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Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas
versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
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Mediatori

vācu

Vācija
Šī lapa palīdzēs atrast mediatoru Vācijā.
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī
mašīntulkojuma kvalitāti.
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Kā atrast mediatoru Vācijā?
Pašlaik vairākas profesionālas apvienības palīdz pusēm, kas vēlas izmantot mediatora pakalpojumus.
Dažas lielākās no tām ir (nepilnīgs uzskaitījums):
Federālā Ģimenes mediācijas apvienība (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM): Spichernstrasse 11, 10777 Berlīne, Vācija)
Federālā Mediācijas asociācija (Bundesverband Mediation e.V. (BM): Wittestrasse 30 K, 13509 Berlīne, Vācija)
Federālā Mediācijas apvienība ekonomiskos un darba jautājumos (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V. – (BMWA):
Prinzregentenstrasse 1, 86150 Augsburga, Vācija)
Mediācijas centrs (Centrale für Mediation GmbH & Co.KG (CfM): Gustav-Heinemann-Ufer 58, 50968 Ķelne, Vācija)
Vācijas Advokātu asociācija (Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen Anwaltverein, Littenstraße 11, 10179 Berlīne, Vācija)
Turklāt tiešsaistē ir atrodami arī privāti komerciāli saraksti ar mediatoriem, dažos no tiem ir arī meklēšanas funkcija, piemēram:
mediator-finden.de vai
mediatorbase.com
(Nav garantijas, ka saistītās tīmekļa vietnes ir izsmeļošas, pareizas vai pilnīgi atjauninātas)
Vai piekļuve Vācijas mediatoru datubāzēm ir bez maksas?
Jā.
Kā meklēt mediatoru Vācijā?
Mediatorus var meklēt, izmantojot mediatora vārdu/uzvārdu, biroja atrašanās vietu, darbības jomu vai pasta indeksu.
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Lapa atjaunināta: 10/12/2021
Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas
kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis
dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem,
ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

