко, вербално, 
социјално, електронско) док тај проценат ученика у Видину износи 0,6% (3 
ученика).
- као разлоге за појаву вршњачког насиља средњошколци у Нишу наводе 
скретање пажње ученика који врше неки вид насиља на себе (40%), потом 
различите васпитне стилове насилних ученика (18%) али и немогућност 
решавања конфликта на други начин, сем прибегавањем насиљу (17%);
- средњошколци из Видина сматрају да насиље изазива скретање пажње на 
себе (36%), потом долази немогућност решавања конфликата на другачији 
начин сем прибегавањем насиљу (23%) а потом другачији васпитни стил 
ученика који врше насиље (20%).
- родитељи и стручна јавност истичу значај породице и породичног васпитања 
као један од битнијих фактора који утиче на формирање личности која је склона 
насиљу.

??? ?



Ко врши насиље (профил насилника и жртве)?

Испитаници кажу да су то најчешће:

-„запуштена деца”, чији родитељи никада нису ту,
- деца која се брину сама о себи и долазе из „нестабилних“ породица, 
- „нарциси, деца која имају врло високо мишљење о себи, мисле да могу да раде 
све што хоће, да бију и псују свакога“,
- ученици који су  често и сами трпели насиље у неком периоду живота,
- деца која желе да покажу да је само њихов начин мишљења, облачења и 
понашања једини прихватљив, а да је све друго што се разликује „смешно и 
глупо“

Представници стручне јавности, родитеља и наставника у Нишу насилног 
ученика виде као дете из породица у којима нису задовољење основне 
потребе детета и где владају дисхармонични односи, а често је и само дете 
жртва насиља па му је агресија према другој деци прихватљиво понашање.

Ко трпи насиље?

- деца која су другачија 
- интровертна и стидљива деца, 
- деца у нижим разредима, 
- деца која имају тешкоће у развоју или инвалидитет, 
- националне и верске мањине, 
- деца из нижег социјалног статуса 
- деца која су плашљива и стидљива и која немају довољно  подршке од sssssss
стране родитеља, наставника и својих вршњака да се уклопе у школску средину.

Зашто деца трпе насиље?

- зато што деца која трпе насиље немају храбрости да пријаве насиље јер 
страхују да ће се оно поновити (испитаници у Нишу 53% испитаници, а у Видину 
38%) 
- физичка слабост деце која трпе насиље (испитаници у Нишу 21%, а испитаници 
у Видину 33%)
- јер немају коме да се обрате за помоћ (испитаници у Нишу 16%, а испитаници у 
Видину 14%).

Како решити проблем вршњачког насиља?

Путем:
- повећања казни за починиоце вршњачког насиља уз одговарајући васпитни 
рад
- путем медијационог процеса (ненасилног решавања конфликата)
- кроз веће учешће наставника у превенцији вршњачког насиља
Када су у питању институције које се баве вршњачким насиљем уочава се 
потреба за:
- већом сензибилизацијом актера који су укључени у рад са децом, посебно у 
сегментима који су у вези са вршњачким насиљем;
- упрошћавањем процедура пријављивања насиља
- праћењем ефекта решавања конфликта и дечјих осећања током целог процеса 
и након њега,
- пружањем информација деци и родитељима о целокупном процесу 
пријављивања случајева насиља и охрабривањем да се укључе.



Центри за вршњачку медијацију

Шта је Центар за вршњачку медијацију?
Центри за вршњачку медијацију су места где ученици основних и средњих 
школа могу да дођу, уколико су се посвађали или имају неки други сукоб.  
Тамо ће њихови вршњаци, медијатори средњошколци, уз помоћ одраслих, 
покушати да сагледају проблем/ситуацију и подстакну све сукобљене стране да 
заједнички дођу до решења које ће свима одговарати. 
Такође, вршњачки медијатори из Центра промовишу важност ненасилног 
решавања конфликта и са тим циљем спроводе радионице о медијацији у 
основним и средњим школама у Нишу и Видину.
Уколико постоји конфликт у некој школи/одељењу/околини, сукобљене стране 
се могу обратити Центру за вршњачку медијацију ради решавања овог 
проблема.
Центар за вршњачку медијацију у Нишу налази се у Отвореном Клубу, на адреси 
Трг Учитељ Тасе 2, док се Центар у Видину налази на адреси ул. "Митрополит 
Кирил" № 7.

Уколико желите да се бавите медијацијом, важно је да знате: 

Шта је медијација?

Медијација је начин решавања конфликта и превазилажења неспоразума у коме 
се неутрална, трећа страна или стране појављују у улози медијатора, тј. 
посредника између сукобљених страна. 
Медијација је веома слична преговарању. И у једној и у другој ситуацији 
покушавамо да дођемо до исхода у којем обе стране добијају, једина је разлика у 
активности страна у сукобу и у томе што код медијације постоји и трећа 
неутрална страна – медијатор. Медијација олакшава процес комуникације 
између страна које преговарају и омогућава им постизање споразума.
Циљ медијације је да се конфликту приђе на конструктиван    
начин и да се дође до заједничког решења у коме све    
стране у сукобу добијају. Уместо позиције у којој једна    
страна добија а друга губи, или чак обе стране губе,     
овде покушавамо да постигнемо споразум који је    
прихватљив и задовољавајући за све стране,     
препознавајући потребе које леже у основи 
конфликта. 
Медијација је постала изузетно важна и приме-    
њена техника у свету. Она се користи као     
алтернатива правном систему у вансудским     
поступцима (породична медијација), у фирмама,      
у бизнис и комерцијалном сектору, као и у школи      
и породици.
Медијатор помаже сукобљеним странама да се    
саслушају, да проблем сагледају на другачији начин,     
да чују потребе друге стране. Он/а учествује у процесу

  Текст преузет из радног материјала интегрисаног из разних публикација у издању 
GIZ/SOSYEP чије су ауторке Милена Голић Ружић и Станислава Видовић, коришћеног на 
тренингу из области вршњачке медијације, Ниш, децембар 2014. године
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констурктивног решавања сукоба и помаже странама у сукобу да нађу најбољи 
начин да реше проблем. Медијатор који је позван да учествује у процесу 
контструктивног решавања сукоба не сме да има интерес или корист у сукобу 
којим се бави. Он има контролу над процесом медијације, али нема контролу над 
понуђеним и одабраним решењима. Њега бирају стране које су у сукобу.  Улога 
медијатора је вишеструка. Добар медијатор омогућава странама у сукобу да 
проблем сагледају на другачији, креативнији начин, омогућава сукобљеним 
странама да се чују, да се помере из почетних позиција у којима се налазе и да 
чују потребе оне друге стране, да смање непоштовање које у датом тренутку 
постоји међу странама, итд. 
Оно чему сваки медијатор треба да тежи током процеса јесте:

- подстицање и подршка странама које су у сукобу
- контрола процеса и тока медијације
- омогућавање странама у сукобу да чују једна другу и 
- покушај проналажења решења конфликта.

Проблем којим ћемо се бавити током медијације зависи од самих страна које су у 
сукобу и од њихових личних интереса. Оне могу да изнесу било коју ствар која их 
тишти, и медијатор нема права да врши рестрикцију тема, осим у случају да тема 
превазилази неформални оквир и да је потребно да се сам систем укључи у 
процес (насиље, дрога и сл.). Медијација је корисна и у случајевима у којима не 
успемо да дођемо до решења. Уколико се током поступка не постигне договор, 
медијација може да помогне странама у спречавању даљег насиља и 
међусобног повређивања, а конфликт у који престајемо да улажемо енергију 
свакако временом бледи. 

Пет корака у процесу медијације 

1. Увод – започињање процеса медијације

Ова фаза подразумева припрему медијатора пре почетка састанка, као и 
увођење учесника у сам процес. У овој фази треба да упознате учеснике са 
основама медијације, са основним правилима која морају да се поштују, да 
развијете почетну атмосферу – атмосферу прихватања и поверења, да 
одговорите на нека почетна питања која би учесници могли да имају у вези са 
самим процесом и др. 
Водите рачуна да приликом објашњавања саме технике користите разумљиве и 
познате речи, оне које нису сувише компликоване и које могу довести до тога да 
се учесници осећају непријатно или несигурно. Идеја није да ви звучите паметно 
и да се представите као експерт за медијацију и решавање проблема. Ви сте ту 
само због тога да помогнете странама у сукобу да се разумеју и чују. Први корак 
је веома битан и од начина на који започнете процес зависе и сви остали кораци 
и њихова успешност. 
Делујте сигурно и охрабрите учеснике што су одлучили да присуствују 
медијацији.

2. Излагање проблема

Ово је важан корак пошто од дефиниције проблема и његовог схватања зависи 
колико и да ли ћемо га успешно решити. 



У овом кораку користите метод ненасилне комуникације да бисте помогли 
странама у сукобу да:

- јасно дефинишу ситуацију, без интерпретације,
- изразе своје потребе, 
- направе разлику између потреба од жеља (начина задовољења 

потреба), које се у ситуацијама сукоба често мешају. 
Ако је конфликт сложен и обухвата неколико незадовољених потреба са обе 
стране, можете да их испишете на табли да буду видљиве и вама и странама у 
сукобу. Ово рашчлањивање проблема је веома битно у овој фази и уопште 
приликом разумевања саме ситуације.

Уколико се сам сукоб састоји од више проблема, што се обично дешава у 
ситуацијама дубљег и дуготрајнијег сукоба, треба да одлучите којим ћете се 
проблемом прво бавити. Наравно да у првом тренутку не можете да сагледате 
све проблеме зато је најбоље да се консултујете са самим странама и да њих 
питате шта је оно чиме би прво волели да се позабаве током медијације,  
односно на првом састанку. Најчешће се узимају хитни проблеми као нешто 
чиме се прво бавите. У оквиру овог корака стране треба да дефинишу проблем у 
коме се налазе.

Водите рачуна и о томе која ће страна прва 
почети да излаже проблем. Било би добро 
да избегнете ситуацију у којој ви одређујете 
ко започиње. Уместо тога отворено питајте 
учеснике о томе ко би волео први да почне. 

Разлози  због  ко јих  избегавамо  да 
медијатор пресуђује ко почиње први са 
излагањем су бројни. Као прво, уколико ви 
то одредите учесници могу да стекну 
погрешну слику: да нисте неутрални и да 
фаворизујете једну страну. Затим, сам 
редослед започињања, начин излагања и
 одбрана, која вероватно следи након тога, много говоре о односу између страна, 
те ви већ на основу ове слике, редоследа излагања, можете створити прву 
претпоставку о њиховом односу.

