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cz∏owiek – najlepsza inwestycja

Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

To już szósta odsłona naszego magazynu. Ten numer jest
ważny, gdyż jesteśmy na etapie
intensywnego upowszechniania
produktu, jakim jest mentoring.
W tym numerze przypominamy
Wam, czym jest nasze narzędzie
i jak działa. Większość z nas
na pewno spotkała się z relacją mentoringową – w domu,
w szkole, w organizacjach młodzieżowych, w kościele, nie
do końca wiedząc, że tak to się
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właśnie nazywa. Nie był to proces zorganizowany, ale raczej
„uaktywniał się” spontanicznie.
Teraz, kiedy czasu mamy coraz mniej, wracamy do starych
sprawdzonych metod.

Szkolenia w każdym
powiecie
W projekcie dzieje się dużo.
Najbardziej spektakularne efekty widać po naszych parach
mentoringowych. Wiemy, że

taka relacja, praca w taki sposób
się sprawdza. Chcemy sie tym
chwalić jak najszerzej, mówić
jak najwięcej. Jesteśmy dumni
z mentoringu i tego, co udało
nam się zrobić.
Organizujemy szkolenia upowszechniające, aby docierać do
grona potencjalnych użytkowników i odbiorców. Chcemy mówić o tym, jak działa mentoring,
co się aktualnie dzieje w projekcie, jak sprawdza się nowe
narzędzie w praktyce. Teraz już

Oprócz informacji o projekcie i narzędziu, mamy dla Was
jak zwykle całe mnóstwo ciekawych wywiadów, reportaży,
spotkań z interesującymi ludźmi. A oprócz tego felietony,
informacje, reﬂeksje i wspomnienia. Dowiecie się, że nie
taka Anaconda straszna, i że
telewizja może być szkołą życia. Warto przeczytać również
tekst o osobach bezrobotnych
w Niemczech, wspomnienia
przedszkolanki pracującej w Islandii, a także o tym, czego szefowie nie wybaczają. W numerze
kolejne wspomnienia Super
Szefa oraz poważna rozmowa
na temat pracy i jej znaczenia
w dzisiejszym świecie. Zaglądamy też trochę „pod spódnicę
Fundacji”. Co tam znajdziemy?
Wspomnienia osoby, która zajmuje się u nas rekrutacją, a właściwie jej zapiski i notatki, które
poczyniła przez kilka ostatnich
lat podczas rozmów kwaliﬁkacyjnych na przeróżne stanowiska. Nazbierało się tego trochę.
Oj nazbierało!
Polecam i zachęcam do lektury

Marzena Słodownik
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MEN(toring) czyli rozmowy z mężczyzną nie tylko o pracy...

Pracuję nad sobą

Dobrze czułem się jako barman, to przecież była praca z ludźmi, choć do późnych godzin nocnych. Klienci byli w różnym stanie spożycia i emocjonalnym, właśnie wtedy najczęściej się otwierali, analizowali życie, rozmawiali o ﬁlozoﬁi i duchowości.

Z PAWŁEM PŁOSZAJEM, 31-letnim terapeutą, rehabilitantem, masażystą,
który podczas zabiegów łączy wiele technik pracy z ciałem, rozmawia RENATA WCISŁO
Twoja ﬁlozoﬁa życia…
Bycie tu i teraz, przyjmowanie
życia takim, jakie jest. Dużo
w tym stoicyzmu – panowania
nad sobą, równowagi duchowej,
spokoju. Ważne jest poczucie
wolności, takiej wewnętrznej,
bez lęków i ograniczeń, bycia
w zgodzie ze sobą, bez uciekania
od problemów i trudnych spraw.
Wolność jest w głowie. Trzeba
żyć świadomie, być uważnym na
to, co dzieje się w danej chwili,
na to, co mówi drugi człowiek.
Unikam działania schematycznego, staram się dostrzegać
punkt widzenia innych.

Są ludzie, którzy tacy się rodzą, ale
zwykle do tego trzeba dojrzeć…
Trzeba pracować nad sobą.
Stałeś się bardziej pokorny wobec życia?
Tak, okres buntu i oporu mam
już za sobą, nie walczę ze światem, przyjmuję to, co jest.
W życiu i w pracy wyznaję zasadę – przede wszystkim nie
szkodzić. Starać się pomóc, ale
nie uszczęśliwiać na siłę. Teraz
jestem otwarty na wszystko wokół i na to, co się dzieje. Dobro
wraca i tym się kieruję.

