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На перерві учень 8-го класу Вадим, жартуючи, сховав шкільну сумку однокласника Олега. Олег, 
не знайшовши своєї сумки, вирішив у відповідь скинути з парти сумку Вадима, яка лежала на парті 
Ксенії. Перед цим Ксенія залишила свій мобільний телефон на парті і пішла в їдальню. Олег, скида-
ючи сумку Вадима, не помітив телефон і разом із сумкою скинув його зі столу. У результаті — тріснув 
екран телефона. Під час медіації однолітки обговорили ситуацію, що сталася. 

У результаті медіації Олег вибачився перед Ксенією та прийняв рішення відшкодувати вартість 
заміни сенсорного екрана Ксенії із своїх, зароблених під час працевлаштування в літній період,  
коштів. Домовленість також включала для Ксенії надалі не залишати цінні речі без нагляду.

Андрій, учень 9-го класу, ображав Дениса, учня 5-го класу, за те, що Денис наполовину циган. 
Андрій всіляко негативно відгукувався про Дениса і про всіх циган взагалі, намагаючись образити 
хлопчика публічно. Денис терпів приниження протягом кількох років. Бесіди з Андрієм щодо його 
поведінки стосовно Дениса не призводили до позитивного результату. Ситуація сталася в їдальні: 
Андрій знову почав ображати Дениса, на що Денис облив кривдника компотом. Зав’язалася бійка, 
під час якої Денис кинув стільцем в Андрія, але промахнувся і влучив у вікно і розбив його. У резуль-
таті бійки Андрія поставлено на облік, що могло призвести до надання негативної характеристики 
і відмови у вступі до кадетського училища.

Обидві сторони погодилися на медіацію. Під час попередньої зустрічі з Андрієм з’ясувалася  
причина зухвалого ставлення Андрія до Дениса. У його житті був випадок, коли цигани обманом 
привласнили гроші Андрія, які він збирав для придбання велосипеда. Заяву в поліцію не прийняли. 
Після цього інциденту Андрій почав зневажливо ставитися до всіх циган. Андрій зазначив, що з по-
вагою поставився до того, що Денис спробував дати йому відсіч, хоча сили були нерівними, адже 
він старший і сильніший за Дениса.

Під час попередньої зустрічі з Денисом обговорили питання для порядку спільної зустрічі: «Чому 
Андрій часто до нього чіпляється?». Хлопець був особливо зацікавлений у цьому, оскільки до цього 
він не міг поговорити спокійно з Андрієм щодо всього. Під час зустрічі примирення обидва хлопці  
висловили власні думки. Денис був сиротою з раннього дитинства і його єдиним опікуном була 
хвора бабуся, яку він боявся довести до нападу своїми проблемами. Денис часто говорив про свої 
переживання з цього приводу, про свою причетність до розбиття вікна і наслідки. 

У результаті медіації Андрій визнав свою неправоту. Він вибачився перед Денисом і взяв на себе 
відшкодування половини збитку за скло із своїх особистих заощаджень. Також Андрій пообіцяв  
надалі не ображати Дениса. Денис прийняв рішення взяти на себе відповідальність за розбите скло 
і згодом повернути витрачені гроші бабусі із грошей, які планує заробити, працюючи влітку.
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