У случају да обе стране желе да почну прве са излагањем, питајте их због чега им 
је то битно. Понекада ово питање може бити и битније од самог представљања 
проблема јер такође видимо релацију између њих. Уколико вам се деси да 
ниједна страна не жели да почне прва можете се обратити, на пример, особи која 
вас је питала да се закаже састанак за медијацију и питати је отворено да ли 
можда жели да почне прва. Такође, пошто прва страна заврши са излагањем, 
често друга страна крене у контранапад или одбрану у односу на оно што је чула, 
тј. на основу информација које је друга страна изнела. Тада је подсетите да се 
сада бавимо проблемом и да вас занима како свака страна види проблем у којем 
су се нашли, и да уместо критике она изложи своје виђење. О овоме водите 
рачуна јер у противном можете да уђете у ситуацију оптуживања и 
контраоптуживања уместо да усмерите енергију на почетни корак. 
Овај корак се завршава када су потребе обеју страна јасно дефинисане.



3. Рад на процесу и осмишљавање решења

- Схватање суштине проблема

Након излагања проблема, или чак током излагања, битно је да омогућите 
странама да се помере из позиције у којој се налазе и да препознају потребе које 
се налазе у основи проблема. Процес препознавања потреба је стога 
карактеристичан не само за ову фазу, већ понекада и за прву, када се 
упознајемо са самим проблемом. Понекада је овај процес веома једноставан и 
особа прилично лако, некада и сама, препознаје о којој потреби је реч, а 
понекада је ово прилично сложен процес и цео састанак можемо да проведемо у 
покушавању дефинисања истих.

- Смишљање могућих решења

После јасно дефинисаних потреба, медијатор подстиче обе стране у сукобу да 
смисле и предложе различита решења која би могла да задовоље и једну и другу 
страну. У овом кораку се може користити техника браинсторминга (мозгалице) 
у којој се сукобљене стране подстичу да дају што више различитих решења, не 
процењујући потенцијалну вредност и успешност појединих решења. 

-  Процењивање решења

У овом кораку процењујемо могућа решења, нека одмах елиминишемо, око 
неких се договарамо имајући у виду колико су адекватна за конкретан проблем. 
Приликом процене предложеног решења треба водити рачуна о следећим 
питањима:

- Да ли вам решење изгледа реално и јасно дефинисано?

- Шта су предности а шта мане предложеног решења?

- Могуће последице предложеног решења за једну и за другу страну 
као и на друге људе у окружењу?

- Да ли је ово заиста прихватљиво решење за обе стране, тј. да ли се 
обе стране налазе у победничкој позицији?

- Да ли се ово решење може спровести и да ли евентуално једна од 
страна може имати потешкоћа приликом реализације договореног?

- Шта ако...? Водите рачуна о тешкоћама које могу евентуално да 
утичу на реализацију предложеног решења.

- Дефинишите факторе који могу да олакшају или отежају 
реализацију предложеног решења. Како искористити ове факторе, 
тј. како их избећи?

4. Фаза договора

- Доношење одлуке

Уколико су претходни кораци правилно спроведени, овај корак није тежак. Често 
се најбоље решење само наметне. Уколико се сви сложе, овај корак се 
завршава. Уколико се појави неколико прихватљивих решења, потребно је 
поново размотрити свако од њих. Трудите се да постигнете потпуну сагласност, 
важно је да то буде решење око којег се и једна и друга страна слажу да је 
најприхватљивије и да ће задовољити њихове потребе.



Понекад се после овог корака потписује нека врста уговора којим се стране 
обавезују да ће испробати предложено решење.

- Одређивање начина спровођења решења

Често се дешава да се донете одлуке не спроводе. То се дешава онда када се 
прецизно не утврди начин на који ће се одлука спроводити (ко ради, шта ради, 
када и како?).

- Процена успешности решења

Основна идеја је да се процени ефикасност постигнутог договора и да сви 
учесници у медијацији, укључујући и медијаторе, кажу своје мишљење. 
Водите рачуна да не пожурујете стране да се сагласе са неким од понуђених 
решења. Оставите им довољно времена да добро размисле о свему и да након 
тога буду потпуно сигурни у одлуку коју су донели. Уколико нису сигурни у 
предложено решење и имају неке сумње у вези са њим, оставите им онолико 
времена које им је потребно. Можда ће након тог периода доћи до неког новог 
решења које првобитно није било ни предложено. 

- Неуспела решења

Током процеса може да се деси да ниједно предложено решење не буде 
прихватљиво и да стране не могу да се сложе око изласка из самог сукоба. Тада 
размислите о алтернативном решењу које би заменило посредовање и 
проверите са странама које алтернативне предлоге они сами имају. Заједнички 
размислите о овим предлозима и изаберите најбоље и најреалније за стране у 
сукобу. 
Као што смо већ рекли, када смо говорили о циљевима медијације, понекада је 
довољно да се стране саслушају и то већ доводи до смањења снажних емоција и 
промене опажања саме ситуације, а не мора нужно да доведе до престанка 
сукоба. Некада наша одлука може да буде и да трећа особа – арбитрар, пресуди. 
Ово се ради у ситуацијама када се бавимо самом структуром конфликта и када је 
потребно да се какво-такво решење пронађе.

5. Завршавање процеса медијације

У овој фази треба ставити на папир договор који је постигнут током медијације, и 
након тога обе стране треба да га потпишу. Такође, у овој фази се све стране 
укључујући и самог медијатора договарају о фази евалуације, тј. о начину на који 
ће се процењивати постигнуто решење односно његово спровођење и 
успешност. Водите рачуна о томе да дефинисање решења, а затим његово 
записивање на папир нису потпуно исти процеси. Приликом дефинисања 
решења многе ствари се ''подразумевају'' тако да, на пример, не водимо рачуна о 
дефинисању саме реченице, редоследу ко и када ради и сл.
Због овога када договор стављате на папир, тј. када имате писани споразум 
водите рачуна о следећем:

- јасно наглашени детаљи – ко ради (име и презиме), шта ради, када 
ради, на ком месту, ко ће евалуирати процес (име и презиме) и сл. 

- користите језик »позитивне акције«, тј. изразите сопствене захтеве, 
очекивања у односу на себе и друге у афирмативној форми, не шта 
не желим да се уради и шта не желим ја да урадим, већ шта желим 
да друга страна уради и шта желим да ја урадим поводом тога; 



- користите јасне и једноставне реченице које обе стране могу да 
разумеју. О овоме посебно треба водити рачуна у ситуацијама у 
којима имамо сукобе на националној основи где стране не говоре 
истим језиком, или уколико имамо разлику у образовном нивоу, 
узрасту и сл.

- водите рачуна о свим другим условима који омогућавају, тј, 
спречавају реализацију договореног и њих такође ставите на папир;

- шта ће се дешавати у будућности уколико поново упаднемо у исти 
проблем, тј. сукоб? Како ћемо реаговати, разговарати, шта ће бити 
чија одговорност и сл.



ПРОМОТИВНЕ ВРШЊАЧКЕ РАДИОНИЦЕ

РАДИОНИЦА О МЕДИЈАЦИЈИ

Циљ: Упознати ученике са појмом и процесом медијације и представити Центар 
за вршњачку медијацију

Број учесника: 20

Трајање: 60 минута

Материјали: флипчарт папири, маркери, стикери, балони, правила на 
флипчарту

Уводне активности (15 минута):

1) Поздрав групи и представљање водитеља 
радионице (ко смо, одакле долазимо, због 
чега смо данас ту…) – 5 мин.

2) Правила радионичарског рада: носимо наш 
флипчарт папир са унапред предложеним 
правилима која најчешће усвајамо на 
радионицама, затим са групом у краткој 
дискусији договарамо да ли неко правило 
треба избацити или додати. – 5 мин.

3) Упознавање: правимо укрштеницу од наших имена на флипчарту и 
делимо са групом анегдоте (како смо добили име, ко је бирао, због чега 
баш то име и сл.) и значење нашег имена – 5 минута.

 Алтернативе:
a. Хоби у балонима (свако од учесника на малом папиру уписује 

свој хоби, затим га убаци у балон и надује га. Сви балони се 
измешају, затим сваки учесник узима по један балон, буши га и 
покушава да погоди на чији је хоби наишао)

b. 2 истине и 1 лаж (свако од учесника групи говори 2 истине и 1 лаж 
о себи, група треба да погоди шта је од наведеног лаж)

Главна активност (35 минута):

4) Вртлог идеја (браинсторминг) на тему МЕДИЈАЦИЈА (да ли сте икада 
чули о медијацији, шта би могла бити медијација…) – учесници 
радионице говоре своје асоцијације, радионичари бележе асоцијације 
на флипчарт папир. Након што учесници излистају све асоцијације, 
водитељи групи дају важне информације о медијацији, процесу 
медијације, важности овог приступа као и о самом Центру за вршњачку 
медијацију (информације повезују са њиховим асоцијацијама са 
флипчарта) – 10 минута

Предлог важних информација о Медијацији:

Медијација је процес ненасилног решавања проблема. Да не би дошло до 
конфликта између две сукобљене стране, медијатор је ту да са своје неутралне 
стране покуша да им помогне да сагледају целу ситуацију из неког другог угла, 



уоче проблем и покушају да га реше тако да обе стране буду на добитку. 
Медијатор не може да помогне у случају физичког конфликта/насиља.

5) Играње улога – учеснике радионице водитељи деле у четири групе које 
за задатак имају да осмисле хипотетички конфликт/расправу/свађу 
између вршњака на какву често наилазе у свом окружењу у школи, са 
пријатељима … Дакле, ситуације треба да буду реалне, али да не 
укључују физичко насиље. Свака група представља свој хипотетички 
конфликт осталима, а затим се гласа за најреалнији сценарио. Изабрани 
сценарио се изводи (глуми) а један/на од водитеља радионице улази у 
улогу медијатора и показује на који начин би процес медијације помогао 
да се такав конфликт реши.- 15 минута 

6) Дискусија – следи по завршетку и у току овог кратког разговора са 
групом, водитељи би требало да питају да ли има недоумица, нејасноћа, 
сумирају до тада речено, истакну предности медијације и напомену 
могућност да се у сличним ситуацијама могу обратити баш њима и 
Центру за вршњачку медијацију. – 10 минута

Завршна активност (10 минута):

7) Игра засмејавања по избору – 5 минута
8) Евалуација: Учесници радионице имитирајући звук животиња оцењују 

радионичаре и саму радионицу имајући у виду да мала животиња 
означава најнижу оцену док највећа животиња означава највишу оцену: 
Миш, на пример оцена 1…Слон- оцена 5. Захваљујемо се групи на 
пажњи и сарадљивости и поздрављамо је.