Wiedziałeś, co chciałeś robić
w życiu, kiedy miałeś naście lat?
Zawsze lubiłem sport i książki.
Chodziłem do szkoły muzycznej, grałem na gitarze i fortepianie, nauka przychodziła mi łatwo i dzień miałem wypełniony
zajęciami. Kiedy zacząłem dorastać, nie wiedziałem jednak kim
mam być. Myślałem – zostanę
nauczycielem, tak jak tato i siostra. Znałem ten zawód i styl
życia, żyłem w takim domu,
podobało mi się to. Myślałem,
że może będę uczył wuefu, pójdę na pedagogikę. Ale zamiast
ogólniaka wybrałem Technikum Elektroniczne. Komputery,
gry, to mnie zafascynowało, w tej
szkole było też dużo zajęć sportowych.
Jaki kierunek studiów wybrałeś?
Bliscy spodziewali się, że
wybiorę historię lub AWF,
tymczasem zrobiłem licencjat
z filozofii.

Okres buntu i oporu mam już za sobą, nie walczę ze światem,
przyjmuję to, co jest...

Czyli do tego, czym teraz się zajmujesz, ciągnęło Cię już wtedy:
rozwój duchowy, sztuka życia…
W tym, co robię, ważne jest poznanie myśli ludzkiej, holistyczne podejście do człowieka. Kie-

dy leczę, zastanawiam się nad
przyczyną dysfunkcji, interesuje
mnie, dlaczego to powstało, jak
temu zaradzić. Bo wszystkie dolegliwości ﬁzyczne mają źródło
w naszej psychice, myślach, podejściu do życia, postawach.
Filozoﬁa poszerza horyzonty,
uczy, że każdy może mieć swój
punkt widzenia, swoje racje.
Jeśli będziesz to szanować i pamiętać, że moja wolność kończy
się tam, gdzie zaczyna twoja, nie
będziesz miała wrogów.
Co się stało w Twoim życiu dalej, po ukończeniu ﬁlozoﬁi?
Wiedziałem, że nie chcę pracować
w książkach, w suchych teoriach,
ale z ludźmi. Zainteresował mnie
kierunek – technik masażysta
w szkole medycznej w Zielonej
Górze. Po pierwszych praktykach
w szpitalu, na neurologii, z ludźmi z udarem mózgu już wiedziałem, że odnalazłem siebie.
Skończyłem szkołę, nająłem się
chwilowo do restauracji. Dobrze się czułem jako barman,
to przecież była praca z ludźmi,
choć do późnych godzin nocnych. Klienci byli w różnym
stanie spożycia i emocjonalnym, właśnie wtedy najczęściej

się otwierali, analizowali życie,
rozmawiali o ﬁlozoﬁi i duchowości. To była ciekawa, specyﬁczna praca, jednak nieregularny tryb życia spowodował,
że przybrałem na wadze i ja,
wysportowany chłopak, po pół
roku takiego życia doszedłem
do wagi 95 kg.
Szukałem stałego zajęcia jako
masażysta, miałem prywatnych
klientów i pracowałem w restauracji. Rozpocząłem studia
magisterskie na historii, ale
szybko je porzuciłem.
Potem traﬁłem do Kudowy
Zdroju, do uzdrowiska. To
była szkoła życia, mieszkałem
w studenckich warunkach, dużo
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pracowałem. I myślałem: czy to
chcę robić? Czy mi się chce? Czy
tak mogę, po 20 masaży dziennie, jak automat…?
Trudno pomagać, kiedy samemu brak energii…
Czułem się trochę jak niewolnik. Stwierdziłem, że chcę zająć się tym, o czym czytałem
jako nastolatek w książkach
Max Freedom Long’a o Hunie
i Ho’oponopono czyli metodzie
uzdrawiania starożytnych Hawajczyków. Ma nas oczyszczać
z przekonań, które nam nie służą, z obciążeń z przeszłości. Więc
wolne dni wykorzystywałem na
szkolenia, m.in. masażu lomi-

