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Kiedy w tym, co robisz, nie ma już ognia

Intensywnie poszukiwałam swojego miejsca 
zawodowego, co wiązało się czasem z nie naj-
lepszymi moimi decyzjami i wyborami – dziś też 
wciąż poszukuję, jednak bardziej świadoma tego, 
co mnie interesuje, w czym się dobrze czuję, 
jakie są warunki pracy/współpracy, nieśpiesznie – 
wyjaśnia RENATA WCISŁO. 6

W tej szkole ważną rolę odgrywa MENTOR

Coraz więcej jest osób, które nie godzą się na to, co 
dzieje się w polskiej szkole nastawionej na wyniki, 
rywalizację, sprawdziany, testy. Nie ma w nich 
przyzwolenia na obecny system nauczania. Coraz 
więcej osób pragnie zmiany. Rozmowa  z JUSTYNĄ 
DERMONT-OWSIŃSKĄ, prezeską Fundacji „Boczne 
Drogi”. 12

Mentoring na Zamku

Miałem okazje poznać mentorów, jak i mentee. 
Duży szacunek należy się i jednym i drugim. Taką 
relację musi charakteryzować zaufanie obu stron. 
Należy podkreślić bardzo mocno, że podczas pro-
cesu obie strony dużo zyskują i uczą się od siebie – 
opowiada PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI, superwizor 
i trener w projekcie. 18
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3 „Liczy się tylko odwaga”  
– do zmiany inspiruje Renata Wcisło.

4 Jesteśmy gotowi na zmiany! 
Hanna Charemsa opowiada jak nowelizacja Ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku wpłynęła na działalność  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

7 Kiedy w tym, co robisz, nie ma już ognia
O zmianach, które niesie kryzys zawodowy pisze Renata 
Wcisło.
 

12 W tej szkole ważną rolę odgrywa MENTOR
JUSTYNA DERMONT-OWSIŃSKA, jedna z inicjatorek 
zielonogórskiej wolnej szkoły, prezeska Fundacji „Boczne 
Drogi”, opowiada o alternatywnym systemie nauczania.

18 Mentoring na Zamku
Targi na Zamku w Krośnie Odrzańskim były okazją do 
zaprezentowania produktów innowacyjnych z województwa 
lubuskiego i całego kraju. Pokazaliśmy tam także mentoring.

25 Jak zaprzyjaźnić się z SOWĄ?
O zmianach w nowej perspektywie finansowej, z perspektywy 
własnej opowiada Marzena Słodownik.
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Więc między jedną porażką 
a  drugą entuzjazmu nie tracę, 
a  cytat ten niejednokrotnie był 
inspiracją do rozmów z  moją 
10-letnią córką. Zwłaszcza wte-
dy, kiedy mimo podejmowa-
nego wysiłku i  wielu prób, by 
osiągnąć zamierzony cel, zre-
zygnowana, pełna rozczarowań, 
żalu czy złości traciła wiarę w to, 
co robi. 
Ten cytat nawiązuje też do te-
matu numeru naszej gazety – do 
zmiany. A tymczasem trafionych 
w  nasz wątek myśli Winston 
Churchill, ten wybitny polityk, 
pisarz, historyk, premier Wiel-
kiej Brytanii i laureat literackiej 
Nagrody Nobla miał więcej:
„Nastawienie jest małą rzeczą, 
która robi dużą różnicę”
I właśnie tu jest pies pogrzeba-
ny – ci, którzy boją się popełniać 
błędy, nie podejmują wyzwań, 
opierają się zmianie, paraliżuje 
ich strach przed porażką.
Tymczasem cenimy i podziwia-
my ludzi o  wolnych umysłach, 
szerokich perspektywach. To-
lerancyjnych, akceptujących, 
optymistycznie podchodzą-
cych do życia… To oni właśnie 
są najbardziej otwarci na ludzi 
i  zmiany. Przy nich dobrze się 
czujemy, bo zwykle słuchają nas 
uważnie, raczej nie oceniają, nie 

krytykują, potrafią rozmawiać 
i spojrzeć na sytuację z różnych 
stron. Mają w sobie wiele pogo-
dy ducha i zrozumienia. Podzi-
wiamy też ludzi, którzy są „cią-
gle w drodze”. I nie mam tu na 
myśli podróżników, ale takich, 
którzy poszukują, są pełni wiary 
i widzą we wszystkim okazję do 
nauki i rozwoju. Chętnie podej-
mują nowe zadania, nie bojąc 
się błędów i  porażek. Bo, znów 
cytując Churchilla:
„Pesymista szuka przeciwności 
w każdej okazji. Optymista widzi 
okazję w każdej przeciwności”
A  co my chcielibyśmy zmie-
nić? W  sobie, wokół siebie… 
I  jak z  naszym nastawieniem 
do świata? Chcielibyśmy nowe-
go, lepszego, a  z  drugiej strony 
zwykle kurczowo trzymamy się 
„starego”. Nie akceptujemy rze-
czywistości, ale tkwimy w  niej, 
znajdując najróżniejsze wytłu-
maczenia na taki stan. Najczę-
ściej oczekujemy od innych, że 
coś z tym zrobią i nam będzie le-
piej. Bywa, że jesteśmy roszcze-
niowi i  wymagający dla polity-
ków, włodarzy, instytucji, danej 
społeczności, także jako klienci, 
petenci, pacjenci, partnerzy, 
rodzice… Rozliczamy, ocenia-
my, bezlitośnie krytykujemy. 
A  znacznie trudniej wymagać 

od siebie. I  samemu rozpocząć 
zmianę. I zrozumieć innych. 
A jednak mogę mnożyć przykłady 
ludzi, którzy podjęli inicjatywę, 
często takie właśnie osoby prezen-
tujemy w  naszej gazecie. Zamiast 
narzekać na bezrobocie, sami 
utworzyli dla siebie miejsce pracy. 
Zamiast narzekać na system 
szkolnictwa – nie czekali na 
odgórne reformy, przestali się 
łudzić i  tracić energię na wal-

kę. Wzięli sprawy w  swoje ręce 
i  tworzą własny mikrosystem 
szkolny – przez nauczanie do-
mowe, stowarzyszenia eduka-
cyjne, dodatkowe zajęcia, szkołę 
demokratyczną…
Nie odpowiada im oferta kul-
turalna i  artystyczna w  danej 
miejscowości – przejmują rolę 
animatorów kultury i organiza-
torów życia społecznego. I  tak 
dalej, i tak dalej…
Każdy z nas może zmieniać sie-
bie i  rzeczywistość. Taką formą 
pracy prowadzącą do zmiany 
jest również mentoring. Wysi-
łek jest konieczny. I wytrwałość, 
poświęcenie. Motywacja. Zacię-
cie. Wiara i  optymizm. Nic nie 
wskóramy, jeśli będziemy opie-
rać się zmianie, bo cytując znów 
W. Churchilla: 
„Poprawa wymaga zmian. By-
cie doskonałym wymaga częstych 
zmian”
Praca nad tym może trwać wiele 
lat, nawet całe życie. I w dodat-
ku trzeba mieć świadomość, że: 
„Sukces nigdy nie jest ostatecz-
ny. Porażka nigdy nie jest total-
na. Liczy się tylko odwaga.”
To tyle z  Winstona. I  również 
ode mnie. Mam nadzieję, że ten 
numer „Lubuskiego mentorin-
gu” zainspiruje Was do zmiany. 

Renata Wcisło

„Liczy się tylko odwaga”
Od kilku miesięcy z  pulpitu komputera spogląda na mnie Winston Churchill z  cygarem w  ustach,  
mówiąc: „Sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu”.
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Jesteśmy gotowi na zmiany!
Nowelizacja Ustawy o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku dała powiatowym i  wojewódzkim 
urzędom pracy usprawniony mechanizm kształtowania lokalnej polityki zatrudnienia, służącej aktywi-
zacji zawodowej osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. O tym, jak zmiana w usta-
wie wpłynęła na działalność WUP, i czy nowe zapisy będą miały praktyczne zastosowanie z HANNĄ 
CHAREMSĄ z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze rozmawia MARZENA SŁODOWNIK
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- Kontraktowanie usług rynku 
pracy to mechanizm wydatko-
wania środków publicznych 
w  bezpośrednim powiązaniu 
z  uzyskiwanymi efektami za-
trudnieniowymi. Przedmiotem 
kontraktowania jest zlecanie 
podmiotom zewnętrznym usłu-
gi, polegającej na doprowadze-
niu i utrzymaniu w zatrudnieniu 
osób bezrobotnych. Zlecenio-
biorcami (kontraktobiorcami) 
mogą być przedsiębiorcy lub or-
ganizacje pozarządowe posiada-
jący status agencji zatrudnienia. 
Czy jesteśmy w ogóle gotowi na 
taką zmianę?
- Rzeczywiście w  znowelizowa-
nej ustawie o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pra-
cy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149) 
została wprowadzona możli-
wość zlecania działań aktywiza-
cyjnych agencjom zatrudnienia. 
W ten sposób podmioty niepu-
bliczne mają zostać aktywnie 
włączone w  proces przywraca-
nia osób długotrwale bezro-
botnych na rynek pracy. Jest to 
zmiana istotna zważywszy na 
fakt, iż - zgodnie z ideą zlecania 
działań aktywizacyjnych - zlece-
niobiorca (realizator) ma moż-
liwość zaprojektowania usługi 
w oparciu o zasadę tzw. „czarnej 
skrzynki” i  wykorzystania na-
rzędzi niekonwencjonalnych, 
tzn. innych niż te, które okre-

ślono w  ww. ustawie. Oznacza 
to, że każda z ofert przedłożona 
przez potencjalnego wykonaw-
cę jest swoistym „projektem” 
realizacji usługi zlecania dzia-
łań aktywizacyjnych. Wracając 
do Pani pytania o  gotowość 
do zmian… Otóż chcę podkre-
ślić, iż proces zlecania działań 
aktywizacyjnych w  Lubuskiem 
już się rozpoczął! Wojewódzki 
Urząd Pracy w  Zielonej Górze 
we współpracy z trzema powia-
towymi urzędami pracy repre-
zentującymi powiat żagański, 
strzelecko-drezdenecki i  mię-
dzyrzecki wypracował standard 
dotyczący zakresu oraz sposobu 
realizacji tej usługi, wyznacza-

jąc tym samym kierunek zmian 
w  naszym regionie. Wszystko 
wskazuje też na to, iż agencje 
zatrudnienia podjęły wyzwanie, 
jakim jest realizacja usługi na 
zasadach określonych w  doku-
mentacji przetargowej, bo do 
zamawiającego wpłynęło aż 5 
ofert. Teraz pozostaje oczeki-
wać na to, iż osoby długotrwa-
le bezrobotne, które zostaną 
skierowane przez pracowników 
powiatowych urzędów pracy 
do realizatora, również wyrażą 
chęć współpracy. 