ФОРМУЛАР ЗА МЕДИЈАТОРЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕДИЈАТОРА:  
_________________________________________________________________

ДАТУМ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА МЕДИЈАЦИЈЕ: -
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ИМЕНА ОСОБА У СУКОБУ:  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

РАЗРЕД И/ИЛИ ГОДИШТЕ ОСОБА У СУКОБУ:  -
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

КАКО ЈЕ ДОШЛО ДО ОДРЖАВАЊА МЕДИЈАЦИЈЕ?

1) Стране у сукобу су саме затражиле помоћ
2) Медијатор  је чуо за конфликт и сам је понудио своју помоћ
3) Наставник, или нека друга особа из школе, или ван школе је 

препоручила странама у сукобу да оду на медијацију
4) Друго (навести)  

___________________________________________________________

ШТА ЈЕ БИО ОСНОВНИ ПРОБЛЕМ СТРАНА У СУКОБУ?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

КАКО ЈЕ ТЕКЛА МЕДИЈАЦИЈА И КАКО СЕ ЗАВРШИЛА – КАКАВ ЈЕ ДОГОВОР 
ПОСТИГНУТ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ДА ЛИ ЈЕ БИЛО ПОТЕШКОЋА И КАКВИХ? -
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

КОМЕНТАРИ: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 Формулар попуњава вршњачки медијатор након одржане медијације. Формулар се попуњава након сваког 
састанка, чак иако се процес медијације понови више пута. Информације у формулару су поверљиве и могу да се 
користе само током састанка медијатора и супервизора. 
   Није обавезно попунити

2

3

2

3



ПРИЧЕ МЕДИЈАТОРА – НИШ И ВИДИН 

Вршњачке медијаторке из Видина о радионицама кажу:

Током наших радионица видели смо да млади људи у Видину нису чак ни чули за 
медијацију и да такав метод решавања конфликта постоји. Сви су били 
одушевљени начином на који им је ова тема представљена на радионицама и 
техникама које смо користили, нарочито играњем улога и дискусијама. Значење 
медијације и њене позитивне ефекте наши вршњаци схватили су кроз отворену 
дебату. Учесници су имали и неке сумње, питали су се да ли медијатор може да 
буде објективан када није био присутан у време када је конфликт настао па често 
нема довољно информација и да ли може да буде потпуно неутралан, да ли 
конфликт може да се реши без одраслих и слично. Ипак, на крају сваке 
радионице сва деца су знала шта је медијација, која је улога медијатора и да 
постоји место где могу да дођу уколико им је потребан – Центар за вршњачку 
медијацију. 

Утисци вршњачких медијаторки из Ниша, Маје и Каће:

Током вођења радионица најважније нам је било да учесницима на креативан 
начин објаснимо шта значи појам медијација и када сукобљене стране могу да 
дођу код медијатора. Осећале смо се одлично, учесници су, у већини случајева 
били активни и драго нам је што смо могле да им пренесмо оно што ми знамо о 
медијацији. Такође, значајно нам је и то што смо превазишле трему и што смо се 
опробале у улози водитеља. Све ово нам се веома допало, што се види по томе 
колики смо број радионица одржале.  

Вршњачки медијатор из Ниша, Атанасије, описује процес медијације:

Веома је тешко објаснити како сам се осећао. Био сам пун сумњи да ли ћу моћи 
да изведем процес медијације и имао сам велику трему. Било ме је страх да ли 
ћу све урадити тачно и да не прескочим неки корак, не пропустим неку важну 
ствар. Али на крају је све испало добро, прибрао сам се и све обавио како треба 
и драго ми је да ми је медијација успела. Након два сата, био сам тотално 
исцрпљен, али срећан. Фантастичан је осећај када знате да сте неком помогли 
да реши свој проблем, тако да је сва енергија коју сам уложио у тај процес била 
вредна тога. Оне су желеле да реше своју ситуацију, а нису знале како, а ја сам 
тај који им је помогао да нађу решење. Заиста сам био поносан на себе. 



Асоциация за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, 
Ниш, Сърбия

ź Отворен клуб е е основен през 1996 година. с целта на подобряване на 
положението на децата и младите хора в Сърбия. - Повече от 10 000 деца и 
младежи са били включени в програмите на тази организация, чиято цел е да се 
разработи неформални форми на образование и осигуряването на психо-
социална подкрепа на деца, за да се улесни тяхното израстване в страната с 
неблагоприятен икономически и политически условия за социализация на 
младите хора. Следвайки нуждите на общността, Отворен клуб реализира и  
редица други програми, насочени към промяна на осведомеността на гражданите 
на демократичните ценности и овластяване на младите да участват в 
обществените. 

ź Oтворен клуб реализира около 10 проекта на година (в следните области: 
интеркултурния, ненасилие и толерантност, както и правата на децата, 
насърчаване на активизъм и права на младежта, участие на деца и младежи, 
застъпничество, и т.н.).

ź Отворен клуб е инициатор за създаването на мрежа от организации на 
гражданското общество за деца в Сърбия (МОДС). В допълнение, той е член на 
няколко мрежи и коалиции: НАПОР, КОМС, Мрежа за намаляване на бедността, 
от европейска Eurochild мрежа с седалище й в Брюксел и регионалната 
черноморска мрежа Child Pact със седалище й в Букурещ. Отворен клуб е 
известен с многобройните програми и проекти за деца и млади хора.

ź Мисия: Създаване на равни възможности за развитие на деца и младежи, 
утвърждаването на демократичните ценности и овластяване на младите хора за 
активно и отговорно участие в общността;

ź Целева група: деца и младежи 5-35 години от цяла Република Сърбия, членове 
на младежки организации, преподаватели и учители, родители и граждани;

ź Повече информация: www.oknis.org.rs

Асоциация за развитие на децата и младежта – Отворен клуб
Трг Учитељ Тасе 2, 18000 Ниш
Телефон 018 244 995, 018 523 422
e-mail: oknis@medianis.net, web site: www.oknis.org.rs

Диалози фондация, Видин, България 

Фондация „Диалози“ е нестопанска организация със седалище и дейност във Видин, 
България. Основната цел на фондацията е да насърчава развитието и мотивацията 
на обществеността и местната общност като подпомага културния обмен и диалога 
между различните социални групи, малцинства и организации и като повишава 
обществената информираност към проблемите от социалната сфера. Фондацията 
също развива разнообразни младежки дейности: ние подкрепяме младежките 
инициативи и стимулираме участието на млади хора в процесите на вземане на 
решения на местно ниво. Фондация „Диалози“ е в добри отношения с местните 
власти, училища и други младежки организации. 

Фондация "Диалози"
ж.к. Панония, бл.8, вх. Д, ет. 8, ап. 106
3700 Видин, e-mail: dialogues@abv.bg 
+359 898 627064



Проект "Центровете за партньорска 
посредничество“

Асоциация за развитие на децата и младежта – Отворен клуб от Ниш изпълнява 
проекта "Центровете за партньорска посредничество", която има за цел да 
намали тормоза в училищата в Ниш и Видин, чрез партньорски медиацията в 
училищата и центровете за посредничество.

Проектът се реализира в сътрудничество с организацията "Диалози" от Видин, и 
съфинансиран е от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично 
сътрудничество ИПП България - Сърбия. Проектът е с продължителноста от 12 
месеца (от август 2014 г. до юли 2015), а б проектът участва 6 училища от Ниш и 
Видин: Основно училище „Учител Таса“, Основно училище „Стефан Неманя“ и 
Хранителнохимическо училище от Ниш и гимназия "Цар Симеон Велики“, 
Филологическа гиманзия „Йордан Радичков" и професионалните гимназии" 
Проф.д-р Асен Златанов "от Видин.

В началото на проекта, реализирано е проучване на изразеноста, вида и 
причините за тормоза в началните и средните училища и в двата града, а 
резултатите са били представени в тематични срещи и кръгли маси в Ниш и 
Видин, на които са възели участието ученици, учители и експерти които се 
занимават с този въпрос и които са обменили опита им от граничния регион. 
След това спроведено е  обучение за обучители на медиатори, на която са 21 
млади хора от Ниш и Видин, оправомощени за възрастната медиация.

В началото на 2015 г. в Ниш и Видин, образувани са Центровете за общуване 
между учениците в който, предходимото обучени медиатори се занимават с 
ненасилствено разрешаване на конфликти сред децата. Овсен това, те водят 
семинари на посредничество в начални и средни училища, и по този начин 
показват на важността на ненасилствената комуникация и поведение.

Най-важните резултати от изследванията и методология    
центрове са разположени в тази брошура.

Като краен резултат от проект, на финалната среща      
на експерти от двете страни в Ниш, ще се      
формира  неформална мрежа от партньорски    
медиатори, училища и експерти които ще         
продължат да се справят с намаляването на      
тормоз и с обмен на опита им в       
предотвратяването на насилието в училищата.

http://www.oknis.org.rs/centri-za-vrsnjacku-medijaciju/index.html

https://www.facebook.com/peermcvidin   

https://twitter.com/peercenter_bg



??? ?

Проучване

Защто проучване?

За да се открие:
- Дали начални и средни училища, родители и учители от Ниш (Сърбия) и Видин 
(България) разполагат с достатъчно информация за това какво е тормоз,
- Дали различват видове на насилие,
- Колко често се проявява тормоз,
- Какви са причините за това явление,
- Какви са профили на насилници и жертви,
- Възможни решения за да се намали този явление.

Окaзва се че:

- В средните училища в Ниш най-видното е сексуално насилие и че 3,2% (16) от 
децата страдат от този вид на насилие всеки ден, докато в гимназията във Видин 
смятат, че е вербалното насилие най-видното (4.4% от гимназията учениците 
страдат този вид насилие на дневна база)
 - Учениците от основно училище от Ниш изказват като най-виднито словесно и 
физическо насилие, но и като най-разпространените и насилие по електронен 
път, докато учениците от началните училища във Видин твърдят че най-честито 
е вербално насилие.
- Учители, родители и професионалисти, участващи в насилието между 
връстници в Ниш и Видин смятат, че е най-често срещаната форма на насилие, 
физическо насилие
Важно е да се знае, че тези отговори обясняват с мнението на децата да са 
вербално, физическо и социално насилие взаимно зависими, т.е.. първо идва 
вербално, следва го физическо насилие и че в крайна сметка идва до 
изключването на лица от групата на връстниците, поради физическия конфликт.