-lomi. To praca z ciałem, energią, emocjami, oczyszczenie. Po
zabiegu człowiek czuje się, jakby
zgubił kilka kilogramów. Tylko
w połowie spełniłem marzenia,
bo druga ich część to pojechać
na Hawaje. W tym roku jest
tam maraton, mam nadzieję, że
w nim pobiegnę.
W Kudowie wytrzymałem pół
roku, wróciłem do Żagania,
jeździłem po domach i masowałem, leczyłem, był 2009 r.
Działała poczta pantoﬂowa, ale
nie wierzyłem, że sam mogę założyć działalność. To raczej wynikało z przekonań, bo cała rodzina pracowała w budżetówce,
bali się prywatnych interesów.

Składałem podania o pracę do
różnych placówek zdrowotnych.
Wreszcie traﬁłem do hotelu ze
spa w Żaganiu. To również był
czas intensywnej pracy, ale już
zauważyłem, że moja wiedza
i doświadczenie procentują, nie
tylko jeśli chodzi o masaż.
Chciałem się dalej szkolić, bo
pewne schorzenia, dolegliwości wymagają rozległej wiedzy,
wszystkie pieniądze odkładałem na kursy. Zdałem też sobie sprawę ze swoich nawyków,
przekonań, wzorców, które mi
nie służą i blokują mnie. Zacząłem pracować nad sobą. Pojechałem na kurs rozwoju duchowego, zacząłem praktykować
Ho’oponopono. Potem był kurs
leczenia gwoździami, czyli klawiterapia, w 2011 r. Chciałem
poznać taki sposób leczenia,
który będzie oddziaływał na
system nerwowy, odpornościowy, zmusi pacjenta do regeneracji, skończyłem też japońską
metodę manualną.
W międzyczasie odszedłem
z hotelowego spa i kontynuowałam pracę na swoje nazwisko. Pomagałem też ludziom,
którzy byli chorzy, ale nie mieli
pieniędzy, w ramach sprawiedliwości społecznej: nie płacę
podatków, mogę w ten sposób
się zrehabilitować. Uświadomiłem sobie, że jeśli robi się to,
co się kocha, nie trzeba myśleć
o pieniądzach, przyjdą same. To
był czas pracy u podstaw, owocujący w bardzo bliskie znajomości. Potem zacząłem podróżować i znalazłem też nową
pracę, w hotelu w Wiechlicach
5
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pod Szprotawą. Uczyłem się
i dalej specjalizowałem. Pojechałem na pierwszy kurs bioenergoterapii metodą Zdenko
Domancica, do Słowenii. Metoda ta reguluje organizm, sprawia, że system immunologiczny, ten nasz wewnętrzny lekarz,
zaczyna sam działać. To, co jest
potrzebne do wyleczenia jest
w nas, organizm potraﬁ sam to
naprawić, tylko trzeba stworzyć
warunki ku temu.
W 2013 r. znów odszedłem z pracy i chciałem założyć działalność, ale otrzymałem kilka propozycji – z Warszawy, Norwegii,
Indii, Szwecji. Jednak najlepsze
warunki do rozwoju i nauki
miałem w Warszawie. Pracuję i szkolę, jeżdżę po świecie,
staram się być lepszym i pasją,
którą tu odnalazłem, jest squash. Mam potrzebę dzielenia się
tym, co jest dla mnie ważne, co
potraﬁę, choć miałem wątpliwości, czy mogę już być dla kogoś mistrzem.
Do czego dążysz?
To pytanie, które ostatnio spędza mi sen z powiek, bo choć
moim celem jest doświadczanie
i samodoskonalenie, na każdym
szczeblu duchowym i ﬁzycznym, bycie lepszym, to wciąż
poszukuję.
Są ludzie, którzy wiedzą, czego
chcą w życiu, mają jasno określone cele, inni ciągle poszukują.
Należę do tych drugich, bo
przecież życie nas wciąż zaskakuje i coś przed nami odkrywa. Ciągle kręci mnie coś

nowego, bez przerwy jest coś
do zrobienia. Czasem mam
słomiany zapał, ale nie ma się
czego wstydzić, tylko trzeba
wykorzystać ten ogień do
działania, cieszyć się tym.

w nim zablokowane. Dolegliwości ﬁzyczne biorą się przecież z psychicznych, z myśli,
stanów umysłu, problemów. Na
początku, kiedy pacjenci otwierali się przede mną, nie radzi-