- Korzystanie z  usługi kontrak-
towania sprzyjać będzie odcią-
żaniu pracowników urzędów 

Moment podpisania porozumienia dotyczącego współpracy na rzecz zlecania działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia w wo-
jewództwie lubuskim. Od lewej: Marlena Płotecka - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Waldemar Stępak 
– p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Hanna Bułach - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu, 
Wioletta Tybiszewska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu.
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pracy. Oddelegowanie części 
klientów zewnętrznej agencji 
zatrudnienia, skutkuje zmniej-
szeniem liczby bezrobotnych, 
których muszą obsłużyć pracow-
nicy urzędu. Maleją formalności, 
zmniejszają się koszty admini-
stracyjne, itp. Pracownicy urzę-
dów pracy będą mogli poświęcić 
więcej czasu na obsługę pozosta-
łych klientów. Czy dzięki temu 
wzrośnie jakość ich obsługi?
- Powiatowe urzędy pracy będą 
aktywnie uczestniczyć w  reali-
zacji zlecania działań aktywi-
zacyjnych. Jest to szczególnie 
warte podkreślenia, gdyż to 
właśnie powiatowe urzędy pra-
cy będą odpowiedzialne za tak 
kluczowy element usługi zleca-
nia, jakim jest skierowanie 600 
osób długotrwale bezrobotnych 
do realizatora. Zważywszy na 
fakt, iż poza rekrutacją podsta-
wową trzeba będzie przeprowa-
dzić również rekrutację uzupeł-
niającą, gdyż należy brać pod 
uwagę sytuacje, w których dany 
klient zrezygnuje z  uczestnic-
twa w  działaniach aktywizacyj-
nych – ilość pracy do wykona-
nia jest ogromna. Idea zlecania 
działań aktywizacyjnych zrodzi-
ła się z  potrzeby poszukiwania 
nowych możliwości i rozwiązań 
ukierunkowanych na walkę 
z  długotrwałym bezrobociem. 
Jak wynika z publikacji pn. Zle-
canie działań aktywizacyjnych 
opracowanej przez Minister-
stwo Pracy i  Polityki Społecz-
nej, pierwsze doświadczenia 
projektów realizowanych w  ra-
mach projektu pilotażowego 
w  województwach podkar-

packim, mazowieckim i  dol-
nośląskim wskazują, że warto 
korzystać z  tego instrumentu 
oraz doskonalić go na polskim 
rynku, dbając o  coraz wyższe 
standardy i  wysoką efektyw-
ność. Na efekty zlecania działań 
aktywizacyjnych w  wojewódz-
twie lubuskim trzeba będzie 
poczekać. Obecnie trwa oce-
na ofert przedłożonych przez 
potencjalnych wykonawców. 
Wybiegając więc nieco w  przy-
szłość, możemy założyć, iż – je-
śli wszystko będzie przebiegać 
zgodnie z  założonym harmo-
nogramem realizacji usługi 
– nie później niż w II kwartale 
br. powinna zostać podpisana 
umowa w  sprawie zamówienia 
publicznego. Czas jej trwania 
obejmuje 24 miesiące. W  tym 
okresie powinny zostać uru-
chomione miejsca obsługi osób 
bezrobotnych, tzw. Punkty Ob-
sługi Klienta. Następnie reali-
zator będzie świadczył usługę 
według następujących etapów: 
a) diagnoza sytuacji zawodowej 
b) zaprojektowanie i  przepro-
wadzenie działań aktywizacyj-
nych c) pośrednictwo pracy 
prowadzące do zatrudnienia. 
Z  uwagi na fakt, iż „miarą ko-
rzyści” zrealizowanej usługi są 
wskaźniki efektywności, które 
– najogólniej rzecz ujmując – 
dotyczą długości okresu podję-
cia i  utrzymania odpowiedniej 
pracy lub działalności gospo-
darczej, ostateczne efekty zle-
cania działań w  województwie 
lubuskim będzie można poznać 
nie wcześniej niż w  pierwszej 
połowie 2017 roku.

- Warto podkreślić, że kontrak-
towanie to szansa na specjali-
styczne wsparcie dla osób wy-
magających niestandardowych 
form, jakich urzędy pracy nie 
mogą im zapewnić. Nie boicie 
się konkurencji?
- W  zlecaniu działań aktywiza-
cyjnych zakłada się komplemen-
tarność działań urzędów pracy, 
agencji zatrudnienia, pracodaw-
ców oraz partnerów społecznych 
i  organizacji pozarządowych. 
Naszym wspólnym celem jest 
poprawa sytuacji osób bezrobot-
nych i  zwiększenie dostępności 
usług aktywizacyjnych, ale także 
wzajemna wymiana informacji 
oraz współpraca między tymi 
instytucjami w  taki sposób, aby 
osiągnąć najlepsze efekty pro-
wadzonych działań dla osób 
długotrwale bezrobotnych. Nie 
może więc być mowy o  konku-
rencji, lecz o  partnerstwie. Pro-
szę zauważyć, że ta idea została 
wdrożona już na etapie „projek-
towania” usługi. Jak wcześniej 
wspomniałam, budowanie 
partnerstwa urzędów szczebla 
wojewódzkiego i  powiatowe-
go rozpoczęło się już na etapie 
przygotowania dokumentacji 
przetargowej. Po rozstrzygnięciu 
przetargu w partnerstwie będzie 
uczestniczył realizator usługi 
zlecania działań. 

- W  Polsce kontraktowanie te-
stowane było już od 2012 roku 
przez Fundację Imago w  ra-
mach projektu innowacyjnego 
„Model kontraktowania usług 
rynku pracy na rzecz osób nie-
pełnosprawnych”. Mechanizm 

ten był także testowany przez 
Ministerstwo Pracy i  Polityki 
Społecznej w  ramach projektu 
pilotażowego „Partnerstwo dla 
pracy”. Czy WUP będzie korzy-
stał z tych doświadczeń?
- Oczywiście, że tak. Usługa zle-
cania działań aktywizacyjnych 
jest finansowana ze środków 
Funduszu Pracy. Dysponent 
tych środków, tj. Ministerstwo 
Pracy i  Polityki Społecznej 
wyznacza kierunek „zmiany” 
w aktywizacji osób długotrwale 
bezrobotnych nie tylko poprzez 
znowelizowanie ustawy, ale 
również poprzez upowszech-
nianie wiedzy na temat projektu 
pilotażowego „Partnerstwo dla 
pracy”. Korzystanie z  doświad-
czeń pozwoli uniknąć błędów 
i  problemów, z  którymi zmie-
rzyli się pionierzy. Dlatego sta-
ramy się jak najczęściej czerpać 
z  doświadczeń innych. Szcze-
gólnie pouczające były szkole-
nia prowadzone przez pracow-
ników wojewódzkich urzędów 
pracy uczestniczących w  ww. 
projekcie pilotażowym. Cen-
nych wskazówek poszukiwali-
śmy również w publikacjach, jak 
choćby w raporcie podsumowu-
jącym realizację usług aktywiza-
cyjnych na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego. W  oparciu 
o doświadczenia poprzedników 
oraz wiedzę ekspertów okre-
śliliśmy w  dokumentacji prze-
targowej standardy, które mają 
zapewnić wysoką jakość i  efek-
tywność usługi świadczonej 
przez realizatora. 

- Bardzo dziękuję za rozmowę.
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O zmianach, które niesie kryzys zawodowy

Kiedy w tym, co robisz, 
nie ma już ognia

Marzyłeś, by to robić. Ta praca/
zajęcie/działanie to miał być 
Twój pomysł na życie, spełnie-
nie oczekiwań, rozwój… I  tak 
było – zaangażowanie rosło pro-
porcjonalnie do tempa, w jakim 
wchodziłeś w  temat, przeżywa-
łeś, mogłeś góry przenosić, byłeś 
kołem napędowym dla innych. 
Dziś nic w pracy Cię nie cieszy… 
Czujesz, że bardziej… zwijasz się, 
niż rozwijasz. Tracisz inwencję 
i  zaangażowanie. Myślami ucie-
kasz gdzieś daleko, jesteś jakby 
nieobecny i  coraz częściej „na 
nie”. Denerwują Cię ludzie i Ty 
sam źle się z  tym czujesz, coraz 
bardziej zły na siebie, bo nie 
wiesz, co robić… A może bywasz 
złośliwy i  agresywny, impulsyw-
ny, niecierpliwy. Wytykasz błędy, 
frustracja się pogłębia. Być może 
budzisz się z bólem głowy, cier-
pisz na bezsenność, doskwierają 
Ci różne dolegliwości fizyczne, 
zaczynasz chorować, jesteś poiry-
towany… Ograniczasz kontak-
ty, nie możesz się skupić. Masz 
poczucie marnowania czasu, 
bezsensownego wysiłku. Ogar-
nia Cię cynizm, jesteś mniej 
wrażliwy, bardziej obojętny, 

emocjonalnie wyczerpany, nie-
zadowolony, choć jeszcze nie tak 
dawno rosły Ci skrzydła… Od-
nosisz wrażenie, że w tym rozpę-
dzonym „ekspresie” ktoś nagle 
pociągnął za hamulec. Chciałbyś 
wszystko rzucić i poczuć się wol-
ny jak ptak.