Колкова често се страда от наилие и защо се проявява?

- 2.2% (11 ученици) на гимназисти в Ниш всеки ден (през изминалата година) 
извършва някакъв вид от насилие срещу други ученици (физически, словесно,    
социално, електронно), докато процентът на учениците във Видин е 0.6% (3 
ученици).

- Като причини за възникването на тормоз в 
гимназията в Ниш, учениците заявяват 
отвличане на вниманието на учениците, 
които изпълняват някаква форма на 
насилие върху себе си (40%), следват 
различни образователни стилове на 
н а с и л и е  у ч е н и ц и  ( 1 8 % ) ,  н о  и 
невъзможността за разрешаването на 
конфликта по другия начин, овсен да се 
прибегне до насилие (17 %);
- Ученици от Видин смятат, че насилието 
предизвиква набирането по внимание на 
себе  си  (36%) ,  а  след  това  идва 
невъзможността за разрешаване на



конфликти по различен начин, овсен да се прибегне до насилие (23%), а след 
това и различни образователни стил на учениците, които извършват насилие 
(20%).
- Родителите и професионална публична подчертават важността на 
семейството и семейското възпитание като един от най-важните фактори, които 
влияят върху формирането на личността, която е склонна към насилие.

Който извърши насилие (профил извършител и жертва)?

Анкетираните смятат, че най-често това са:
- "Пренебрегнати деца", чиито родители никога не са с тях,
- Деца, които да се грижат за себе си и идват от "нестабилно" семейство,
- "Нарциси, деца, които имат много високо мнение за себе си и си мислят, че 
могат да правят каквото си искат, побеждавайки и проклина всеки"
- Ученици, които често са сами подложени на насилие в някакъв момент от 
живота,
- Деца, които искат да покажат, че единственият им начин на мислене, обличане 
и поведение е изключително приемливо и че всичко останало е различно 
"смешно и глупаво“
Представителите на експертната общност, родители и учители в Ниш насилен 
ученик виждат като дете от семейство, в което не са задоволени основните 
нужди на детето и в която управляват дисхармонични отношения, и често само 
дете е жертва на насилие и агресия  към други деца му е приемливо поведение.

Кой страда от насилие?

- Деца, които са различни
- Интровертни и срамежливи деца,
- Децата в по-ниските класове,
- Деца, които имат увреждания,
- Етнически и религиозни малцинства,
- Децата от по-нисък социален статус,
- Деца, които са плахи и срамежливи и нямат достатъчно подкрепа от родители,
 учители и връстници, за да се поберат в училищната среда.

Защо деца страдат от насилие?

- Защото децата, които страдат от насилие, нямат смелостта да докладват 
насилие, защото се страхуват, че ще се случи отново (от анкетираните в Ниш 
53%, от анкетираните във Видин 38%)
- Деца с физическата слабост, които страдат от насилие (анкетираните в Ниш 
21%, анкетираните във Видин 33%)
- Защото те нямат на кого да се обърнат за помощ (анкетираните в Ниш 16%, 
анкетираните във Видин 14%).

Как да се реши проблем с тормоза?

Чрез:
- Увеличаване на наказанията за извършителите на тормоз с подходяща 
възпитателна работа
- Чрез процедурата по медиация (ненасилствено разрешаване на конфликти)
- Чрез участието на учителите в превенцията на тормоза



Когато става въпрос за институции, занимаващи се с насилието между 
връстници може да се види необходимост за:
- По-голяма чувствителност от актьорите, участващи в работата с деца, особено 
в области, които са свързани към насилие между върсниците;
- Опростяване на процедурата за докладване на насилие
- Мониторинг на въздействието на разрешаването на конфликти и детски 
чувства по време на процеса и по-нататък,
- Предоставяне на информация за децата и родителите за целия процес на 
докладване на инциденти на насилие и насърчение да се включат.



Центрове за партньорска медиацияj

Какво е Център партньорска медиация?

Центрове за партньорска медиация са места, където ученици от основни и 
средни училища биха могли да дойдат, ако те са се скарали, или за всеки друг 
вид по конфликта.
Там ще им връстници, меиаторите от средното училище, с помощта на 
възрастни, се опитат да видят проблем/ ситуация и ще насърчат всички 
враждуващи страни да работят заедно за постигане на решение, които ще 
отговарят на всички.
Също така, партньорски медиатори от Центъра насърчават значението на 
ненасилствено разрешаване на конфликти и за тази цел провеждат семинари по 
м ед и а ц и я  в  о с н о в н и те  и  с р ед н и те  у ч и л и щ а  в  Н и ш  и  В и д и н .
Ако има конфликт в училище / клас / околна среда, враждуващите страни могат 
да се обрънат към Центъра за партньорска медиация за решаване на този 
проблем.
Център за общуване между учениците в Ниш се намира в Отворен клуб в 
Площад на Учител Tase, номер 2, докато в град Видин се намира на ул. 
"Митрополит Кирил" номер 7.

Ако искате да се занимавате с медиаия, трябва да знаете :

Какво е Медиация?

Медиацията е начин за разрешаване на конфликти и преодоляване на 
недоразуменията, в която неутрална трета страна или страни, се появяват в 
ролята на медиатори, т.е.. посредник между враждуващите страни.
Медиацията е подобено споразумение. В двете ситуации, опитвайки се да 
стигнем до резултат, в която и двете страни да се възползват, единствената 
разлика е в дейностите на страните по конфликта и че  в   
медиацията, съществува и трето, неутрално лице - медиатор.
Медиацията улеснява процеса на комуникация между     
страните и им позволява постижение за споразумение.
Целта на медиацията е, че конфликтът се приближи     
по конструктивен начин и да достигне до общо      
решение, при което всички страни в конфликта да     
получават. Вместо позиции, в които едната страна     
победи и другата загуби, или дори и двете страни     
губят, медиацията се опитва да постигне     
споразумение, което да е приемливо и     
удовлетворително за всички страни, признавайки     
на нуждите, които лежат в основата на конфликта.
Медиацията е станала изключително важна       
и приложни опит в света. Медиацияа се използва     
като алтернатива на правната система в     
извънсъдебни процедури (семейна медиация),      
в дружества, в секторите, бизнес и търговски, както      
и училището и семейството.

1
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Медиаторът подпомага спорещите страни да бъдат изслушани, за да видят 
проблема по различен начин, за да чуят нуждите на другия. Той / тя участва в 
разрешаването с конструктивен смисъл на конфликта в процеса и помага на 
страните в конфликта да се намери най-добрият начин за решаване на 
проблема.
Медиаторът, който е бил поканен да участва в конструктивното разрешаване на 
конфликта, не трябва да има интерес или полза за конфликта, за който е 
ангажиран. Той има контрол върху процеса на медиация, но няма контрол върху 
предлаганите и избрани решения. Нега / Неяа избират страните който са в този 
конфликт. Ролята на медиатора е многостранна. Един добър медиатор 
позволява страни в конфликта да видят на проблема по различен и творчески 
начин, за да спорещите страни да бъдат изслушани, да се премести от 
първоначалната позиция, в която има нужда да чуе от другата страна, за да се 
намали неуважението, че в даден момент съществува между страните , и така 
нататък.
Това, за което всеки добър медиатор трябва да се стреми за периода на 
медиациа е:

- да насърчава и подкрепя страните в конфликта,
- контрол на процесите и потока на медиацията,
- предоставя възможност на страните в конфликта да чуят един друг и
- опити за намиране на решение на конфликта.

Проблемът, с който ще се справяме в хода на медиацията зависи от самите 
страни, които противоречат и на техните лични интереси. Човек не може да 
изрази нещо, което го притеснява, а посредникът няма право да упражнява 
рестриктивните въпроси, освен ако въпросът излиза извън рамките на 
неформална рамка и че е необходимо, че самата система трябва да се въвлечи 
в процеса (насилие, наркотици и т.н.). Медиацията е полезна в случаите, когато 
не успеем да излезем с решение. Ако по време на процедурата не бъде 
постигнато споразумение, медиация може да помогне на страните да се 
предотврати по-нататъшно насилие и нараняването, а конфликта, в който 
спираме с инвестирането на енергия, със сигурноста ще избледи.

Пет сътпки в процеса на медиация 

1. Въведение - началото на процеса на медиация

Тази фаза включва подготовката на медиатор преди заседанието, както и 
въвеждането на участниците в процеса. На този етап трябва да учасниците ви 
запознаете с основите на медиация, с основните правила, които трябва да се 
спазват, за да се развие домашна атмосфера - атмосфера на приемане и 
доверие, за да отговори на някои от първоначалните въпроси, които 
участниците могат да имат по отношение на самия процес и др.
Обърнити вниманието си когато трябва да обясните техники, използвайки 
разбираеми и познати думи, тези, които не са твърде сложни и тези които могат 
да доведът участниците да се чувстват неудобно или да станат несигурни. 
Идеята не е, че можете да звучите много умно и да въведе себе си като експерт в 
медиация и решаване на проблеми. Вие сте тук само за да помогнете на страни 
в конфликта да разберат и да чуят. Първата стъпка е много важна и от начина, по 
който да започнете процеса зависи от всички останали стъпки и техния успех. 
Действайте безопасно и насърчите участниците, които желаят да присъстват 
медиация.



2.  Излагането на проблема

Това е важна стъпка, тъй като определението на проблема и неговото разбиране 
зависи от това колко и дали ние успешно ще го преодолееме.
В тази стъпка, вие използвате ненасилствени методи за комуникация, за да се 
помогне на страните в конфликта да:
- Ясно определят на положението им, без тълкуване,

- Изразят своите нужди,

- Направят ралика между нуждите им и желанието им (начини за задоволяване 
на нуждите), които са в конфликтни ситуации често погрешно.

