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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA ZAUFANIU

W RAMACH MEDIACJI RODZINNYCH, PARTNERSKICH, BIZNESOWYCH,
KTÓRYCH GŁÓWNYM CELEM JEST
DOPROWADZENIE DO SATYSFAKCJONUJĄCEGO OBIE STRONY POROZUMIENIA.
Tutaj podajemy sobie ręce – rysunek.
„JA Z NIM W ZGODZIE – MOCIUM PANIE, WPRZÓDY SŁOŃCE W MIEJSCU STANIE!”
Ta znana sentencja oddaje praktyczne podejście do naszego życia, w którym podstawą są relacje na każdym
poziomie i w każdym środowisku. W większości przypadków, sytuacje uznane za trudne wynikają z
relacji w rodzinie, środowisku pracy etc.
Sprawne i skuteczne negocjowanie zagadnień życiowych czy majątkowych, również dotyczących
nieruchomości, wymaga zdystansowania się, spojrzenia z innej perspektywy, jaka nie jest możliwa, kiedy
czynimy to sami, nie uwzględniając wszystkich przesłanek, których nie dostrzegamy.
Istotą mediacji psychologiczno – społecznych i prawnych jakie prowadzimy, jest znalezienie
satysfakcjonującego rozwiązania przy uszanowaniu godności i praw każdego z uczestników, przy
pełnym zaufaniu, pufności, dobrowolności i bezstronności.
To nasza podstawa jaka jest doceniana przez Klientów. To też pewna konsekwencja, bowiem zajmujemy
się etyką etc.
Celem jest osiągnięcie przyjaznej stronom ugody, jakiej bez zdystansowania się do osoby, tematu,
sytuacji ,nie tylko nie jesteśmy w stanie osiągnąć”, lecz co gorsze, na skutek zróżnicowanych roszczeń i
wyrażanych emocji, niszczymy nasze zdrowie, życie rodzinne, przyjacielskie i każde inne. Dlatego chętnie
pomagamy „ wprowadzić na właściwy tor współpracy”.
Jako Konsultant do spraw edukacji i mediacji Polonii i Światowego kongresu Polaków, prowadzimy negocjacje i
mediacje dla osób, które z uwagi na odległość, nie są w stanie tak jak by chcieli, dopilnować swoich spraw
majątkowych i nie tylko.
Sprawnie i skutecznie prowadzimy też mediacje w sytuacjach konfliktu, dla par, związków, rodzin
etc. W przyjaznym klimacie poszukujemy wspólnych rozwiązań, z innej perspektywy.
Naszym drogowskazem w mediacjach, ukierunkowanych na efektywne zagospodarowanie dalszego
życia, jest dążenie do wypracowania partnerskiego sojuszu, również poprzez autoterapię relacji: w
związkach, pracy,biznesie, rodzinie, jaka powinna być naszym, największym kapitałem, dającym bezpieczeństwo.
„EFEKTYWNE RELACJE WYMAGAJĄ PODREGULOWANIA,
BIOKOMPUTERÓW, ABY MÓC PRZYJAŻNIE ODDZIAŁYWAĆ NA INNYCH,
DOCHODZĄC DO SWOICH PRAW.”
Elżbieta Maria Komorowska
PROWADZIMY RÓWNIEŻ:
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KONSULTACYNE USŁUGI DORADCZ0 – EKSPERCKIE
Dotyczy to: między innymi: w takich prac jak:

1.Przygotowania i prowadzenia procesu związanego z rekrutacją na różne stanowiska, w tym również na
stanowiska Prezesów i Dyrektorów.
2. Opracowywania:


Kodeksów Etycznych.



Kodeksów norm i wartości uznawanych za wspólne.



Wewnętrznej procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, w tym molestowaniu i
molestowaniu seksualnemu, po uprzednim przeprowadzeniu szkoleń i rozpoznaniu sytuacji.

3.Poradnictwa w zakresie obsługi klienta, sprzedaży produktów i usług, prezentacji, negocjacji, zmiany
postaw i zachowań w konkurencyjnym rynku, zmian, etc..
4.Projektowania kierunków rozwoju polityki personalnej w tym między innymi z zakresu: zarządzania
zasobami ludzkimi i zespołami pracowniczymi, sobą w czasie, delegowania zadań , motywowania, sytuacji
trudnych, zarządzania wiedzą, zarządzania zmianą, restrukturyzacji etc.
5.Moderowania spotkań, narad i dyskusji, na różnych płaszczyznach i w różnym zakresie, z organizacjami
wewnętrznymi ( związki zawodowe) i zewnętrznymi.
6. Udziału z głosem doradczym w mediacjach, negocjacjach, posiedzeniach Zarządu, konsultacjach, naradach,
zespołach problemowych etc.
7.Wykonywania opracowań pisemnych, takich jak:


ekspertyzy, analizy, koncepcje,



projekty zmian i restrukturyzacji,



struktury i schematy organizacyjne,



regulaminy organizacyjne,



zakresy czynności,



programy działań,



projekty dokumentów organizacyjno - prawnych ,



kierunki rozwoju,



opinie.

Na wszystkie usługi wystawiamy Faktury.

Krótka wzmianka:

MEDIACJE
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Rodzinne, Partnerskie Biznesowe prowadzone w przyjaznym klimacie wzajemnego
zaufania, to narzędzie wsparcia dla skutecznego i sprawnego negocjowania zagadnień
życiowych i majątkowych, w tym nieruchomości, z satysfakcją dla stron.
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