Wypalony
O syndromie wypalenia zawodo-
wego (z ang. burnout) wiele napi-
sano i powiedziano. O przepraco-
waniu, o tym, kiedy wykonywane 
zajęcie przestaje satysfakcjono-
wać, a daje głębokie poczucie bez-

sensu tego, co się robi, opowia-
dał też w  audycji „Sygnały dnia” 
w  radiowej „Jedynce” psycholog 
biznesu Paweł Pawłowski (nagra-
nie z 2012 r., można odsłuchać na 
stronie rozgłośni):
- W  najlepszym razie jest to 
ogólna apatia. W  najgorszym 

Kto w tym rozpędzonym „ekspresie” pociągnął za hamulec?
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– złośliwości, fatalne nastawie-
nie do świata i duża agresja do 
współpracowników, przełożo-
nych, klientów – powiedział 
psycholog. – I coraz bardziej się 
spalamy, aż się wypalimy. 
I dodał: - To jest jednostka cho-
robowa w psychiatrii i w wersji 
skrajnej może doprowadzić do 
stanów patologicznych – bardzo 
silnych stanów depresyjnych, 
nawet do myśli czy prób samo-
bójczych.
Ważne, niepokojące symptomy 
to: emocjonalne wyczerpanie, 
głębokie poczucie pustki, silna 
apatia, poczucie utraty wpływu 
na swoją pracę i braku kontroli, 
odizolowanie, obniżenie warto-
ści swoich dokonań… 
Rzecz nie dotyczy tylko pracy, 
bo problemy jej dotyczące prze-
nikają do innych sfer naszego 
życia i  zaczyna źle się dziać na 
innych płaszczyznach, nie tylko 
zawodowej. 
Skąd się to bierze? Przyczyn 
może być wiele i  mogą nara-
stać latami. Możemy nawet nie 
zauważać pierwszych objawów 
znużenia czy wypalenia.

Czy winny  
jest szef? 
- Byłoby zbyt łatwo – mówi Pa-
weł Pawłowski.  Choć, oczywi-
ście, patologiczni szefowie się 
zdarzają, jednak podłoże może 

być inne i  składać się z  wielu 
czynników. Winien może być 
cały system, w  którym pracu-
jemy. Nasze problemy mogą 
wywołać zbyt duże wymagania, 
zajęcia niezgodne z  naszymi 
wartościami, nadmierny per-
fekcjonizm, brak dobrych re-
lacji w  firmie i  wsparcia, brak 
kultury i  organizacji pracy, ry-
walizacja, ogromny nacisk na 
tempo, wyniki. Wpływ mają też 
nasz pracoholizm, chora ambi-
cja zawodowa, stres, mała ela-
styczność w  dostosowaniu się 
do sytuacji... Ale też może być 
to zwykłe znużenie zajęciem, 
kiedy nie możemy się rozwijać 
w danym miejscu i być kreatyw-
ni, a mamy tego silną potrzebę. 
Podobno, kiedy nasza praca jest 
twórcza, wypalenie dopada nas 
rzadziej lub przychodzi później.
Problem częściej występuje 
wśród osób, których praca wy-
maga intensywnych kontaktów 
interpersonalnych, często doty-
czy też ludzi wolnych zawodów.

Śmierć  
z przepracowania
Znane jest też określenie 
karōshi, czyli nagłej śmier-
ci z  przepracowania i  stresu, 
związanej często z  zaburzenia-
mi krążeniowo-sercowymi np. 
zawał, wylew. Pierwszy opisany 
przypadek to śmierć Japończy-

ka w  1969 r. Z powodu karōshi 
zmarł również premier Japo-
nii, Keizō Obuchi. Szacuje się, 
że w  tym kraju z  tego samego 
powodu według jednych źró-
deł rocznie umiera ponad 10 
tys. osób, inne podają, że może 
to być nawet do 30 tys. zgonów. 
Działa tu Rada Obrony Ofiar 
Karōshi, a  rodziny otrzymują 
wysokie odszkodowania. 

„Karōshi” to nagła śmierć  
z przepracowania i stresu

Jak sobie pomóc?
Jak zapobiegać wypaleniu za-
wodowemu, jak je leczyć? Na-
leży zwracać uwagę na pierwsze 
symptomy. Pomóc może psy-
choterapia. Jak mówi jednak 
Paweł Pawłowski, ludzie rzad-
ko przyznają się do zawodo-
wego wyczerpania. W  bardziej 
zaawansowanych przypadkach 
dobrze byłoby zmienić całe 
środowisko zawodowe, a  cza-
sami i  osobiste. Często chodzi 
o zmianę pracy lub zakresu obo-
wiązków w danej firmie. 
Wszystko też związane jest ze 
stresem, z  którym trzeba na-
uczyć się radzić. Dlatego ważne 
jest prawidłowe oddychanie, 
sport, pasje, bliskie rozmowy, 
przyjaciele, rodzina, brak nało-
gów, odkrywanie wciąż nowych 
rzeczy i  zainteresowań, aktyw-
ność na wielu płaszczyznach – 
poszukiwanie równowagi w  ży-
ciu osobistym i  zawodowym 
(z  ang. tzw. work-life balans). 
Paweł Pawłowski podkreśla, że 

dobrze mieć alternatywę zawo-
dową, to obniża lęk. 
Ale to my musimy stworzyć 
nowy świat, cel, możliwości, 
znaleźć nowe bodźce do działa-
nia i  nauczyć się rozpoznawać 
niepokojące objawy i  chronić 
przed nimi. 

A może  
autoanaliza?
Tak, przyznaję się, niejedno-
krotnie dopadały mnie obja-
wy wypalenia zawodowego, czy 
znużenia pracą.  Powody były 
różne – np. doszłam do granicy, 
kiedy czułam, że już w tym miej-
scu nie mogę się dalej rozwijać. 
Że silna potrzeba kreatywności 
i twórczości, sięgania dalej, pcha 
mnie do przodu, poza możli-
wości firmy.  Po latach wiem, że 
pułapki na siebie… zastawiałam 
niejednokrotnie sama. 
Bywałam chronicznie przemę-
czona. Brałam zbyt dużo na sie-
bie, wpadałam w  pracoholizm 
i  perfekcjonizm. Wydawało mi 
się, że wszystko sama najle-
piej zrobię, że wręcz muszę to 
sama zrobić.  Zdarzały się mo-
menty, że do pracy zniechęcał 
mnie brak kultury i organizacji 
w  firmie, system pracy, chaos, 
niepewne jutro, brak reakcji 
na moje pomysły i poczucie, że 
choć chwalona, zostaję z  tym 
wszystkim sama… 
Zniechęcała mnie bierność 
i  obojętność partnerów zawo-
dowych, współpracowników, 
w których nie było ognia, zain-
teresowania pracą, i  z  których 
ciężko było mi wykrzesać ener-

Rzecz nie dotyczy tylko pracy, bo problemy jej dotyczące przenikają 
do innych sfer naszego życia i zaczyna źle się dziać na innych płaszczy-
znach, nie tylko zawodowej.
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gię. Zmęczonych pracowników, 
działających bez entuzjazmu, 
którzy nie wychylali się poza 
swoje podstawowe obowiąz-
ki i  narzekali. Wtedy z  czasem 
i mój zapał stygł. 

Jestem  
wymagająca
Działam w  kilku sferach zawo-
dowych i  społecznych, w  wol-
nych zawodach, w  których bez 
kreatywności, energii i  dobrej, 
harmonijnej współpracy z ludź-
mi, zgody i  wspólnego zaanga-
żowania trudno o  pozytywne 
rezultaty.  
Jednak faktem jest, że byłam 
(i  jestem) wymagająca – surowa 
dla siebie, stawiam poprzeczkę 
wysoko, również innym. Wiem, 
że niebezpieczne w tym wszyst-
kim jest też to, że często danej 
sprawie oddaję się cała i tego też 
oczekuję od innych, stąd czasa-
mi moje rozczarowania. Teraz 
uczę się odpuszczać. 
Nie potrafię też pracować od-do. 
Tryb urzędniczy (sprawdziłam 
zatrudniając się w administracji 
państwowej) i  związana z  tym 
hierarchia pracowników, zadań, 
podporządkowanie systemowi 
czasami za cenę wyrzeczenia 
się własnych wartości nie są dla 
mnie. 
Zdarzało się, że źle oceniałam 
współpracowników i  środowi-
sko pracy, a moja krytyka nara-
stała wraz ze wzrostem niechęci 
do danego miejsca, systemu, 
zadania. Jednak z  perspektywy 
czasu nie winię siebie za to – 
trudno myśleć o  kimś dobrze, 

kiedy widzisz, jak uchyla się od 
obowiązków, nie wykonuje za-
dań lub robi to niesumiennie, 
konfliktuje otoczenie, mani-
puluje, terroryzuje lub w  inny, 
destruktywny sposób zaburza 
współpracę. A może nie dostrze-
gałam w  tych ludziach właśnie 
wypalenia zawodowego lub in-
nych, osobistych problemów?