Ако конфликтът е сложен и включва редица незадоволени потребности и от 
двете страни, можете да ги отпечатате на борда да бъдат видими за вас и на 
страните в конфликта. Тази разбивка на проблеми е много важно на този етап и 
на всички, при разбирането на ситуацията.
Ако самият конфликт се състои от няколко 
проблеми, които обикновено се случва в 
с и т у а ц и и  н а  п о - д ъ л б о к о  и  п о -
продължителен конфликт, трябва да 
решите с кои въпрос ще се първо справите. 
Разбира се, че на първо няма да можете да 
анализирате всички проблеми, така че е 
най-добре да се консултирате със 
страните и да ги попитате какво е това, за 
което първо би искал да се обърнете по 
време на медиация или на първото 
заседание. Най-често предприемат
спешни проблеми като нещо, което първата сделка. Като част от тази стъпка от 
необходимостта е да се определи проблема, в която те се намират.
Обърнете внимание на факта, коя първа страна че ще започне да се обсъди 
въпроса. Би било добре да се избегне ситуация, в която вие управлявате при 
стартиране. Вместо открито помолете участниците за това, кой би искал да се 
стартира първо.
Причините за коите избегваме да медиатора избира който започва първо са 
многобройни. На първо място ако се уточните, участниците могат да получат 
погрешна картина: не са неутрални и облагодетелства една страна. След това, 
моделът за започване на процедура, вид на представяне и отбрана, които 
вероятно ще последва, много говоре за отношението между страните, така вие 
вече с тази картина можете да създадете предложението ви за техниято 
отношение.
 В случай, че и двете страни искат да започнат първо с представянето, попитейте 
ги питам защо им е това важно. Понякога, този въпрос може да бъде по-важно от 
представянето на един проблем, защото вие  също така да можете видите 
връзката между тях.
Ако се случи да нито една от страните не иска да започне на първо място, 
можете да се обърнете към, например, човек, който ви е помолил да си запиша 
час за посредничество, и попитайте я отворено да ли желае да стартира първи. 
Също така, токущо първата страна съврши с излагането й, често другата страна 
започва контра атака или отбрана във връзка с това, което е чула. Тогава трябва 



да напомните на другата страна че се занимаваме с проблема и че се 
интересувате за това как и двете страни виждат проблема им. Запомните си, че 
тряабвате за такова нещо, добре да си обърнете вниманието си, защото можете 
да вълезнете в ситуация където се страни обвиненият и контра обвиненият, 
вместо да енергията ви използвате за първоначалния етап.
 Тази стъпка е завършена, когато нуждите на двете страни са ясно определени.

3. Работа в процеса и създаване на решения

- Разбиране на същността на проблема

След представянето на проблема, или дори по време на представяне, важно е 
да се даде възможноста на страните да се премине от една позиция, в която те 
се намират и да се признае на нуждите, които лежат в основата на проблема. 
Следователния процес на определяне на потребностите е характеристичан не 
само за тази фаза, но понякога и за първата, когато се срещаме със самия 
проблем. Понякога този процес е много прост и хората доста лесно, понякога и 
сами, препознава за каква необходимостта става дума, а понякога това е доста 
сложен процес, а цялата среща можем да прекарам в опитите си да ги 
определят.

- Създаване на възможните решене 

След ясно определени потребности, медиаторът насърчава и двете страни в 
конфликта да изработят и предложат различни решения, които могат да 
задоволят и него и другата страна. В тази стъпка може да се използва 
брейнсторминг техники (главоблъсканици) когато спорещите страни се 
насърчават да предоставят възможно най-много различни решения, а не за 
оценка на потенциалната стойност и производителността на индивидуални 
решения.

- Оценяаване на решение

В този етап, ние преценяваме възможните решения, няакои премахнаме 
веднага, за някои преговаряме като се има предвид колко са подходящите за 
конкретния проблем.
При оценка на предложеното решение трябва да вземете предвид за следните 
въпроси:

ź Дали решението изглежда реалистично и ясно дефинирано?
ź Какви са предимствата и недостатъците на това, което предложеното 

решение?
ź Потенциалните ефекти от предложеното решение на едната и 

другата страна, както и на други хора в околната 
ź среда?
ź Това ли е наистина прихватливо решение за двете страни, т.е.. ако 

двете страни са в печеливша позиция?
ź Дали решението може да се проведи и дали е възможно да една от 

страните може да има трудности по време на изпълнението на 
договорените?

ź Какво ако ...? Обърнете внимание на трудностите, които евентуално 
могат да засегнат изпълнението на предложените решения.



ź Определите факторите, които могат да улеснят или да попречат на 
изпълнението на предложените решения. Как да се иззползват тези 
фактори, т.е.. как да ги избегнем?

4. Етап на договаряане

- Вземане на решение

Ако са предишните стъпки правилно изпълнени, тази стъпка не е трудна. Често 
най-доброто решение се налага само. Ако всички са съгласни, тази стъпка е 
завършена. Ако има редица приемливи разтвори, е необходимо да се 
преразглежда всеки от тях. Опитайте се да се постигне пълно съответствие, 
важно е, че този да бъде решение, около която и двете страни са съгласни, че 
най-приемливото и че ще отговори на техните нужди.
Понякога след тази стъпка, подписан някакъв договор, който страните се 
задължават да се опита предложеното решение.

- Определяне на изпълнението на решения

Това често се случва, че решенията не се изпълняват. Това се случва, когато се 
точно не определи начина, по който ще се изпълнява решението (от кого, какво, 
кога и как?).

- Оценка на решението

Основната идея е да се направи оценка на 
ефективността на споразумението и че 
вс и ч к и  у ч а с т н и ц и  в  м ед и а ц и я та , 
включително медиатори, да изразят 
техните мнения.
Бъдете внимателни, да не по-бързвате 
страни да се договорят за някои от 
предложените решения. Оставите ги 
достатъчно време да мислят за всичко и 
след това да бъдът напълно сигурни в 
решението което направиха. Ако не са

сигурни в предложеното споразумение и имат някои съмнения за него, оставите 
ги време, колкото им трябва. Може би след този период ще достигне ново 
решение, което първоначално не се е дори предложи.

- Неуспешните решения

По време на процеса може да се случи да нито едното предложено решение не е 
приемливо и че страните не могат да се споразумеят за изход от конфликта. 
Тогава помислите за алтернативно решение, което ще замени медиация и 
проверите със страните какви алтеративните предложения имат. Заедно  
разгледайте тези предложения и изберете най-добрите и най-реалните за 
страните в конфликта.
Както казахме, когато говорихме за целите на медиацията, понякога това е 
достатъчно, че страните да бъдат изслушани и това вече води до намаляване на 
емоция и промяна на представата за ситуацията, обаче не е задължително да 
доведе до края на конфликта. Понякога нашето решение може да бъде, и да 
трета страна – съдия да пресъди. Това се прави в случаите, когато се 



занимаваме с структурата на конфликта и, където е необходимо да се намери 
каквото и вече решение.

5. Крайния процес на медиацията

На този етап трябва да се постави върху хартия споразумението, постигнато по 
време на медиацията, а след това и двете страни трябва да го подпишат. Също 
така, на този етап, всички страни, включително и на медиаторите се споразумеят 
за фазата на оценка, т.е.. начина, по който ще се оценява постигането решение 
или неговото прилагане и успех. Бъдете внимателини, че да се определяване на 
решението, а след и неговото потписване не 
са точно същите процеси. При определянето на решения много неща „се 
разбира“', така че, например, не е нужно да се грижи за дефинарането на 
изречения, ред, когато се работи и т.н.
Поради това, когато пускате договора ви на хартия, т.е. когато имате писмено 
споразумение вземите предвид за 
следното:
- Ясно засилени подробности - който прави (име), което работи, когато работи, 
на което място, който ще оцени процеса (името) и други подобни.
- Използвайте езика на "позитивни действия", т.е.. изразите своите собствени 
нужди, очаквания за себе си и другите с утвърдителната форма, а не това, което 
не искам да правя и какво не искам да правя, но това, което искам от другата 
страна да прави и какво искаш да направиш за нея;
- Използване на ясни и прости изречения, че двете страни могат да ги разберат. 
За този особено внимание трябва да се предприема в случаи, когато имаме 
конфликти на етническа основа, когато страните не говорят същият език, или 
ако съшествува разлика в нивото на образование, възраст и други подобни.
- Вземите предвид за всичките други условия, които дават възможност, т.е. не 
дават възможност, да се реализира договореното и това също сложите на 
хартия
- Какво ще се случи в бъдеще, ако отново попаднат в един и същ проблем, т.е.. 
конфликт? Как да реагираме, да се обсъждат, какво ще се случи с отговорността 
и други подобни.



Промоционални партньорски семинари

Семинар по медиация 

Цел: Запознаване студентите с концепцията и процеса на медиация и 
настоящето Център за партньорска медиация
Брой на участниците:  20
Продължителност: 60 минути
Материали: флипчарт, маркери, стикери, балони, правилата на флипчарта

Уводни дейности (15 минути):

1) Поздрав на групата и представяне на водача (кои сме, откъде идваме, защо 
сме тук днес ...) - 5 мин.

2) Правилата на провеждане на семинар: носим нашата флипчарт хартия с 
предварително предложените правила, които обикновено приемат 
работилниците, тогава групата в кратка дискусия определя дали някакво 
правило трябва да бъде изпуснато или да се добави. - 5 минути.

3) Запознаване: направи кръстословица от нашите имена на флипчарт и делим 
анекдоти на групата (като спечелихме име нам, кой го е избрал, защо точно този 
име и т.н.) и смисъла на нашето име - 5 минути.

Алтернатива:

а. Хоби в балони (всеки участник на малка хартия изписва хобито си, а след това 
я слага в балона и го подува. Всички балони са смесват, след това всеки участник 
взема един балон, пронизва го и се опитва да отгатне по чието хоби е отчетено)

б. Две истини и една лъжа (всеки участник от групата трябва да заяви две истини 
и една лъжа за себе си, а групата трябва да отгатне какво от тях е лъжа)

Основна дейност (35 минути):

1) вихъра на идеи (мозъчна атака), с тема на медиация (чували ли сте някога за   
ssssssssssssssss медиацията, какво може да бъде медиация ...) - участниците в 
ssssssssssssssssss семинара казват техните асоциации, лидерът записва 
sssssssssssssssssssss сдружаванета върху хартията за флип чарт. След като 
ssssssssssssssssssssss участниците изброим всички асоциации, лидаерът на 
ssssssssssssssssssss групите предоставят важни информации за 
sssssssssssssssssssss медиацията, процедурата по медиация, значението 
sssssssssssssssssssssss на този подход, както и за самия Център за 
sssssssssssssssssssssss партньорска медиация (информация свързват с 
ssssssssssssssssssssssss техните асоциации с флипчарт) - 10 минута

ssssssssssssssssssss Предложение за важна информация относно  
ssssssssssssssssssss        медиацията:

sssssssssssssss      Медиацията е процес на ненасилствено решаване на 
ssssssssssssss       проблеми. За да се избегне конфликт между двете страни,  
медиаторът е тука, за да с неутралната страната си се опитва да им помогне да 
погледнат цялата ситуация от друг ъгъл, те да забележат проблема и да се 
опитат да го решят, така че и двете страни да спечелят. Медиаторът не може да 
помогне в случай на физическа конфликт / насилие.



