
Ta sekcja dostarczy Ci podstawowej wiedzy na temat sprawiedliwości
naprawczej - czym ona jest i w jaki sposób ją skutecznie stosować. Dowiesz się
także, czym jest mediacja i wielu innych interesujących rzeczy. 

SPRAWIEDLIWOŚĆ
NAPRAWCZA

 
Sprawiedliwość naprawcza
jest w swej istocie
podejściem, które ma na celu
zbliżenie stron konfliktu w
celu wyrównania
wyrządzonej krzywdy,
zachęcenia do dialogu,
współczucia i zrozumienia. .
Sprawiedliwość naprawcza
nie ma na celu wskazania
winnego ani ukarania
sprawcy, lecz dąży do tego,
by zarówno sprawca jak i
ofiara stali się częścią
uzdrawiającego procesu, w
którym wytyczony zostaje  
 plan działań umożliwiający
ofierze i społeczności pójście
do przodu.

MEDIACJA
Mediacja to praktyka, która ma na celu

nawiązanie dialogu między grupami lub

osobami będącymi w konflikcie, i w

rezultacie ich pojednanie. W procesie biorą

zazwyczaj udział strony konfliktu oraz

wyszkolony mediator jako niezależna

trzecia strona.
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 Curriculum trenera ATL

Tworzenie, utrzymywanie i naprawianie więzi
społecznych. 
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Jak stosuje się sprawiedliwość
naprawczą?

Mediacja między sprawcą a ofiarą
Jest to metoda polegająca na zetknięciu głównej
ofiary i sprawcy za pośrednictwem
przeszkolonego mediatora, który koordynuje to
spotkanie. Po tym, jak obie strony zabrały głos,
mediator zastanawia się wraz z nimi nad
możliwościami i drogami pojednania, czyli
pozostawienia za sobą wyrządzonej krzywdy.

Konferencje z udziałem grupy rodzinnej 
Konferencja naprawcza angażuje więcej
zainteresowanych stron. Poza głównymi ofiarami
i sprawcami, uwzględnia również ofiary wtórne,
takie jak członkowie rodziny, bliscy przyjaciele
lub społeczność w osobach jej przedstawicieli.
Pod okiem bezstronnego moderatora wszyscy
zaangażowani podejmują dyskusję na temat
wyrządzonej szkody i potencjalnego
zadośćuczynienia.

Kręgi uzdrowienia i wyroku
Ta wieloetapowa procedura rozpoczyna się od
„kręgu uzdrowienia”, w którym
zainteresowane strony rozmawiają o tym, co
się stało, i w którym każdy otrzymuje
możliwość wypowiedzenia się i bycia
wysłuchanym. Gdy taki krąg okaże się
konstruktywny i szczery, powstaje „krąg
wyroku", który omawia treść wyroku
kończącego sprawę. Kręgi dopuszczają 
 uczestnictwo członków społeczności mających
uzasadniony interes w sprawie.

Rady naprawcze społeczności 
Są to małe grupy aktywnych obywateli specjalnie
przeszkolonych do prowadzenia spotkań ze
sprawcami. Proces ten zwykle obejmuje spotkanie
z członkami Rady w celu omówienia
niedozwolonego czynu i negatywnych skutków,
jakie poniosła ofiara i społeczność. Rada
proponuje zestaw sankcji, które zostają wspólnie
omówione i co do których osiągane jest
porozumienie ze sprawcą i ofiarą.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zzsJNs2Y5Ow
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zzsJNs2Y5Ow
https://www.rj4all.info/projects
https://www.rj4allpublications.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2HKPdWBX2iw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LFG9lsnKY6Q
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zzsJNs2Y5Ow