Dzisiaj się  
przyglądam
Bywałam niecierpliwa i  często 
zbyt pochopnie podejmowa-
łam decyzje – dziś daję sobie 
czas i  wchodzę w  rolę bardziej 
zdystansowanego obserwatora. 
I  często okazuje się, że kryzys 
w  pracy i  we mnie mija, i  nie 

warto palić za sobą mostów, 
obrażać się i kategorycznie pod-
chodzić do sprawy. 
Ucieczka z  jednej pracy do 
drugiej nie zawsze przynosiła 
rezultaty (choć często tak, bo 
zmieniałam środowisko, roz-
wijałam skrzydła, dostawałam 
„kopa”), jednak zdarzało się, że 
po okresie pierwszego zachwy-

Ludzie rzadko przyznają się do zawodowego wyczerpania.
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tu wpadłam w te same pułapki. 
Moje niezadowolenie wzbudza-
ła też niska płaca w stosunku do 
zaangażowania i  moich możli-
wości oraz efektów. Tymcza-
sem sama godziłam się na takie 
warunki. Poza tym dawałam 
wielokrotnie więcej z siebie niż 
ode mnie oczekiwano, a potem 
przemęczona płakałam nad wy-
płatą, choć szef chwalił, że ro-
bota dobra… Problem w  tym, 
że podejmując pracę rzadko 
kierowałam się kryteriami fi-
nansowymi i  organizacyjnymi, 
ważniejsze było dla mnie, co mi 
to zajęcie da, z  jakimi ludźmi 
będę pracować, jak się rozwi-
jać. A  tymczasem do pełnego 
zadowolenia konieczne jest, by 
wszystkie elementy były dla nas 
satysfakcjonujące. 
Intensywnie poszukiwałam 
swojego miejsca zawodowe-
go, co wiązało się czasem z  nie 
najlepszymi moimi decyzjami 
i wyborami – dziś też wciąż po-
szukuję, jednak bardziej świa-
doma tego, co mnie interesuje, 
w czym się dobrze czuję, jakie są 
warunki pracy/współpracy, nie-
śpiesznie.

Szukam przyczyn 
i rozwiązań
Popadałam w  skrajności. Raz, 
biorąc na siebie kilka prac, 
w  które byłam mocno zaanga-
żowana i  chciałam na każdym 
froncie być najlepsza (no, ale 
wtedy czułam finansowe za-
dowolenie i  przyjemnie było 
popatrzeć na konto bankowe), 
w końcu rozchorowałam się tak, 

Działam w  kilku sferach zawodowych i  społecznych, w  wolnych 
zawodach, w których bez kreatywności, energii i dobrej, harmonij-
nej współpracy z ludźmi, zgody i wspólnego zaangażowania trud-
no o pozytywne rezultaty.  

że z  jednej choroby popadałam 
w  drugą, coraz bardziej poważ-
ną… To przyspieszyło moją de-
cyzję, bo też nie tędy droga… Po 
odpoczynku, przemyśleniach 
i  poukładaniu na nowo spraw 
szybko wróciłam do formy. 
Licząc ze studiami, podczas 
których od początku pracowa-
łam, uzyskanie pewnej świa-
domości i  rozpoznanie przy-
czyn niespełnienia zajęło mi 
prawie 19 lat. I  wciąż zajmuje, 
bo poznając coraz lepiej siebie 
odkrywam kolejne schematy, 
w  które wpadam. Jednak po-
znawanie tych mechanizmów 
i  powodów moich życiowych 
zakrętów sprawia mi radość. 
No i  oczywiście, rozwija mnie! 
Bez tych zawodowych i ducho-
wych doświadczeń nie byłabym 
w tym miejscu, w którym teraz 
jestem – w pracy i w życiu oso-
bistym. 
Na szczęście nigdy nie skupia-
łam się tylko na jednym działa-
niu. Wielozadaniowość, alterna-
tywy, ciekawość świata i  ludzi, 
różne zajęcia i pasje, przyjaciele 
i rodzina – są buforem i dają mi 
na nowo motywację do dzia-
łania. I  nawet, kiedy zaczynam 
mieć objawy znużenia, zwątpie-
nia, wypalenia zawodowego – tej 
wcale nierzadkiej choroby mo-
tywacji, szybciej się regeneruję 
i  mobilizuję, by coś z  tym zro-
bić. A każdy kryzys traktuję jako 
część życia, ostrzeżenie i  życio-
wy zwrot ku zmianie na lepsze, 
szukam przyczyn i  rozwiązań. 
Choć czasem długo zmierzam 
do światełka w tunelu. 

Renata Wcisło

A jak z Twoją motywacją do pracy? W którym miejscu teraz jesteś i co już 
za Tobą, co z tego wyniosłeś? Jak widzisz swoją przyszłość zawodową? Je-
steś właśnie w rozpędzonym „ekspresie”, czy nie możesz ruszyć ze stacji?
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W  Zielonej Górze grupa rodzi-
ców utworzyła Fundację „Bocz-
ne Drogi” i  od września 2015 r. 
zamierza otworzyć tzw. szkołę 
demokratyczną, inaczej: wolną 
szkołę, w której nie ma narzuco-
nych autorytetów i zadań. Doro-
śli podążają za dziećmi, wspiera-
ją je, inspirują w rozwoju i nauce. 
Szkoła jest wspólnotą, w  której 
bardziej liczy się to, co dzieci 
czują i  jakie są ich prawdziwe 
potrzeby, niż wiedza teoretycz-
na. O  alternatywnym systemie 
nauczania opowiada JUSTYNA 
DERMONT-OWSIŃSKA, jed-
na z  inicjatorek zielonogórskiej 
wolnej szkoły, prezeska Fundacji 
„Boczne Drogi”:
Szkoła demokratyczna to nie 
jest żaden system. Każda jest 
inna, jednak mają wspólny mia-
nownik: szacunek dla dziecka, 
dla jego uczuć, potrzeb. To też 
jego prawo do decydowania, 
wolna wola, praca we wspólno-
cie. To są filary wolnej szkoły, 
każda jednak funkcjonuje ina-
czej – w  zależności od potrzeb 
danej społeczności. 

System pruski, w jakim obecnie 
kształci nasze państwo, ma ok. 
200 lat. To nie są więc tysiące 
lat przeciwko 100-letniej trady-
cji szkół demokratycznych, bo 
pierwsza taka szkoła powstała 
w  Anglii w  1921 roku dla tzw. 
„trudnych dzieci”. W  Stanach 
powstawały pół wieku temu 
i  działają do dzisiaj szkoły ta-
kie jak: Sudbury Valley School 
(z  inicjatywy rodziców), Albany 
Free School (założona przez pe-
dagogów). Powody powstawania 
takich alternatyw za każdym ra-

zem mogą być inne. Jednak to, 
co je łączy, to zaufanie do dziec-
ka, uznanie prawa do wolności 
i wiara w jego kompetencje. 

Uczą się dzieci, 
uczą się dorośli
Słowo „szkoła” też nie do końca 
jest tu trafione. Bardziej uży-
wane jest po to, by przybliżyć 
ludziom, o  czym mówimy. Ale 
nie jest to szkoła w klasycznym, 
konwencjonalnym rozumieniu. 
Można by użyć innych określeń: 
grupa osób wzajemnie uczących 
się, unschooling – edukacja bez 
szkoły, społeczność uczących się 
dzieci i dorosłych (oni też uczą 
się dzięki swojemu potomstwu). 
A wszystko bez nakazów i zaka-
zów, przymusu. 

Skąd inicjatywa? 
Pomysł wyszedł od rodziców, 
ale dołącza do nas coraz więcej 
osób, w  tym ze środowiska na-
uczycielskiego. Nie ma w  nich 
zgody na to, co dzieje się w pol-
skiej szkole (rywalizacja, testy, 

porównywanie). Chcieliby przy-
czynić się do tego, by dzieci mo-
gły się uczyć dzięki wrodzonej 
ciekawości, naturalnie, bardziej 
radośnie i według własnych po-
trzeb. Coraz więcej jest nauczy-
cieli, którzy pragną zmiany, ale 
widzą, że w  obecnym systemie 
nie będzie im łatwo. Nasza ini-
cjatywa daje im nadzieję. 
Szkołę będziemy prowadzić 
pod skrzydłami nowo powstałej 
Fundacji „Boczne Drogi”. Nasza 
organizacja propaguje też ideę 
Porozumienia bez Przemocy 
- NVC. To jest takie podejście 
do życia, które buduje relacje 
z  drugim człowiekiem i  spo-
łecznością. Będziemy chcieli wy-
chodzić na zewnątrz, by pokazać 
jak to jest ważne, jak można 
w pokoju rozwiązywać konflikty, 
w zgodzie ze sobą i z innymi.

W tej szkole ważną rolę 
odgrywa MENTOR
Coraz więcej jest osób, które nie godzą się na to, co dzieje się w polskiej szkole nastawionej na wyniki, 
rywalizację, sprawdziany, testy. Nie ma w nich przyzwolenia na obecny system nauczania. Coraz wię-
cej osób pragnie zmiany, niektórzy decydują się na nauczanie domowe, poszukują innych możliwości. 

Szkołę będziemy prowa-
dzić pod skrzydłami nowo 
powstałej Fundacji „Boczne 
Drogi”. Nasza organizacja 
propaguje też ideę Porozu-
mienia bez Przemocy - NVC.
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KSIĄŻKI ZMIENIAJĄCE  
SPOJRZENIE
Fundacja „BOCZNE DROGI” poleca literatu-
rę z zakresu wychowania, dzieci, rodziciel-
stwa, a także porozumienia bez przemocy 
(książki można zakupić też przez stronę: 
http://www.bocznedrogi.org/, część kwoty 
trafia na konto fundacji). 

31 maja 2015 r. Fundacja Boczne Drogi była współorganizatorem charytatywnego Pikniku Rodzinnego w Droszkowie pod Zieloną Górą. 
Fot. Marta Nadrzycka-Soczek
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Organizujemy też warsztaty (np. 
empatycznego słuchania, jak 
zrozumieć dziecko, rodziciel-
stwo bez nagród i  kar). Widzę 
wartość, jaka idzie za tym podej-
ściem do komunikacji ze sobą 
i  z  drugim człowiekiem. I  to 
jest też istotny fundament u nas 
w szkole – szacunek dla drugie-
go człowieka, dostrzeganie jego 
uczuć i  potrzeb oraz tego, co 
jest dla niego ważne, otwiera-
nie drogi do porozumienia, do 
uwspólniania ważnych kwestii - 

tego wszystkiego brakuje w tra-
dycyjnej szkole. 