2) Игренето на роли – участниците, лидерите на семинара разделят в четири 
групи които имат задача да разработят един хипотетичен конфликт / дебат / спор 
между връстници за това какво са често срещани в тяхната среда в училище, с 
приятели ... Така, ситуацията трябва да бъде реалистична, но да не включват 
физическо насилие. Всяка група представя своя хипотетичен конфликт на 
другите, а след това гласуват за най-реалистичен сценарий. Избрани сценарий 
се извършва (в ролята) и един / на от лидера взема ролята на посредник и 
показва как в процеса на медиация помогна да се конфликтът реши.- 15 минути

3) Дискусия - след приключване и по време на този кратък разговор с група, 
лидерите трябва да попитат, ако има съмнения, несигурност, да обобщат по-
рано заяви, подчертават предимствата на медиацията и да забележят 
възможността, че в подобни ситуации могат да се обрнат на тях и на Центъра за 
за посредничество. - 10 минути

Крайният активност (10 минути):

1) игрии със смях по желание - 5 минути

2) Оценка: Участниците, наподобяващи звука на животни, оценяват семинара и 
самия лидъра, като се има предвид, че малките животни показва най-ниския 
клас, а най-голямото животно показва най-висок резултат: Мишка, например, 
оценка 1 ... Слон - оценка 5. Благодарим групата за тяхното внимание и 
кооперацията им и ги поздравяваме.



ФОРМУЛАР ЗА МЕДИЈАТОРЕ

ТРИТЕ ИМЕНА НА МЕДИАТОРА:  
_________________________________________________________________

ДАТА И МЯСТО НА ПОДДРЖКА: -
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ИМЕНА НА ЛИЦА КОЯТО СА В КОНФЛИКТА:  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

КЛАС И/ИЛИ ГОДИНА НА РАЖДАНЕТО НА ЛИЦА В КОНФЛИКТА:  -
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

КАК СЕ СТИГНА ДО МЕДИАЦИЯ?

1) Страните в конфликта сами потрсиха помоща
2) Медиатора е чувал за кофликтът и е предложил помоща му
3) Учител или няакой друг од училище, или извън училище е препоръчил 

на страни които са в конфликт, да отидат на медиация
4) Някакво друго (посочете)   

___________________________________________________________

ШТА ЈЕ БИО ОСНОВНИ ПРОБЛЕМ СТРАНА У СУКОБУ?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

КАК Е ВРВИЛа МЕДИАЦИЯТА И КАК СЕ СВРШИЛА – КАКЪВ Е ДОГОВОР 
ПОСТИГНАТ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ДАЛИ ИМАХТЕ ЕВЕНТУАЛНИ ТРДНОСТИ И КАКВИ? -
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

КОМЕНТАРИ: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

  Формуляр попълва медиатор на връстници, след изъплнена медиация. Формуляр се попълва след всека среща, 
дори и ако се процеса на медиация повтаряа. Информации в формуляра са поверителни и могат да се използват 
само през среща на медиатори и ръководителите им 
   Не е задължително
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РАЗКАЗ НА МЕДИАТОРИ – НИШ И ВИДИН 

Младите медиатори от Видин разказват:

По проекта във Видин бяха проведени общо 15 работилници в 4 училища. 
Участниците бяха от VIII до XI клас. Изводът ни от проведените работилници е, 
че младите хора не знаеха дори значението на думата ''медиация'', както и не са 
чували за съществуването на такъв метод за решаване на конфликти.  На 
всички много им допадна начинът на поднасяне на информацията -  не под 
формата на лекции, а чрез ролеви игри и метода на мозъчната атака. Основната 
идея достигна до участниците чрез проведени активни отворени дебати, чиято 
цел бе те да разберат положителните страни на този начин за решаване на 
конфликти.  Най-често участниците изказваха колебание и недоверие в метода 
с аргументи, че медиаторът  не може да присъства в момента на възникването 
на конфликта, както и това, че не може да се гарантира неговата неутралност. 
Защото в училище конфликтите се разрешават в момента на възникване с 
помощта на учител, класен ръководител, директор или други длъжностни лица. 
В края на всяка една работилница, участниците бяха наясно с това какво е 
медиация, в какво се състои работата на медиатора, и че във Видин има такъв 
център за медиация между връстници, където могат да получат информация и 
помощ по всички вълнуващи ги в тази област въпроси.

Импресии на медиатори от Ниш, Мая и Катя:

По време на семинара най-важното за нас беше, да на участниците в креативен 
начин обясним какво означава понятието на медиация и кога спорещите страни 
могат да идват на медиатор. Ние се чувствахме страхотно, участниците бяха, в 
повечето случаи, активни и ние бяхме доволни, че сме могли да траснферам им 
знаниата ни за медиация. Също така беше ни важно, че сме преодолели 
сценична треска и сме се опитайиле в ролята на лидер. Всичко това ни е 
харесвало, което се и види по номер на проведените работни срещи.

Младият медиатор от Ниш разказва процеса на медиацията:

Много е трудно да ви обясна как се чувствах. Бях испълнен със смнение дали аз 
ще бъда в състояние да направим процеса на медияцията и много се 
притеснявах. Бях уплашен дали аз ще направя всичко точно, за да не пропусня 
някоя важна крачка в медияция. В края на крдища всичко се оказва добре и бях 
доволен че медияцията успя. След два часа бях изтощен но щастлив. 
Фантастично е усещане кога знаеш че си успял да на някогоо помогнеш да реши 
проблема, така че цялата енергия ми която съм испозвал в процеса беше 
струвало. Те искаха да решат своята ситуация, но не знаеха как, а аз беше той 
които им е помогнал да намерат решение. Наистина бях много горд от себе си.



ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT OF CHILDREN AND YOUTH - 
OPEN CLUB, NIŠ, SERBIA

ź Open Club was founded in 1996 with the aim to improve position of children and youth 
in Serbia. More than 10.000 children and young people were covered by programs of 
the Open Club, whose aim was to develop informal forms of education and to provide 
psycho-social support for children for their easier growing up in the county with 
unfavorable economic and political conditions for their socialization. Following the 
needs of community, Open Club implemented various programs aimed at changing 
awareness among citizens on democratic values and empowering young people to 
participate in social processes.   

ź Open Club is implementing around 10 projects per year (in the following areas: 
intercultrality, non-violence and tolerance, child and human rights, activism and youth 
empowerment, participation of children and youth, advocacy, etc.)

ź Open Club has initiated establishment of Network of Organizations for Children of 
Serbia (MODS). In addition, Open Club is a member of multiple networks and 
coalitions: NAPOR, KOMS, EAPN and EAPN Serbia, EUROCHILD network from 
Brussels, regional Black sea area network ChildPact. Open Club is well known for 
numerous programs and projects for children and youth.   

ź Mission: creating equal possibilities for development of children and youth by 
affirming the differences and strengthening the youth for active and responsible 
participation in a community. 

ź Target group: CHILDREN AND YOUTH, from 5 u to 35 years of age from whole 
Republic of Serbia, members of youth organizations, educators, teachers, parents 
and citizens;

ź More info at: www.oknis.org.rs

Association for Development of Children and Youth – Open club  

2, Ucitelj Tasa Square, 18000 Nis

Тelephone 018 244 995, 018 523 422

e-mail: oknis@medianis.net, web site: www.oknis.org.rs

FUNDATION DIJALOZI, VIDIN, BULGARIA 

ź Foundation “Dialogues” is a non-profit organization, established and operating in 
Vidin, Bulgaria. 

ź The main objective of the foundation is to encourage the development and 
motivation of society and local community by fostering cultural exchange and 
dialogue between different social groups, minorities and organizations and 
raising social awareness to the problems of the social sphere.

ź Foundation "Dialogues" also develops various youth activities: we support youth 
initiatives and stimulate the participation of young people in the decision making 
processes on a local level. We are in good relations with local authorities, high 
schools and other organizations.

Foundation "Dialogues"
Panonia, Bl.8, вх. Д, ет. 8, ап. 106
3700 Vidin, +359 898 627064
e-mail: dialogues@abv.bg 



The project “Peer Mediation Centers”

Association for Development of Children and Youth - Open Club from Nis is 
implementing project "Peer Mediation Centers" aimed at reduction of peer violence in 
schools in Nis and Vidin, through peer mediation in schools and peer mediation 
centers. 

The project is implemented in cooperation with CSO "Dijalozi" from Vidin and is co-
financed by European Union through Bulgaria - Serbia IPA Cross-border Program. 
The project lasts 12 months (August 2014 - July 2015) and 6 schools from Nis and 
Vidin are involved in the project: Elementary Schools "Ucitelj Tasa", "Stefan Nemanja" 
and High School "Prehrambeno Tehnicka Skola" from Nis and Gymnasium "Car 
Simeon", Philology Gymnasium "Jordan Radickov" and High School "Prof. Dr. Asen 
Zlatanov" from Vidin.    

At the beginning of the project research on extent, types and causes of peer violence 
was conducted in elementary and high schools in both cities and research results were 
presented at thematic meetings and round tables in Nis and Vidin, with active 
participation of pupils, teachers and various experts dealing with this topic, who have 
exchanged experiences from the border region. After that a training for peer mediators 
was organized and 21 of them were empowered for this topic.  

Peer Mediation Centers were formed in Nis and Vidin at the beginning of 2015, where 
previously trained peer mediators are dealing with non-violent conflict resolution 
among children. In addition, peer mediators are conducting mediation workshops in 
elementary and high schools and thus highlighting the importance of non-violent 
communication and behavior. 

The main results of the research and working methodology of Peer Mediation Centers 
are presented in this brochure.  

As the final result of project, at the final meeting of experts    
from both countries in Nis, informal network of peer     
mediators, schools and experts will be formed that      
will continue to deal with reduction of peer violence     
and that will continue to exchange experiences       
in the field of prevention of violence in schools. 

http://www.oknis.org.rs/centri-za-vrsnjacku-medijaciju/index.html
https://www.facebook.com/centrizavrsnjackumedijaciju
https://twitter.com/medijacijadece
https://www.facebook.com/peermcvidin   
https://twitter.com/peercenter_bg



RESEARCH

Why was this research conducted?

With the aim to identify:
- whether pupils in elementary and high schools, their parents and teachers from Nis 
(Serbia) and Vidin (Bulgaria) have enough information about what is peer violence,
- whether they differ different types of violence,
- how often is peer violence manifesting, 
- what are the causes of this phenomenon,
- profiles of both abusers and victims,
- possible solutions for reduction of this phenomenon.

