ÇKA ËSHTË MEDIACIONI?
Mediacioni (apo ndërmjetësimi) është proces i vullnetit
të mirë për zgjidhjen konflikteve me dialog (e jashtë
gjykatës). Palët në konflikt kanë mundësi që ta thërrasin
një palë neutrale të tretë mediatorin, me ndihmën e
të cilit do të bëhet përpjekje për të punuar në zgjidhjen
e një problemi apo konflikti.
Qëllimi i mediacionit është gjetja e një zgjidhjeje që do
të ishte e pranueshme për palët. Atë zgjidhje e gjejnë
vetë pjesëmarrësit me ndihmën e mediatorit.
Ndërmjetësimi ynë është diskret, neutral, i besueshëm
e korrekt. Atë e bëjmë sipas procedurës moderne të
meditacionit që aplikohet në Amerikë dhe Evropë.
Ne ju ofrojmë ndërmjetësim profesional. Arsimimi ynë
gjithëpërfshirës (drejtësi, psikologji, kulturë) në fushën
e mediacionit modern na bën kompetent për të
ndërmjetësuar në konflikte dhe mosmarrëveshje.

KËSHILLA
Shërbimet tona lidhen me
ndihmën rreth administrimit
të dokumentacionit familjar,

COACHING

të komunikimit me organet

Secili prej nesh pret shumë nga jeta. Ne
dëshirojmë sukses në punë, pavarësi financiare
dhe harmoni në raportet tona me njerëzit. Mirëpo
ne shpesh nuk kemi mundësi t`i harmonizojmë e
realizojmë ëndrrat e qëllimet që kemi.

formularëve të ndryshëm

Si trajner, ne ju ofrojmë mundësi për të gjetur
rrugën e harmonisë dhe suksesit. Sepse,
fshehtësia e njerëzve të suksesshëm nuk është fati
dhe rastësia, por planifikimi dhe të qenit
konsekuent në arritjen e qëllimeve.

PËRKTHIME
Keni nevojë për ndonjë përkthyes? Ne u
ofrojmë shërbime të shpejta e profesionale.
Profesionalizimi ynë bazohet në përvojën
tonë shumëvjeçare.

zyrtare si dhe plotësimin e
këshilla të karakterit juridik.

Njeri në jetë përballet në sfida të ndryshme.
Natyra e tyre është tejet e larmishme. Ato prekin
gjitha sferat e jetës. Diaspora ka edhe sfidën e
identitetit.
A nuk keni përjetuar raste kur jeni detyruar të
merrni vendime? Sa keni qenë emocional e sa
racional kur keni marrë hapa të rëndësishëm për
jetën tuaj?
A nuk keni qenë shpesh të frustruar për vet
faktin se, nuk keni pasur njeri të besueshëm për
të diskutuar për një sfidë, problem a konflikt?
Ne ju trajnojmë që ta merrni vet timonin e ta
drejtoni jetën ashtu si dëshironi.
Na kontaktoni se nuk do të pendoheni.

E menduemja nuk ashtë e thanme. E thanëmja
nuk ashtë e ndëgjueme. E ndëgjuemja nuk ashtë
e kuptueme. E kuptuemja nuk ashtë e pajtueme.
E pajtuemja nuk ashtë e realizueshme. E
realizueshmja nuk ashtë e bame. E bamja nuk
ashtë e mujtme. E mujtmja nuk ashtë e
përhershme. W. Thilke.
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