Na początku, kiedy pacjenci otwierali się przede mną, nie radziłem sobie z tym. Zabierałem ich problemy ze sobą, żyłem nimi, co
mnie obciążało, odbierało energię. Poradziłem sobie: zamykają się
drzwi, odcinam się.
Co przepracowałeś?
Na przykład poradziłem sobie
z lękiem przed odrzuceniem.
Zdałem sobie sprawę z niektórych moich zachowań, np. że
nie chciałem powiedzieć komuś
czegoś przykrego tak naprawdę
nie dlatego, żeby nie sprawiać
przykrości, ale dlatego, że bałem
się odrzucenia.
Jak radzisz sobie z emocjami
pacjentów? Przychodzą do Ciebie wyleczyć ciało, kontuzje,
dolegliwości, zrelaksować się,
a jest jak na kozetce u terapeuty
– wypływa z nich wszystko…
Kiedy ciało uwalnia się od bólu,
uwalniają się emocje, które były

łem sobie z tym. Zabierałem ich
problemy ze sobą, żyłem nimi,
co mnie obciążało, odbierało
energię. Poradziłem sobie: zamykają się drzwi, odcinam się.
Nauka życia tu i teraz była dla
mnie lekarstwem na wiele rzeczy. To był moment przebudzenia. Stałem się bardziej dokładny w tym, co robię, świadomy,
bardziej efektywny, bo angażuję się w to w stu procentach.
Mamy jasny umysł, bo nic mnie
w danej chwili nie obciąża, rozprasza.
Zdarzało Ci się czuć niechęć do
pacjenta, czułeś, że nie możesz
z nim pracować?

Było tak do momentu, w którym
zacząłem się zastanawiać, co jest
takiego we mnie, że odrzucam
pewne osoby. Jeśli coś drażni Cię
w ludziach, to znaczy, że masz tę
cechę. To działa jak lustro. Czyli
– wskazówki i uwagi, które miałbym dać klientowi, powinienem
dać sobie, np. spóźnianie się, pomaganie na siłę… Zdałem sobie
sprawę, że zaczęli pojawiać się
klienci, którzy mieli do przepracowania to, co ja.
Pracując nad sobą możemy
uniknąć wielu kryzysów?
Wszechświat jest podobny do
listonosza, który niesie nam
priorytetową wiadomość – puka
do drzwi, ale my, jeszcze zaspani, ignorujemy go, a on próbuje
kolejny raz i następny. W końcu
nasz dom płonie, a my użalamy
się, jakie nieszczęście nas spotkało. Tymczasem te nieodebrane listy to były ostrzeżenia, sygnały, że coś się złego dzieje, że
może dojść do tragedii. Obudził
nas dopiero wstrząs.
Dlatego mamy dwa wyjścia: albo
nasze życie będzie ciągłą ewolucją i pracą nad sobą, reﬂeksją,
albo wielkim halo. Zwykle jednak jest tym drugim, a przecież można przez to przejść łagodniej – drogą przez zachwyt
i świadome, odpowiedzialne
życie, dbałość o to, co ważne.
Oczywiście, możemy być dalej
głusi na pożary i tkwić w żalu,
w oﬁerze, bo trudno nam w to
uwierzyć, że wszystko, co nas
dotyka, jest naszym wyborem.

Na czym polega mentoring?
Czym jest mentoring? Jakie korzyści może przynieść? Czy narzędzie to jest przydatne w pracy z osobami młodymi,
którzy znajdują się na rynku pracy w mniej korzystnej sytuacji?

Mentoring to specyﬁczna forma świadczenia usługi pomocy
i wspierania ludzi w trudnych
dla nich sytuacjach społecznych, życiowych, związanych
przede wszystkim z problemami adaptacyjnymi, bazująca
głównie na wolontariuszach
dzielących się swoim czasem
i doświadczeniem, przekazujących podopiecznym najlepsze
i sprawdzone sposoby działania,

wspierających ich w dążeniu do
zdobycia nowych umiejętności
i wiedzy potrzebnej do samodzielnego i skutecznego działania we współczesnym świecie,
w taki sposób, aby podopieczny
czuł wsparcie, pomoc, zainteresowanie, jednocześnie nie tracąc
swojej autonomii i samodzielności, czy poczucia odpowiedzialności za siebie.