It has been shown that:

- Sexual violence is most notable in high schools in Nis and 3,2% (16) of children suffer 
sexual violence on every day basis, while children in high schools in Vidin consider 
verbal violence to be the most common (4,4% of pupils suffer verbal violence on every 
day basis);
- verbal and physical violence is emphasized as most notable by elementary school 
pupils in Nis, but they have emphasized electronic violence as well, while the pupils in 
Vidin consider verbal violence as most common type of violence;
- teachers, parents and experts who are dealing with peer violence in Nis and Vidin 
recognize physical violence as most common form of violence in elementary and high 
schools. 
It is important to know that this facts can be interpreted through the fact that children 
consider verbal, physical and social violence as mutually dependent categories, i.e. 
verbal violence occurs first, physical violence comes after and exclusion of individual 
from peer group due to physical conflict comes at the end of this process. 

How often is peer violence suffered and why does it occur?

- 2,2% (11) high school pupils in Nis commit some form of violence (physical, verbal, 
social, electronic) against other pupils on every day basis (during the past year), while 
that percentage in Nis is 0,6% (3 pupils)
- as the main reasons for peer violence, high school pupils in Nis point out that pupils 
who commit violence want to draw attention of other pupils on themselves (40%), then 
deferent upbringing styles of violent pupils (18%) and inability to resolve the conflict in 
different way, except through violence (17%); 
- high school pupils from Vidin think that pupils who commit violence want to draw 
attention of other pupils on themselves (36%), then inability of those pupils to resolve 
the conflict in different way, except through violence (23%) and different upbringing 
styles of students who commit violence (20%); 
- parents and experts emphasize importance of family and family upbringing style as 
one of the most important factors that influences development of personality prone to 
violence.  

??? ?



Who commits violence (profile of abuser and victim)?

Respondents say that those are:
 - "neglected children" whose parents are always away (absent),
- children who take care of themselves alone and come from "unstable" families,
- "narcissists, children who have very high opinion of themselves, who think they can 
do whatever they want, to curse and beat up everyone" 
- pupils who were often victims of violence themselves at some point of their life
- children who want to show that only their way of thinking, dressing and behaving is 
acceptable and everything that is different is "ridiculous and stupid". 
Representatives of expert community, parents and teachers in Nis see violent pupils 
as children from disharmonious families where basic children needs were not meet 
and where children are often victims of violence, so that aggression towards other 
children is acceptable behavior for them. 

Who suffers violence?

- children who are different,
- introvert and shy children,
- children in lower grades,
- children with disabilities,
- ethnic and religious minorities,
- children from lover social status,
- children who are timid and shy, who don't have enough support from parents, 
teachers and their peers to fit in to the school environment. 

Why children suffer violence?

- children who suffer violence don't have the courage to report violence, because they 
fear that it will happen again (53% in Nis and 38% in Vidin)
- children who suffer violence are physically weaker (21% in Nis and 33% in Vidin)
- they have nowhere to turn for help (16% in Nis and 14% in Vidin)

How to solve the problem of peer violence?

Through: 
- incensement of punishment for committers of peer violence followed with 
appropriate educational work
- mediation process (non-violent conflict resolution)
- greater participation of teachers in prevention of peer violence
When it comes to institutions dealing with peer violence it is notable that there is a 
need for:
- greater sensitization of all actors involved in work with children, particularly in 
segments related to the peer violence;
- simplifying of the procedure for reporting of violence cases;
- monitoring of the conflict resolution effects and children's feelings through the whole 
process and afterwards;
- providing of information for children and parents about the entire process of 
violence cases reporting and encouraging them to get more involved. 



Peer Mediation Centers

What is the Center for Peer Mediation?

Centers for Peer Mediation are places where pupils from elementary and high schools 
can go if they had a fight with someone or they have some other conflict with someone.
There, their peers, high school pupils - mediators, with the support of grownups will try 
to analyze the problem/situation and encourage all conflicting parties to work together 
and reach solution that will satisfy everyone.
Furthermore, peer mediators from the Centers promote the importance of non-violent 
conflict resolution and with that aim they conduct mediation workshops in elementary 
and high schools in Nis and Vidin. 
If there is a conflict in some school/class/surroundings, the conflicting parties can 
contact the Peer Mediation Center for resolution of that problem.
Peer Mediation Center in Nis is located in the Open Club, at the address Trg Ucitelj 
Tase 2 while the Peer Mediation Center in Vidin is located at the address Mitropolit Kiril 
№ 7.

If you want to practice mediation, it is important for you to know:

What is mediation?

Mediation is a way of resolving conflict and overcoming of misunderstanding in which 
neutral third party or parties, appear in the role of mediators between conflicting 
parties. 
Mediation is very similar to negotiations. In both situations we try to reach the result 
that satisfies both parties, the only difference is in activities of parties in the conflict and 
in the fact that in mediation there is also a third party - the mediator.
Mediation eases the process of communication between negotiating parties, allowing 
them to reach an agreement. 
The aim of mediation is to approach the conflict in constructive    
way and to reach the solution where all parties benefit.      
Instead of situation where one party wins and other party     
loses, or even both parties lose, in mediation we try to     
achieve agreement that is acceptable and satisfactory     
for both parties, recognizing the needs that underline     
the conflict. Mediation has become extremely      
important and applied technique in the world.      
Mediation is used as an alternative to the official      
legal system in extrajudicial procedures (family     
mediation), in companies, in business and     
commercial sector, as well as in school and family.
Mediator helps the conflicting parties to listen to each     
other, to look at the problem from different perspective     
and to hear the needs of each other. He/she is involved      
in the process of constructive conflict resolving and he/she    
helps both sides to find best way to solve the problem.

 Text from working material that was integrated from various publication published by 
GIZ/SOSYEP, whose authors are Milena Golić Ružić and Stanislava Vidović, used during the 
training for peer mediators in Nis, December 2015

7



Mediator who is involved in the process of constructive conflict resolving should not 
have any interest or benefit from the conflict he/she is engaged at. Mediator has 
complete control over the process of mediation, but he/she has no control over offered 
and selected solutions. Mediator is selected by conflicting parties and his/hers role is 
multiple. Good mediator enables both parties to look at the problem from different and 
more creative perspective and he/she enables them to hear each other, to step out of 
the initial positions and hear the needs of other party, to reduce disrespect that exists 
between the parties at that moment, etc. 
During mediation period each mediator should:  

- encourage and support both parties that are in conflict, 
- control the process and course of mediation, 
- enable both parties to hear each other and  
- attempt to find solution of the conflict. 

The problem we will be dealing with through the mediation process depends on the 
parties that are in conflict and their personal interests. They can express anything that 
bothers them and mediator has no right to restrict any issue, unless the issue goes 
beyond the informal framework and that it is necessary that the system itself has to be 
involved in the process (severe violence, drugs, etc.). Mediation is also useful in cases 
where we fail to come up with the solution. If the agreement is not reached during 
mediation, mediation can help both parties to prevent further violence and harming 
each other and conflict in which we stop investing time and energy fades as time goes 
by. 

Five steps in the process of mediation

1. Introduction – starting the process of mediation

This phase involves the preparation of a mediator before the meeting, as well as the 
introduction of the participants in the process. At this stage you should introduce the 
participants with the basics of mediation, with the basic rules that must be respected, 
to develop home atmosphere - an atmosphere of acceptance and trust, to answer 
some initial questions that participants may have regarding the process itself, etc.
When explaining the technique take care to use understandable and familiar words, 
ones that are not too complicated and that can lead to the participants feeling 
uncomfortable or unsafe. The idea is not that you sound smart and introduce yourself 
as an expert in mediation and problem solving. You are here only to help parties in 
conflict to understand and hear each other. The first step is very important and the way 
in which you start the process depend on all the other steps and their success.
Act safe and encourage participants for choosing to attend mediation.

2. Present the problem

This is an important step because the definition of the problem and its understanding 
depends on how much and whether we will successfully overcome it.
In this step, you use non-violent methods of communication to assist the parties to the 
conflict to:

- Clearly define the situation, without interpretation,
- Express their needs,
- Distinguish between the needs and desire (ways of satisfying the needs), 

which are in conflict situations often mistaken. 



If the conflict is complex and involves a number of unmet needs on both sides, you can 
print them on the board to be visible to you and the parties to the conflict. This 
breakdown of the problem is very important at this stage and when understanding the 
situation in general.
If the conflict itself consists of several problems, which usually happens in situations of 
deeper and more prolonged conflict, you need to decide which will be the first issue to 
deal with. Of course that at first you cannot analyze all the problems so it is the best to 
consult with the parties themselves and to ask them what they would first like to 
address during the mediation or at the first meeting. Most often, the urgent problems 
are first to be dealt with.
Within this step the parties need to define the problem they are dealing with.
Pay attention to the fact which party will first start to discuss the issue. It would be good 
to avoid a situation in which you control who will start. Instead of that, you should 
openly ask the participants about who would like to start first.
The reasons we avoid for the mediator who 
determine who starts first with the stating are 
numerous. Firstly, if you specify that, the 
participants can get the wrong image: that you 
are not neutral and that you favor one party. 
Then, the pattern of initiation, type of 
presentation and defense, which likely follows 
after, speak a lot about the relationship 
between the parties, and already based on 
these image and the order of stating, you can 
create a first presumption of their relationship.
In the event that both sides want to start first with the presentation, ask them why it is 
relevant. Sometimes, this question can be more important than the presentation of a 
problem because we also see the relation between them.
If it happens that neither party wants to start first, you can turn to, for example, a 
person who has asked you to make an appointment for mediation and ask it openly if 
they want to start first.
Also, after the first party has finished with the presentation, often the other party starts 
a counter attack or defense in relation to what is heard, i.e. based on the information 
that the other party has presented. Then you remind it that we're dealing with the 
problem now and that you are interested in how each parties sees the problem in 
which they found themselves, and that, instead of criticism, they should state their 
view. You should pay attention to this, otherwise, you can enter a situation of 
accusations and counter accusations instead of directing the energy to the initial step.
This step is complete when the needs of both parties are clearly defined.

3. Work on the process and designing solutions

- Understanding the essence of the problem

After the presentation of the problem, or even during the presentation, it is important to 
enable the parties to move from a position in which they are located and to recognize 
the needs that lie beneath the problem. The process of identification of needs is 
therefore a characteristic not only for this phase, but sometimes for the first phase as 
well, when we meet with the problem itself. Sometimes this process is very simple and 



people quite easily, sometimes alone, recognize the need and sometimes this is a 
fairly complex process and the entire meeting can be spent trying to define them.