Życie we  
wspólnocie
Ważne, by być elastycznym w wi-
zji szkoły i  nie zakładać z  góry, 
że ma wyglądać tak, a nie inaczej 
– bowiem po drodze może się 
wydarzyć wiele takich sytuacji, 
których nie jesteśmy przewi-
dzieć. Trzeba wziąć pod uwagę, 
że tworzą ją osoby, które mają 

różne życiowe doświadczenia 
i oczekiwania – będziemy dążyć 
do ich pogodzenia. 
Ważne jest, by dzieci mogły 
realizować obowiązek szkol-
ny w  społeczności wzajemnie 
się akceptującej i  szanującej. 
Takiej, w  której nie ma narzu-
conych autorytetów w  postaci 
jednej, wszechwiedzącej osoby. 
Dorośli wspierają dzieci i  po-
dążają za tym, czego one chcą 
się uczyć. Natomiast nie mówią, 
co jest dla nich lepsze, co gor-
sze w danym momencie. Są też 
od tego, by dzieci inspirować, 
by umożliwić im zdanie od-
górnie obowiązującej podstawy 
programowej (test na koniec 
roku) poprzez stworzenie od-
powiednich warunków, ale też, 
by rozwijać te zainteresowania, 
które w  danym momencie je 
absorbują. 

Jak to wprowadzić 
w praktyce? 
To zależy, na jakim etapie są 
dzieci. Mamy takie plany, by 
podstawę programową z klas I-
-III realizować metodą projektu 
edukacyjnego, być może uda się 
to także wśród starszych dzieci. 
Są scenariusze lekcji, na któ-
rych opiera się projekt „Z małej 
szkoły w wielki świat”. Są szkoły, 
zwłaszcza małe, wiejskie, mniej 
liczne, które realizują swój pro-
gram właśnie w  oparciu o  tę 
metodę. Natomiast, jeśli chodzi 
o dzieci w wieku gimnazjalnym 
– ich rozwój bardziej opierać się 
ma na self-learningu i zarządza-
niu sobą w edukacji. 

Mentor ma 
ważne zadanie
Mentor pracuje z każdym dziec-
kiem indywidualnie, ma o nim 
wiedzę, wie, co je interesuje, 
jakie ma plany. Towarzyszy 
podopiecznemu, słucha, co mu 
w  duszy gra. To bycie z  dziec-
kiem. 
Mamy też osoby, które będą 
realizowały podstawę progra-
mową, np. od przyrody jest bio-

Poszukiwania drogi dla 
siebie i dla rodziny zaczęły 
się od porodów w domu. 
Potem było długie karmienie 
piersią, noszenie maleństwa 
w chuście, czyli takie aspekty 
rodzicielstwa, które szanują 
potrzeby drugiej strony.
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log-naukowiec, który pracuje 
w jednej z istniejących już szkół 
demokratycznych. Są takie, któ-
re posiadają wiedzę z  zakresu 
przedmiotów ścisłych, jest też 
taka, która uczy w  szkole kla-
sycznej i  będzie nas wspierać 
w humanistycznej oraz kultural-
nej części. Są językowcy, chcemy 
zaangażować native speakerów. 
Jednak chodzi też o  to, by nie 
było tego wszystkiego za dużo. 
Dzieci muszą mieć czas dla sie-
bie, na spontaniczną zabawę, 
swobodę, wtedy najbardziej roz-
wijają też kompetencje miękkie 
i mózg. 

Plan lekcji? 
Jak będą wyglądać zajęcia 
w szkole? To wszystko zależy od 
tego, jakie są w danym dniu, ty-
godniu potrzeby dzieci i w czym 
specjalizują się osoby, które wła-
śnie mamy do dyspozycji. Dzie-
ci w ten sposób uczą się też pla-
nować, organizować czas swój 
i  społeczności, podejmować 
decyzje i ponosić za nie konse-
kwencje, rozwijać umiejętności 
życia w grupie. 
W  już zebranej grupie są dzie-
ci w  różnym wieku, od sześciu 

do jedenastu lat. Będą się łą-
czyć w  zespoły kompetencyjne, 
nie wiekowe. Młodsze dziecko 
może uczyć się razem ze star-
szym, jeśli mają podobne za-
interesowania. Nawet, jeśli nie 
wyniesie z tego tyle, co 11-latek, 
to poprzez to, że motywacja była 
wewnętrzna a  nie zewnętrzna, 
zyska naprawdę dużo. 

To jest nauka  
bez przymusu
Nie ma takiej możliwości, żeby 
dorosły powiedział: a teraz uczy-
my się tego, wszyscy siadają i słu-
chają, co ja będę mówić, np. jako 
nauczyciel matematyki. To dzieci 
decydują, co w danej chwili będą 
robić. Na przykład chcą się zaj-
mować kosmosem. Jeśli opiekun 
nie ma o tym zielonego pojęcia, 
pokazuje im drogi do zdobycia 
informacji, szuka ich z nimi, po-
szerzając własną wiedzę na ten 
temat, dzieci mogą też same jej 
poszukiwać lub poprosić kogoś 
dorosłego. Fascynujące jest samo 
uczucie poszukiwania i drogi do 
celu. 
Co jeśli dziecko nie chce brać 
udziału w danych zajęciach, kie-
dy mówi: nie będę uczestniczyć 

w tym projekcie? To podejmuje 
taką decyzję i sprawdza, jakie są 
tego konsekwencje. Być może 
grupa będzie miała do niego 
pretensje, bo zawaliło jakieś za-
danie, które do niego należało. 
Albo w ogóle projektu nie da się 
ukończyć, bo działka, którą się 
miało zająć, nie została wyko-
nana i  brakuje danych do zbu-
dowania np. układu słoneczne-
go. I  dziecko prawdopodobnie 
przyjmie inną lekcję – grupa bę-
dzie chciała wyrazić swoje uczu-
cia do takiego stanu.
Ale trzeba też zastanowić się, 
dlaczego dziecko nie chce pra-
cować, skąd brak motywacji? 
Może rzeczywiście potrzebuje 
pobyć samo, działać indywidu-
alnie, jest jakaś inna przyczyna? 
W takiej społeczności nie zosta-
nie z tym samo, na marginesie. 

Co będzie  
najtrudniejsze? 
Wszystko jest dla nas nowe, 
trudno przewidzieć, co się wyda-

rzy. Mamy pewne założenia, ale 
życie może przynieść zwroty ak-
cji i myślę, że najtrudniej będzie 
to zaakceptować i  odgadnąć, 
jak na to będą reagować dzieci. 
Każdy z nas jest inny i każdy ma 
inne oczekiwania. Pochodzimy 
z  innych środowisk, mówię tu-
taj o  rodzinie, więc na pewno 
będą trudne sytuacje. Jednak 
po to jesteśmy we wspólnocie, 
która szanuje siebie nawzajem, 
rozmawia i rozwiązuje konflikty 
znajdując wspólną płaszczyznę 
porozumienia, nikt nie jest waż-
niejszy od drugiego, że jest to 
bardziej wyzwanie niż trudność. 

Poszukiwania: 
domowy poród  
i rodzicielstwo 
bliskości 
Wszystko zaczęło się od dzieci, 
na poziomie bardziej ducho-
wym. Kiedy zaszłam w pierwszą 
ciążę i  zbliżał się czas porodu 
okazało się, że to, czego ja chcę 
- dla siebie i dziecka, to nie jest 
to, co oferuje mi państwo, służba 
zdrowia. I tak poszukiwania dro-
gi dla siebie i dla rodziny zaczęły 
się od porodów w domu. Potem 

Czas na zmiany: nie ma  
w nich zgody na to, co dzieje 
się w polskiej edukacji
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było długie karmienie piersią, 
noszenie maleństwa w  chuście, 
czyli takie aspekty rodzicielstwa, 
które szanują potrzeby drugiej 
strony. Wraz z  dostrzeganiem 
tego, że dziecko jest integralną, 
autonomiczną osobą pojawiły 
się też u  mnie: coaching, psy-
chologia, własny głęboki rozwój 
poprzez Porozumienie bez Prze-
mocy – NVC, bycie bliżej czło-
wieka, relacji… W zeszłym roku 
dojrzałam do zmiany zawodowej. 
Teraz z mężem prowadzimy wła-
sną działalność, w ramach której 
dzielimy się obowiązkami, więk-
szość czasu poświęcam jednak 
na tworzenie szkoły i fundacji. 

Czy to  
eksperyment?
Nie chcę tego tak nazywać, bo 
słowo to ma dla mnie niezbyt 
pozytywne konotacje w kontek-
ście obszaru, którego dotyczy 
– życia dzieci. My nie zamierza-
my eksperymentować. Nie takie 
są nasze intencje. Takie szkoły 
istnieją już w  wielu miastach, 
więc bazujemy też na doświad-
czeniach innych, wspieramy 
się, mamy spotkania założycieli 
szkół, grup inicjatywnych. 
Cieszę się, że mam udział w two-
rzeniu takiej wspólnoty. Z wiel-
ką nadzieją i ekscytacją czekam 
na otwarcie pierwszej szkoły de-
mokratycznej w Zielonej Górze. 

