O Centro de Resolução de Disputas
de Martha's Vineyard é aprovado
pelo estado para servir o Tribunal
do Distrito, o Tribunal Superior, e o
Tribunal de Vara de Família.
Também tem trabalhado com
disputas comunitárias envolvendo:
Vizinhos
Membros familiares
Parceiros
Locadores o inquilinos
Proprietários e contratantes
Compradores e vendedores
Sócios
Herdeiros de herança
Grupos comunitários,
políticos, e escolares
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* O Programa de Mediação de Martha's
Vineyard, Inc., é uma organização sem fins
lucrativos 501(c)(3). As suas fontes de fundos vem
de subsídios locais, donativos, e taxas recebidas
das causas y
the Commonwealth of Massachusetts ~
Escritório Público de Colaboração.

MARTHA’S VINEYARD
CENTRO PARA RESOLUÇÃO
DE DISPUTAS*

Ajudando Martha's Vineyard
a solucionar conflitos
desde 1984
15 Merchant’s Court – Suite 5
Endereço Postal:
P.O. Box 761
Vineyard Haven, MA 02568
Telefone: 508-693-2999
Fax: 508-693-2199
www.mediation.org
Email: info@mvmediation.org

Durante 30 anos, o Programa de Mediação de Martha's Vineyard está ajudando os residentes da Ilha a resolver disputas
e conflitos de maneira construtiva e barata. Com nome novo e perícia atualizada nós agora oferecemos:
• Serviços de mediação para conflitos grandes ou pequenos
• Conversações facilitadas para organizações públicas ou privadas procurando consenso
• Instrução em conflitos para grupos ou individual
• Serviços de intérprete disponíveis

MEDIAÇÃO

INSTRUÇÃO EM CONFLITOS

é um processo em que uma terceira
pessoa treinada e neutra ajuda as
pessoas envolvidas em uma disputa a
identificar as suas preocupações,
conversar sobre elas, e trabalhar para
alcançar um acordo.

apoia o indivíduo ou grupos com
treinamento em habilidades para
resolver disputas.

FACILITAÇÃO
ajuda uma reunião a acontecer de
maneira fácil e produtiva, fornecendo
um lugar para conversações
construtivas e enfocadas.

TRÊS RAZÕES PARA EXPERIMENTAR A
MEDIAÇÃO
É você que controla o resultado
A maioria das mediações terminam em
acordo
Os acordos mediados são honrados
com mais frequência do que os acordos
feitos pela corte

Comentários de residentes de
Martha's Vineyard que usaram este
serviço de mediação:
"Foi incrível. Nos fomos capazes de
desabafar, tendo nossos sentimentos
valorizados e depois receber suporte
sobre os assuntos que precisavamos
discutir e decidir."
"Eu penso que é um ótimo processo
para ajudar a conseguir um acordo—e
menos estressante."
"O que me sorpreendeu mais e que eu
tive sentimentos altruísticos em vez de
sentire-me zangado e com medo, como
eu me sentiria na corte."