Korzyści dla podopiecznych wynikające
z zastosowania mentoringu:
1.
2.
3.
4.

Zwiększenie pewności siebie i motywacji.
Zwiększenie pozytywnej samooceny.
Poznanie siebie i poprawa osiągnięć.
Możliwość kontaktu z osobą spoza rodziny, grona przyjaciół
i znajomych, dzięki czemu można uzyskać nowe spojrzenie
na problemy, poszerzyć punkt widzenia, zdystansować się
emocjonalnie do pewnych problemów.
5. Możliwość uzyskania pozytywnej zachęty, wsparcia, zainteresowania.
6. Polepszenie umiejętności komunikowania się i autoprezentacji.
7. Rozwój umiejętności osobistych, społecznych.
8. Możliwość kontaktu z pozytywnym wzorcem, autorytetem.
9. Poznanie realiów świata zawodowego, społecznego,
procesów i procedur administracyjnych.
10. Pomoc w nauce.
11. Możliwość ciekawego spędzenia czasu, poznania innych miejsc, lub
po prostu rozerwania się, nabycie nowych umiejętności, na przykład
gotowania, poruszania się po mieście, itp.
12. Obniżenie poziomu agresji i przemocy.
13. Poprawa umiejętności organizacyjnych.
14. Obniżenie spożywania substancji szkodliwych
w postaci papierosów, alkoholu, narkotyków.

Dziękuję za rozmowę.

6

W procesie mentoring bierze udział mentor i jego podopieczny, którego można nazwać uczniem.
Mentoring jako proces wspierania rozwoju indywidualnego budowany jest na wsparciu
i wzmocnieniu, dzięki czemu

obserwujemy proces stawania się kimś, a nie proces bycia
kształtowanym lub klonowanym
przez innych wokół. Jego sensem
jest dostarczenie z jednej strony
swobody i wolności decyzji, ale
z drugiej umiejętności rozważania wyborów, które mają wpływ
na życie podopiecznych.
7
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Kim jest
mentor?
Mentor to osoba, która dzięki osobistemu zaangażowaniu
i doświadczeniu jest w stanie
służyć radą, wsparciem, pomocą podopiecznemu w tych
dziedzinach, w których jest
potrzebny. Słowo „mentor” pochodzi od Homera, z utworu
„Odyseja”. Odyseusz wiedział,
że przez wiele lat będzie daleko od kraju, dlatego wybrał dla
syna mężczyznę o imieniu Mentor, który byłby jego opiekunem
i nauczycielem w procesie dorastania i stawania się mężczyzną,
podczas jego nieobecności. Stąd
też pochodzi znaczenie imienia:
zaufany przewodnik, towarzysz,
nauczyciel.

Związek pomiędzy mentorem
i jego uczniem jest związkiem
dynamicznym, opiera się na zaufaniu, chęci spędzenia razem
czasu, wzajemnym uczeniu się
od siebie i dzieleniu doświadczeniem życiowym.
Mentoring jest procesem, w którym dokonuje się transfer wiedzy i doświadczenia, w którym
mentor odgrywa rolę „wzorca”,
a dzięki wzajemnemu szacunkowi i zaufaniu, staje się osobą,
której podopieczny może ufać,
zwierzać się, budować pozytywny obraz siebie, dokonywać

WAŻNE!

Pоieważ mentoring jest ocesem, w którym starsza osoba i/lub mająca większe
doświadczenie życie tarzyszy w „rozwoju” młodszej, mniej doświadczоej
osoby, związek ten opierać się musi na układzie woluntarystycznym pomiędzy
dwoma оami.