Wysłuchała i spisała 
Renata Wcisło

Podczas pikniku w Droszkowie zorganizowanego 31 maja 2015 r. przez Fundację Boczne Drogi, Warsz-
taty z Duszą i Jogomanię. Fot. Marta Nadrzycka-Soczek
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Targi na Zamku w  Krośnie 
Odrzańskim były okazją do za-
prezentowania produktów in-
nowacyjnych z  województwa 
lubuskiego i  całego kraju. Po-
kazaliśmy tam także mentoring. 
Anna Serba, asystentka meryto-
ryczna w  projekcie, rozpoczęła 
panel opowiadając o początkach 
w  projekcie. Mówiła o  rekruta-
cji podopiecznych i  mentorów, 
o doborze ich w pary. Dla men-
torów i  uczennic cała przygoda 
z programem rozpoczęła się od 
warsztatu, który odbył się pod 
koniec października 2013 roku. 
Tam pary się poznały i  nawią-
zały relacje. Po warsztacie roz-
poczęła się praca mentoringo-
wa już w  bezpośredniej relacji 
mentor – podopieczna. – Ciągle 
zastanawiamy się jak nazwać 
osobę, którą wspiera mentor 
i jak dotąd nie udało się znaleźć 
odpowiedniego określenia – wy-
jaśnia A. Serba.

Każda strona 
zyskuje
Potem był czas na dyskusję i py-
tania. Dużo z  nich dotyczyło 
osoby mentora i metodach pra-
cy z mentee. Uczestnicy panelu 
chcieli wiedzieć, jakie predys-
pozycje powinien mieć men-
tor, skoro proces jest zajęciem 
w  pełni wolontarystycznym. – 
Poruszaliśmy kwestie etyczne 
w  kontekście bycia mentorem, 
rozmawialiśmy o  tym, w  któ-
rym etapie życia powinien być 
mentor, aby stać się dobrym na-
uczycielem i drogowskazem dla 
młodego człowieka rozpoczy-
nającego start w  dorosłe życie 
zawodowe – dodaje Anna Serba.
Cały proces mentoringu, trwa-
jący 11 miesięcy, obserwował 
Przemysław Zieliński, super-
wizor i  trener. – Miałem okazję 
poznać mentorów, jak i mentee. 
Duży szacunek należy się i  jed-
nym i  drugim – mówi. – Taką 
relację musi charakteryzować 
zaufanie obu stron. Należy pod-
kreślić bardzo mocno, że pod-
czas procesu obie strony dużo 
zyskują i uczą się od siebie. Dla 
mnie istotne było to, że w  pa-
rach odbywał się transfer wiedzy 
i umiejętności.

Niezwykły  
wolontariat
Mentorzy w  projekcie praco-
wali wolontarystycznie. I  tak 
musi być, jeżeli chcemy, żeby ta 
relacja się udała. Zresztą trud-
no byłoby ja wycenić, gdyż, jak 
twierdzi Przemek Zieliński, 
może trwać dwa lata jak i  dwa 
tygodnie. Wszystko zależy od 
potrzeb osoby, która korzysta ze 
wsparcia. – Relacja to tylko do-
bra wola. Pieniądze by tylko na-
mieszały – podsumowuje. Anna 
Serba podkreśliła, że podopiecz-
ne wiedziały, iż mentorzy nie 
są wynagradzani. ONI byli dla 
NICH i robili to dobrowolnie.
Dyskusja się rozwinęła, jak zwy-
kle, gdy chodzi o  pieniądze. 
Karolina Knochenmuss, która 
współtworzyła projekt i  była 
w  początkowym okresie jego 

koordynatorką, przypomniała, 
że w napisanym projekcie prze-
widziane były wynagrodzenia 
dla mentorów. – Uważaliśmy, 
że nikt nie będzie chciał pra-
cować za darmo. Ale jednak się 
udało – dodaje. Na etapie ne-
gocjacji WUP nie mógł zrozu-
mieć, że ludzie będą pracować 
bez wynagrodzenia. – WUP wi-
dział w tym słabą stronę – mówi 
Magda Tokarska, koordynator-
ka projektu.
Mentoring jest komfortową 
formą wolontariatu. Nie wiąże 
mentora na dłuższy okres, „od 
do”. Jeżeli ktoś chce być mento-
rem, ale jest bardzo zajęty, wte-
dy deklaruje, ile czasu może po-
święcić dla drugiej osoby – np. 
godzinę raz na 2 tygodnie. I  to 
może w  zupełności wystarczyć 
do nawiązania udanej współ-
pracy.

Mentoring na Zamku
Mentoring jest teraz w fazie intensywnego upowszechniania. Pojawiamy się wszędzie, gdzie nasz pro-
dukt może się spotkać z zainteresowaniem. Dlatego też zawitaliśmy z produktem do Krosna Odrzań-
skiego – tam wszystko się zaczęło.

Najbardziej spektakularne 
efekty widać po naszych 
parach mentoringowych. 
Wiemy, że taka relacja się 
sprawdza. Chcemy sie tym 
chwalić jak najszerzej, mówić 
jak najwięcej. Jesteśmy 
dumni z mentoringu i tego, 
co udało nam się zrobić.

Przemysław Zieliński, superwizor w projekcie, trener. – Mentoring jest 
w pewnym sensie niewymiernym działaniem.. Bardzo trudno obliczyć, 
jaką wartość ma relacja człowieka z człowiekiem. Jak to zbadać? Więcej 
mi dał ten mentor czy mniej? Czy muszę mu więcej zapłacić, czy mniej? 
Poświęcił mi 15 min. więcej, 15 min. mniej? Ma wiedzę bardziej lub mniej 
ścisłą, czy w dziedzinie powszechnie dostępnej czy mniej dostępnej? 
W przypadku, kiedy to jest działanie dobrowolne, znika efekt wynagra-
dzania mentora za jego pracę. I to jest wspaniałe, bo wtedy działa się, 
po pierwsze, z potrzeby serca, a po drugie, nikt nie zastanawia się, jak 
wycenić to działanie. Ono wtedy zawsze ma wartość. Mentoringu nigdy 
nie powinno się przeliczać w bezpośredni sposób na wynagrodzenie.
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Kim może być 
mentor?
Część dyskusji dotyczyła osoby 
mentora. Kim powinien być? 
Jakim doświadczeniem powi-
nien dysponować? Jakimi ce-
chami charakteru powinien się 
wyróżniać? Zacznijmy od tego, 
że mentorem może zostać każdy 
– musi mieć doświadczenie czy 
wiedzę w konkretnym obszarze. 
I musi mieć dużo chęci i trochę 
czasu, żeby pracować z  drugą 

osobą. – Spotykam się z  pyta-
niem, czy mentor powinien być 
jednocześnie coachem. Absolut-
nie nie. Można wykorzystywać 
w pracy mentora coaching, jako 
jedno z narzędzi współpracy. Ale 
nie jest to obligatoryjne – wyja-
śnia superwizor.
Taka forma współpracy jest 
świetnia dla ludzi, którzy mają 
pasję, lubią się uczyć, są otwarci 
na nowe doświadczenia, potrafią 
słuchać. – Mentorem może być 
ktoś, kto piastuje wysokie sta-

nowisko, albo ktoś kto ma małą 
firmę i  chce się podzielić swoją 
wiedzą. Ale mentorem może zo-
stać też osoba, która np. świetnie 
gotuje i chce przekazać doświad-
czenia zebrane w ciągu życia. To 
narzędzie daje wiele możliwości 
– tłumaczy P. Zieliński.
Trzeba też pamiętać o  tym, że 
ta relacja działa dwubiegunowo. 
– Dla mentora to czas na prze-
myślenia, zatrzymanie się. To 
ogromna wartość tego narzę-
dzia – dodaje Przemek.

Praca  
z podopiecznymi
Żeby mentoring mógł zafunk-
cjonować, w  parach musi „za-
iskrzyć”, oczywiście w  dobrym 
tego słowa znaczeniu. Musi być 
porozumienie i  chęć współpra-
cy, tak z  jednej, jak i  z  drugiej 
strony. Przyglądaliśmy się jak 
zaczynają powstawać niezwykłe 
relacje oraz w jaki sposób wpły-
wało to na mentorów i uczniów. 
Marcin Herma był jednym 
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z  mentorów. Ma doświadcze-
nie jako doradca zawodowy. 
–  Chciałem sprawdzić, jak men-
toring będzie funkcjonował 
w  praktyce. Byłem ciekawy, co 
z takiej relacji wyniknie – wspo-
mina swoją przygode z  projek-
tem. – Miałem wątpliwości, czy 
spełnię oczekiwania mojej pod-
opiecznej, czy będę odpowied-
nią osobą, czy udzielę jej takiego 
wsparcia, jakiego w danym mo-
mencie potzrebuje – dodaje. 
Marcin i  jego uczennica spo-
tykali się raz na trzy tygodnie. 
Udzielał konkretnych odpo-
wiedzi i  porad, wykorzystując 
przy tym narzędzia coachin-
gu. – Podopieczna podkreślała, 
że relacja ze mną jest dziwna. 
Otrzymywała ode mnie zadania, 
które musiała „odrobić” po-

między spotkaniami, np. stwo-
rzyć CV, wypisać miejsca pracy, 
w  których chciałaby się znaleźć 
– wyjaśnia mentor. I  na koniec 
dodaje: – Żeby coś komuś dać, 
to trzeba coś mieć, np. godzinę 
czasu dla drugiej osoby.