- Coming up with possible solutions

After clearly defined needs, the mediator encourages both sides to the conflict to 
devise and propose different solutions that could satisfy both parties. In this step 
brainstorming techniques (brain teasers) can be used, where the conflicting parties 
are encouraged to provide as many different solutions, not assessing the potential 
value and performance of individual solutions.

- Assessment Solutions

In this step, we estimate the possible solutions, we immediately eliminate some of 
them and some we negotiate about, keeping in mind how much they are appropriate 
for the specific problem.
The following issues should take into account when assessing the proposed solution:

- Does the solution seem realistic and clearly defined?
- What are the advantages and disadvantages of the proposed solution?
- The potential effects of the proposed solutions to both parties as well as the 

other people in the environment?
- Is this really an acceptable solution for both parties, i.e. if both parties are in 

the winning position?
- Can this solution be implemented and will one of the parties have possible 

difficulties during the implementation of the agreed?
- What if ...? Pay attention to the difficulties that may possibly affect the 

implementation of the proposed solution.
- Define the factors that can facilitate or impede the implementation of the 

proposed solution. How to take advantage of these factors, i.e. how to avoid 
them?

4. The Agreement Phase 

- Decision-making

If the previous steps are properly implemented, this step is not difficult. Often the best 
solution is imposed on its own. If everyone agrees, this step is completed. If there are a 
number of acceptable solutions, it is necessary to re-examine each of them. Try to 
achieve full compliance; it is important that it is a solution about which both parties 
agree to be the most acceptable and the one that will meet their needs.
Sometimes after this step some kind of contract is signed, by which the parties 
undertake to try the proposed solution.

- Determining the manner of the solutions implementation

It often happens that the taken decisions are not implemented. This happens when the  
way in which the decision will be enforced is not precisely determined (by whom, what, 
when and how?).
 



- Evaluation of the solutions 

The basic idea is to evaluate the effectiveness of the reached agreement and that all 
participants in the mediation, including mediators, state their opinion.
Be careful not to rush the parties to agree to some of the proposed solutions. Give 
them enough time to think about everything and then be completely sure of the 
decision you have made. If you are not sure of the proposed solution and have some 
doubts about it, give them the time they need. Maybe after this period they will reach a 
new solution that was initially not even proposed.

- Unsuccessful solutions

During the process it could happen that none of the proposed solution is acceptable 
and that the parties cannot agree to resolve the conflict. Then you should consider an 
alternative solution that would replace mediation and check with the parties which 
alternative proposals they suggest. Jointly consider these proposals and select the 
best and most realistic one for the parties to the conflict.
As we have already said, when we spoke about the objectives of mediation, 
sometimes it is enough that the parties hear one another, which already leads to a 
reduction in emotions and change of perception of the situation, but it does not 
necessarily lead to the end of the conflict. Sometimes our decisions can be that a third 
party – an arbitrary makes a judgement. This is done in situations when dealing with 
the very structure of the conflict and when it is necessary to reach any kind of solution.

5. Completing the process of mediation

At this stage the agreement reached during mediation should be put on paper, and 
after that both parties should sign it. Also, at this stage, all the parties, including the 
mediators agree on the evaluation phase, i.e. the manner in which the achieved 
solution or its implementation and success will be evaluated. Take into account that 
defining solutions and their writing on paper are not exactly the same processes. In 
defining solutions many things are “meant” so that, for instance, we do not take care of 
defining sentences, the order who or when does something, etc.
Due to all this, when writing the agreement on paper, i.e. when you have a written 
agreement, take into account the following:

- Clearly emphasised details - who acts (name and surname), what it does, 
when it does, at what location, who will evaluate the process (name and 
surname) and the like.

- Use the language of "positive action", i.e. express your own demands and 
both own and expectations of the others in the affirmative form, not what I do 
not want to do and what I do not want to be done, but what I want the other side 
to do and what I want me to do about it;

- Use clear and simple sentences that both parties can understand. This should 
be specially taken into account in situations where we have conflicts on ethnic 
grounds, where parties do not speak the same language or if we have a 
difference in level of education, age and the like.

- Take into account all the other conditions that enable, i.e. prevent the 
realization of agreed and put them also on paper;

- What will happen in the future if we fall into the same problem, i.e. the conflict 
again? How do we react, discuss, what will happen with the responsibility and 
the like. 



PROMOTIONAL PEER WORKSHOPS

WORKSHOP ON MEDIATION

Goal: To introduce pupils to the concept and process of mediation and present 
          the Peer Mediation Center
Number of participants: 20
Duration: 60 minutes
Materials: flipchart paper, markers, stickers, balloons, rules on a flipchart

Introductory activity (15 minutes):

1) Greeting the group and presentation of the workshop leader (who we are, 
where we come from, why we are here today ...) - 5 min.

2) The rules of a workshop: we bring our flip 
chart paper with pre-proposed rules, which 
are usually adopt at the workshops, then 
with the group in a brief discussion, we 
define whether a rule should be dropped or 
added. - 5 min.

3) Introduction: make a crossword puzzle of 
our names on a flipchart and share 
anecdotes with the group (how we got our 
name, who chose it, why exactly that name, 
etc.) and the meaning of our name - 5 
minutes.
Alternative:

a. Hobby in balloons (each participant writes its hobby in a small paper, 
then inserts it into the balloon and swells it up. All the balloons are 
mixed, then each participant takes one balloon, pierces it and tries to 
guess whose hobby he/she has found)

b. Two truths and one lie (each participant in the group says two truths 
and one lie about themselves, the group has to guess what one of 
these is a lie)

Main activity (35 minutes):

4) The whirlwind of ideas (brainstorming), entitled MEDIATION (have you ever 
heard of mediation, what could be mediation ...) - the workshop participants 
say their associations, workshop leaders write association on the flip chart 
paper. After the participants list all associations, the group leaders provide 
important information about mediation, the mediation process, the 
importance of this approach as well as the Peer Mediation Center 
(information are associated with their associations with flipchart) - 10 minutes

Proposal for important information on mediation:
Mediation is a process of nonviolent problem solving. To avoid a conflict between the 
two parties, the mediator is there, with its neutral party, to try to help them look at the 
whole situation from another angle, they notice the problem and attempt to solve it so 



that both parties win. The mediator cannot help in case of a physical conflict/violence.

5) Role-playing - workshop leaders divide the participants into four groups 
whose task is to create a hypothetical conflict/debate/argument between 
peers on what are often encountered in their environment at school, with 
friends... So, the situation should be realistic, but not including physical 
violence. Each group presents its hypothetical conflict to the others and then it 
is voted for the most realistic scenario. Selected scenario is performed 
(played) and one of the workshop leaders has the role of mediator and shows 
how the process of mediation is helped to solve the conflict - 15 minutes

6) Discussion - following the completion of the task and during this brief 
conversation with a group, the leaders should ask if the participants have 
doubts, uncertainties, summarize everything previously stated, emphasize 
the advantages of mediation and note the possibility that in the similar 
situations they can turn to them and the Peer Mediation Center - 10 minutes

Closing activity (10 minutes):

7) Giggle game of choice – 5 minutes
8) Evaluation: The participants mimicking the sound of animals evaluate the 

workshop leaders and the workshop itself, bearing in mind that small animals 
indicate the lowest grade, while the largest animal indicates the highest score: 
Mouse, for example, rates 1 ... the elephant - rates 5. Thank the group for their 
attention and collaboration and say goodbye.



FORM FOR MEDIJATORS

NAME AND SURNAME OF THE MEDIATOR:    
_________________________________________________________________

DATE AND VENUE OF MEDIATION: -
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

NAMES OF PERSONS IN CONFLICT:  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

CLASS AND/OR BIRTH YEAR OF PERSONS IN CONFLICT:  -
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

WHAT PRECEDED THE ORGANIZATION OF MEDIATION?

1) Parties in conflict asked for help themselves
2) Mediator learned about the conflict and offered held
3) Teacher or some other person in the school suggested the parties in 

conflict to attend mediation
4)   Other (write  

___________________________________________________________

WHAT WAS THE BASIC PROBLEM OF THE PARTIES IN CONFLICT?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

HOW DID THE MEDIATION PROCEEDED AND HOW IT ENDED - WHAT KIND 
OF AGREEMENT WAS REACHED? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

WERE THERE ANY ISSUES/PROBLEMS AND WHAT WERE THEY? -
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

COMMENTS: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

   The form should be completed by the peer mediator after the mediation. The form is filled out after each meeting, even if
the mediation process is repeated several times. Information in the form is confidential and may be used only during the 
meeting of mediators and supervisors.
   Not mandatory
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MEDIATOR STORIES – NIŠ AND VIDIN 

The peer mediators from Vidin tell their story

15 workshops in schools have been carried out in Vidin, Bulgaria, as part of the project 
activities. The participants were high school students from VIII up to XI classes. We 
saw that the young people in Vidin had not even heard of mediation and that such a 
method for resolving conflicts even existed. 
Everyone was impressed with the presentation methods in the workshops – not like a 
lecture, but more as role plays and the brainstormings. The meaning of mediation was 
conveyed to the participants through open debates so that they could understand the 
positive effects of this conflict –solving method.
When the participants were skeptical about mediation, it was with these arguments: 
the mediator cannot be present when the conflict starts or that the mediator cannot be 
fully neutral; and also because in school conflicts are solved at the moment of their 
initiation with the help of a school teacher, principal other officials. 
At the end of every workshop, the participant were aware of:  what is mediation, what 
is the role of the mediator, that there is a Peer Mediation Centre in Vidin and they can 
get information and help there if they are interested. 

Impressions of peer mediators from Nis, Maja and Kaca: 

While we were leading workshops, the most important for us was to explain to the 
participants in creative way what mediation is, and when the conflicted parties can 
come to the mediator. We felt great, most participants were active and we are glad that 
we have been able to pass on what we know about mediation. It is also important to us 
that we have overcome stage fright and that we tried to be workshop leaders. We liked 
all of this very much, which is justified by the number of workshops we held. 

 
Peer mediator from Nis, Atanasije, describing the mediation process: 

It is very hard to explain how I felt. I was full of jitters and doubts whether I will be able to 
sucessed in process of mediation. I was affraid whether I will do everything correctly 
and would not skip a step, would not miss an important point. But in the end, 
everything turned out good, I organized myself and did everything as it should be done 
and I was so glad that the mediation was succesfull. After two hours, I was tottaly 
exhausted, but satisfated. It feels great when you know that you helped someone 
resolve a problem and because of that all the energy I have invested in the process 
was worth it. They wanted to resolve their situation but did not know how and I was the 
one who helped them to find solution. I was really proud of myself. 
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