Mentoring  
niejedno ma imię
Jak podkreśla Przemek Zieliń-
ski, są różne drogi współpracy 
z  podopiecznym. Mentoring 
daje dużą swobodę dobierania 
narzędzi i to jest jego wielka za-
leta. Anna Serba wróciła do eta-
pu rekrutacji i  procesu doboru 
par. – Dziewczyny na początku 
nie były świadome, na co się pi-
szą, bo nie do końca wiedziały, 
jak taka relacja będzie funkcjo-

nować – wspomina asystentka 
merytoryczna. Na podstawie 
deklaracji wstępnie zrobiliśmy 
dobór par, a pary poznały się na 
warsztacie. Baliśmy się, jak to 
wypadnie, gdyż nie każde dwie 
osoby, nawet dobrze dobrane, 
będą potrafiły w  taki sposób 
ze sobą pracować. W  naszym 
projekcie każda para pracowa-
ła inaczej, wspólną płaszczyzną 
były zadania domowe. – Relacje 
nie były idealne, ale cierpliwość 
i  cechy mentorów pozwoliły 
wszystkim współpracować. Dla 
dziewcząt było to nowością, po-
radziły sobie świetnie i poprzez 
to wsparcie one się wielu rzeczy 
uczyły. Trzeba podkreślić, że to 
były młode kobiety, które spoty-
kały całkiem obcych ludzi – wy-
jaśnia Przemek Zieliński. – Na 

warsztatach omawialiśmy spra-
wy, które ciężko było przedsta-
wić mentorowi.
Na bazie zebranych doświad-
czeń powstał podręcznik, czyli 
jak krok po kroku stosować na-
rzędzie mentoringu. Ważnym 
elementem procesu są staże, 
które podopieczne musiały so-
bie same znaleźć. I zrobiły to bez 
problemu. – Zachęcałem dziew-
czyny, żeby zmieniały staże, je-
żeli będzie taka konieczność. 
Chodziło też o  to, żeby mogły 
różne zajęcia potestować i prze-
konać się, co jest dla nich naj-

Idealny mentor? Czyli jaki? – 
temat jest ciągle żywy. Dys-
kutuje zespół projektu, men-
torzy podczas spotkań Klubu 
Mentora, gdzie poruszaliśmy 
temat cech i umiejętności, 
jakie powinien posiadać 
idealny mentor. Właściwie 
kompetencje mentora 
wynikają z samej definicji 
mentoringu i pełnionej przez 
niego funkcji. Jego zadaniem 
jest przekazywanie swojej 
wiedzy i doświadczenia oraz 
wspieranie podopiecznego 
w rozwoju. Można się więc 
pokusić o stwierdzenie, że 
mentor powinien: mieć 
większe doświadczenie 
i wiedzę niż podopieczny, 
zdolności „nauczycielskie”, 
czyli umiejętność dora-
dzania, słuchania, uczenia, 
planowania i monitorowania 
postępów, a jednocześnie 
być przyjacielski i otwarty, 
pasować do podopiecznego, 
mieć motywację do pracy 
z nim oraz możliwości do 
wykonania zadania. No, ale 
to byłby mentor idealny. Czy 
taki istnieje?
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lepsze – opowiada superwizor. 
Ważne było także to, że same 
podejmowały decyzje. Kiedy 
dowiadywały się, że nie będzie 
możliwości przedłużenia sta-
żu, znajdowały następne zaję-
cie i dzięki temu siedem z nich 
w  tej chwili pracuje – dodaje 
Anna Serba.

Para za parą 
Wiele osób pytało o  dobór par. 
Bo przecież można zostać „do-
branym” źle, relacja może się 
nie udać i  obie strony będą 
miały z  tego powodu poczucie 
straconego czasu. – Ciekawostką 
jest to, że do naszego projektu 
zgłosiły się tylko dziewczyny, 
niestety młodzi mężczyźni nie 
byli zainteresowani procesem 
– tłumaczy A. Serba. – W  przy-
padku mentorów wyglądało 
to tak, że zgłosiło się sześciu 
panów i  cztery panie. I  były to 
osoby w różnym przedziale wie-
kowym. I  już wiemy, że akurat 
to nie ma dla procesu żadnego 
znaczenia – dodaje. 
Realizatorzy projektu, partne-
rzy, jak i  trenerzy są zgodni, że 
dobór par powinien odbywać 
się na zasadzie anonimowości. 
– Bo może się zdarzyć tak, że 
mentorem zostanie ktoś znany 
i  to właśnie z  nim większość 
uczniów będzie chciała współ-
pracować. A  tego za wszelką 

cenę chcielibyśmy uniknąć – 
mówi Anna Serba.
Na stronie Fundacji powstała 
baza mentorów. Będą tam profi-
le mentorów, ale nie będzie do-
stępu do ich danych osobowych. 
– Takie dane będzie można uzy-
skać bezpośrednio od nas – wy-
jaśnia M. Tokarska.
 

Wzorce z zagranicy
Mentoring powstał na bazie 
doświadczeń niemieckich. Rola 
partnera ponadnarodowego 
była bardzo ważna szczególnie 
na początku projektu, kiedy 
chcieliśmy zaadaptować rozwią-
zanie na rynek polski. Najcen-
niejsze były obserwacje, gdyż 
musieliśmy model przygotować 
do wdrażania w  naszych re-
aliach. Partner niemiecki, czyli 
Deutsche Angestellten – Akade-
mie, to solidny i uznany partner 
społeczny dla instytucji pu-
blicznych na terenie całych Nie-
miec. Zajmuje się kształceniem 
zawodowym i  ustawicznym, 
które jest skierowane do osób 
podnoszących bądź nabywa-
jących kwalifikacje zawodowe. 
DAA działa na rzecz młodzieży 
uczącej się zawodu, osób pracu-
jących lub poszukujących pracy, 
ale również osób nisko wykwa-
lifikowanych, osób zagrożonych 
wykluczeniem i  długotrwale 
bezrobotnych
Można powiedzieć, że part-
ner był na początku naszym 
mentorem. I to właśnie z part-
nerem omawialiśmy kwestie 
związane z  wynagrodzeniami 
dla mentorów. 

Co dalej  
z narzędziem?
Projekt ma przyczynić się do 
znalezienia rozwiązań, które po-
mogą młodym ludziom wejść na 
rynek pracy. Osoby, które wzięły 
udział w  targowym panelu były 
ciekawe, co dalej będzie się 
działo z narzędziem. Jak będzie 
wykorzystywane i  przez kogo. 
Anna Serba opowiedziała, co 
się w tej chwili dzieje w projek-
cie. – Organizujemy spotkania 
upowszechniające, rekrutujemy 
mentorów, pracujemy nad tym, 

aby powstała baza mentorów. 
I  dlatego zapraszamy do kon-
taktu z nami wszystkich, którzy 
chcą zostać mentorami i podjąć 
wyzwanie – wyjaśnia. 
Magdalena Tokarska, prezeska 
Fundacji na rzecz Collegium 
Polonicum, dodała na koniec: 
– Mentoring to nasz program. 
Chcemy zrzeszać wszystkich 
chętnych, którzy czują potrzebę 
bycia mentorem, i  którzy chcą 
pomagać osobom potrzebują-
cym tego typu wsparcia.

Marzena Słodownik
Martyna Szymborska

O mentoringu było głośno 
od początku, czyli od kon-
ferencji 14 marca 2013 roku. 
Temat jest nośny, wzbudza 
emocje i skłania do dyskusji.

Chcemy, aby z naszym produktem zapoznało się jak najwięcej potencjal-
nych odbiorców, użytkowników oraz innych interesariuszy. Innowacyjne 
rozwiązania mogą być przekazywane osobom lub instytucjom zajmują-
cym się problemami podobnymi do tych, które zidentyfikowane zostały 
w naszym projekcie. Zaplanowaliśmy jeszcze kilka spotkań upowszech-
niających, aby szerzyć ideę mentoringu. Chcemy spotykać się z poten-
cjalnymi mentorami, rozmawiać o tej formie wsparcia dla młodych ludzi 
i zachęcać ich do współpracy w tym obszarze. A na deser forum, które 
będzie podsumowywało nasz projekt, proces tworzenia oraz wdrażania 
narzędzia w powiecie krośnieńskim. Zapraszamy we wrześniu!
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Chcesz zobaczyć więcej? Koniecznie obejrzyj odcinek 9 – ekipa telewizyjna pojechała do Krosna Odrzańskiego 
i podglądała wystawców, którzy przyjechali na Targi Innowacji? Działo się!!!

tv

dziÊ w programie

Nakręciliśmy na dziedzińcu 
Zamku Piastowskiego ciekawy 
materiał. A namioty targowe in-
teresująco prezentowały się na 
tle starych murów. 
I jak w każdym porządnym pro-
gramie telewizyjnym, konferan-
sjerką zajęli się profesjonaliści 

– Ania Januszkiewicz i  Adam 
Szulczewski. Na początek „wy-
rwali” innowację, czyli Magdę 
Tokarską, prezeskę Fundacji na 
rzecz Collegium Polonicum oraz 
kapitana Marka Cebulę, burmi-
strza Krosna Odrzańskiego.
Przez cały czas trwania imprezy 

opowiadali, co dzieje się na dzie-
dzińcu, pytali wystawców o wy-
pracowane produkty, zaglądali 
na stoiska. A  w  międzyczasie 
zapraszali do stołu biesiadnego, 
przygotowanego przez Odrzań-
ską Spółdzielnię Socjalną. 
Obejrzyjcie, bo warto!

Zapraszamy na naszą stronę 
www.lubuskimentoring.pl. 

Tam na bieżąco prezentowa-
ne będą efekty projektu oraz 
wszystkie działania zaplanowa-
ne do września 2015 roku. 
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Jak zaprzyjaźnić  
się z SOWĄ?
Przechodzimy różne zmiany w życiu – dorastamy, zmieniamy szkoły, zaczynamy pracować, zakochu-
jemy się, zostajemy rodzicami, dziadkami. A w międzyczasie doświadczamy mnóstwo malutkich zmia-
nek, przychodzących do nas bez pytania, codziennie i wpływających na nasze życie. Ja dzisiaj trochę 
o zmianach globalnych, które wpływają na nas wszystkich działających w sektorze pozarządowym.

Podpisana w 2014 Umowa Part-
nerstwa między Polską a Komi-
sją Europejską stanowi punkt 
odniesienia do określania szcze-
gółowej zawartości programów 
operacyjnych. Programy opera-
cyjne precyzują obszary wspar-
cia i instrumenty realizacji tych 
programów. Umowa Partner-
stwa oraz programy operacyjne 
stanowią podstawę do realizacji 
nowej perspektywy finansowej 
w  Polsce.  I  trzeba to wszystko 
przeczytać! Koniecznie!

Zmiana  
perspektywy 
I  tak w  dosłownym tego słowa 
znaczeniu. Kończy się perspekty-
wa finansowa 2007-2013 (mimo, 
że jest rok 2015), a zaczyna nowa, 
świeżutka, perspektywa 2014-
2020 (mimo, że jest rok 2015).
Nowe dokumenty, wytyczne, 
nowe instrukcje… A  to zna-
czy, że ze zmianą trzeba się za-

poznać. Ściągnąć dokumenty, 
przeorać to, co zostało w  nich 
zawarte, no i  próbować zrozu-
mieć, czego Komisja Europejska 
od nas chce. A tam w tych doku-
mentach aż roi się od wskaźni-
ków i dziwnych nazw – SzOOP, 
POWER, SOWA. Cóż trzeba bę-
dzie przywyknąć.

Rusza konkurs, 
pisać trzeba!
Więc czytam instrukcję wypeł-
niania wniosku. O! Teraz nie 
trzeba pisać uzasadnień, bo ktoś 
TAM wpadł na pomysł (i chwała 
mu za to), że do każdego prio-
rytetu będą zrobione analizy, 

i  opierając się na nich właśnie, 
będziemy pisać projekty. Bar-
dziej liczyć się będą efekty, niż 
uzasadnienia, że jest to koniecz-
ne. Bo przecież, że jest koniecz-
ne, nikt nie ma wątpliwości.
Więc idę dalej – czytam, i  czy-
tam. Bo na horyzoncie pojawił 
się nowy konkurs na podnosze-
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nie kompetencji studentów, tak, 
aby te odpowiadały potrzebom 
gospodarki, rynku pracy i  spo-
łeczeństwa

Zespołowa  
burza mózgów
W zespole aż kipi od pomysłów 
– co zrobić, żeby absolwenci 
studiów wyższych nie pozosta-
wali bezrobotnymi magistrami, 
tylko znaleźli satysfakcjonującą 
pracę. I  nie mieli poczucia, że 

studiując zmarnowali kilka lat 
życia.
Bo studia to tylko wiedza – bar-
dzo często teoretyczna, która nie 
zrobi z  nas super pracownika. 
Studia to tylko kierunek, etap 
w życiu. Pół biedy, gdy wybrany 
jest zgodnie z naszymi zaintere-
sowaniami. Gorzej, gdy idziemy 
tam, gdzie jeszcze były jakieś 
wolne miejsca, a rodzina nalega, 
że przecież studiować trzeba, bo 
teraz to wszyscy studiują. A póź-
niej jakoś to będzie. Ale to czysta 

Absolwentów na rynku pracy 
dotyka wiele problemów. 
Jednym z nich jest stopień 
dopasowania kompetencji 
absolwentów do rynku pracy. 
Powszechnie wskazuje się, 
że polski rynek pracy jest 
rynkiem pracodawcy, jednak 
jak wskazują wyniki badań, 
przedsiębiorcom nadal 
trudno jest znaleźć dobrego 
pracownika. Jedna z tych 
przyczyn jest niedopasowa-
nie kompetencji kandydatów 
do oczekiwań pracodawców. 
Źródło: „Analiza kwalifikacji 
i kompetencji kluczowych dla 
zwiększenia szans absolwen-
tów na rynku pracy, raport 
końcowy”, badanie ewalu-
acyjne współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach EFS, wykonane na 
zlecenie NCBiR.

teoria i dobra droga do bezrobo-
cia. Niestety.

I piszemy projekt 
dla absolwentów
Bardzo fajny – z zastosowaniem 
narzędzia mentoringu, zespo-
łami projektowymi, specjali-
stycznymi kursami językowymi, 
szkoleniami podnoszącymi tzw. 
Kompetencje miękkie. A na de-
ser spotkania z  pracodawcami, 
wizyty studyjne w kraju i za gra-
nicą.
Pomysły świetne, ale trzeba to 
teraz przełożyć na język projek-
towy, dobrać słowa-klucze, okre-
ślić cel główny, wskaźniki do 
zrealizowania, ubrać pomysły 

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię inter-
wencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki 
spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołów-
stwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020. Instrumentami realizacji 
Umowy są  krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy 
operacyjne (RPO).
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Słowniczek
EBI – Europejski Bank Inwestycyjny
ES – ekonomia społeczna
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regio-
nalnego
EFS –Europejski Fundusz Społeczny
ESI – unijne fundusze strukturalne i inwesty-
cyjne
ePUAP – elektroniczna platforma usług admi-
nistracji publicznej
EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia 
(ang. European Employment Service)
FOR – Forum Obywatelskiego Rozwoju
FS – Fundusz Spójności
GSE – Grupa Sterująca Ewaluacją
GUS – Główny Urząd Statystyczny
IA – Instytucja Audytowa
IBE – Instytut Badań Edukacyjnych
IC –Instytucja Certyfikująca
ICT/TIK – technologie informacyjno-komu-
nikacyjne
IK – Instytucja Koordynująca
IP – Instytucja Pośrednicząca
IZ – Instytucja Zarządzająca
JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego
KE – Komisja Europejska
KIS – klub integracji społecznej
KK UP – Komitet Koordynujący Umowę 
Partnerstwa
KM – Komitet Monitorujący Program Operacyj-
ny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
KOWEZiU – Krajowy Ośrodek Wspierania 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
PO – Program Operacyjny
PO IiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020
PO IR – Program Operacyjny Innowacyjny 
Rozwój 2014-2020
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
2007-2013
PO PC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
2013-2020
PO WER – Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020
PRK – Polska Rama Kwalifikacji
PS – polityka spójności
PSZ – publiczne służby zatrudnienia
PT – Pomoc Techniczna
ROPS – regionalny ośrodek polityki społecznej
RE – Rada Europejska
RIO – regionalna izba obrachunkowa
RPO – regionalny program operacyjny
SOWA – system obsługi wniosków  
aplikacyjnych

Na podstawie preferencji pracodawców można wskazać pięć najbardziej pożądanych kompeten-
cji, w które powinni być wyposażeni absolwenci uczelni. Należą do nich kompetencje: poznawcze, 
interpersonalne, posługiwanie się językiem ojczystym, umiejętność obsługi komputera oraz samoorga-
nizacja. Na szczególną uwagę zasługuje miejsce wiedzy. W potocznym rozumieniu wydaje się często, 
że to właśnie wiedza i umiejętność jej zastosowania są kluczowymi elementami w znalezieniu pracy 
przez absolwentów. Okazuje się jednak, że z perspektywy pracodawców tak być nie musi. Kluczowe są 
kompetencje związane z adaptacją i przetwarzaniem informacji oraz odpowiednim ich komunikowa-
niem poszczególnym osobom oraz w grupie.

Źródło: „Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku 
pracy, raport końcowy”, badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach EFS, wykonane na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

w zadania i obliczyć, ile będzie-
my potrzebować, aby to wszyst-
ko zrealizować. I  oczywiście 
określić harmonogram działań.
Wchodzę do SOWY i  zaczynam 
pracę – czyli wpisywanie nasze-
go pomysłu w  ramy wniosku. 
I  przekonuję się szybko, że za-
częło się nowe rozdanie.

Ale ci młodzi  
mają dobrze!
Bo oprócz studiowania, mają 
szansę podnieść swoje kompe-
tencje, spróbować, potestować, 
spotkać się z  przedsiębiorcami, 
wyjechać i  zobaczyć, jak działa-
ją instytucje w  innych krajach. 
I  w  zasadzie nic nie muszą ro-
bić. Wystarczy, że zgłoszą się do 
projektu i  będą chcieli w  nim 
uczestniczyć To taki atrakcyjny 
dodatek do studiowania, zwięk-
szający ich szanse na rynku pra-
cy po zakończeniu nauki. Mała 
nagroda dla tych najbardziej 
ambitnych, którzy nie chcą po 
studiach znaleźć się przy okien-
ku do rejestracji w  najbliższym 
PUP-ie.

Dlaczego SOWA?
SOWA to system obsługi wniosków aplikacyjnych. Trochę 
różni się od tego, który był w poprzedniej perspektywie. 
Niby bardziej przyjazna ta SOWA, ale ten pierwszy raz jest 
zawsze trudny. Coś tam ucieka, czegoś nie można wpisać, 
wyskakują dziwne komunikaty.
A  poza tym przekonałam się na własnej skórze, dlacze-
go SOWA nazywa się SOWA. Bo jest najbardziej aktywna 
w  nocy. Kiedy w  zaciszu własnej kuchni zaczęłam pracę, 
to czas mijał zaskakująco szybko. Tylko następnego dnia 
w  biurze widać było, że nocne czuwanie nie służy mi za 
bardzo.
Ale udało się, skończyliśmy. Zespół stanął na wysokości za-
dania – projekt został napisany, skorygowany i właśnie je-
dzie do Warszawy. No, ale jedna SOWA wiosny nie czyni…

Marzena Słodownik
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Przedstawimy główne założenia programu mentoringowego skierowa-
nego do młodych osób bezrobotnych, fazy relacji, a przede wszystkim rolę 
mentora w procesie. Rozpoczniemy od wskazówek jak rozpocząć rela-
cję mentoringową, a następnie przejdziemy do praktycznego narzędzia 
ułatwiającego realizację celów i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 
Ponadto omówione będą założenia modelu mentoringu, wyniki jego te-
stowania, możliwości i zasady wdrażania produktu finalnego, jak również 
działania włączające model do głównego nurtu polityki.

Zapraszamy na 
bezpłatne spotkania

28.07 – Słubice, godz.  11.00 – 15.00

11.08 – Żary, godz.  16.00 – 20.00

27.08 – Sulechów, godz. 16.00 – 20.00

08.09 – Gorzów Wlkp., godz. 11.00 – 15.00

Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać mailowo na adres: a.serba@fundacjacp.org,  
w tytule wpisując miejscowość. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefo-
nu: 608 101 568 oraz na stronie lubuskimentoring.pl