8
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wyborów i – co najważniejsze –
przejmować odpowiedzialność
za siebie i swoje zachowanie.
Mentorzy mogą realizować wiele funkcji w życiu podopiecznego, a do podstawowych zadań
można zaliczyć: branie aktywnego udziału w życiu młodej
osoby, oferowanie regularnych
kontaktów, wspieranie młodych
ludzi w przezwyciężaniu trudności, uczenie podstawowych
umiejętności życiowych, dzielenie się swoimi doświadczeniami życiowymi, motywowanie
młodych ludzi, włączanie ich
w praktyczne czynności, udzielanie wsparcia i opinii, osobiste

Zadania
i funkcje
mentora
Główną funkcją dobrego mentora jest stworzenie pozytywnego
związku z podopiecznym, rozwój
jego umiejętności życiowych,
pomoc w zdobywaniu nowych,
dodatkowych umiejętności do
współdziałania z innymi grupami – rodziną, środowiskiem
zawodowym, przedstawicielami
instytucji. W ostateczności każdy
podopieczny musi sam pomóc
sobie w realizacji własnych osiągnięć, jednak robi to za poparciem i zachętą swojego mentora
i innych, których poznaje i uczy
się jak korzystać z ich pomocy.

zainteresowanie podopiecznym.
Dzięki swojej formule mentoring może stać się źródłem
satysfakcji i korzyści również
dla osoby podejmującej się roli
mentora, ponieważ może służyć:
wzrostowi świadomości, wzrostowi zrozumienia innych ludzi,
poprawie komunikacji, zdobyciu umiejętności słuchania
innych, osobistemu rozwojowi
i satysfakcji, poczuciu samorealizacji.
Dotychczasowe
zinstytucjonalizowane formy pomocy
i współpracy z osobami z grup
defaworyzowanych nie zawsze
przynoszą oczekiwane rezultaty

ułatwiające aktywne funkcjonowanie społeczne i zawodowe
podopiecznych. Formy pomocy
można zróżnicować i rozwinąć
poprzez zindywidualizowane,
oparte na osobistych interakcjach i zaufaniu kontaktach
z podopiecznymi. Ta forma
pracy polega na bezpośredniej
stymulacji poprzez porady, wysłuchaniu, dyskretnemu kierowaniu przez mentora działaniami podopiecznego, które
mają doprowadzić do sytuacji,
kiedy podopieczny staje się bardziej samodzielny, pewny siebie,
przedsiębiorczy i zaradny.

Podopieczny ma świadomość
wsparcia i przychylności mentora, dzięki czemu łatwiej adaptuje się do zmian lub wprowadza pożądane zmiany w swoim
dotychczasowym życiu osobistym i zawodowym.
Praca mentora z podopiecznym
opiera się na zawarciu swoistego
„kontraktu”, w którym określone
zostają zasady współpracy, cel,
który ma być osiągnięty, długość
współpracy, częstotliwość i formy kontaktów. Dlatego też bycie
mentorem wymaga specyﬁcznych umiejętności możliwych
do wykształcenia podczas specjalnych szkoleń.

Sześć kroków współpracy
mentora z uczniem:
1. Stworzenie zaufania: mentor komunikuje się przez aktywne, empatyczne słuchanie, ze szczerym zrozumieniem i przyjęciem uczuć swojego
podopiecznego (dzięki temu podopieczny postrzega mentora jako słuchającego, a nie oceniającego), co sprzyja szczeremu dzieleniu się osobistymi doświadczeniami zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi.

Dlaczego mentoring
się sprawdza?
Mentoring może stać się skutecznym narzędziem wspierającym rozwój podopiecznego,
ponieważ oparty jest na szczególnym związku i relacjach,
nie występujących w innych
sytuacjach społecznych. Role
nauczycieli,
wychowawców,
znajomych, rodziny formowane są na innych prawach
i zasadach, które nie zawsze
pozwalają osiągnąć taki kształt
relacji z podopiecznym, jaki jest
jednocześnie satysfakcjonujący
i efektywny, jak również różne
są oczekiwania partnerów takich interakcji i więzi. W mentoringu zarówno podopieczny,
jak i mentor zaczynają od tego
samego – obydwoje nie wiedzą
o sobie nic. Ich związek nie jest
karany i nie jest nagradzany.
Wzajemne zaufanie budowane jest na wymianie spostrzeżeń i opinii, przy czym opinie
mentora i podopiecznego są

Do zadań mentora
należy zachęcenie
podopiecznego do:
• słuchania;
• dzielenia się pomysłami
i myślami;
• oceniania i motywowania
własnych zachowań
podopiecznego;
• konfrontowania doświadczeń
i decyzji przez samoocenę;
• rozważania z różnych perspektyw sytuacji wpływających
na życie podopiecznego;
• rozwoju własnej kariery i osiągnięć, dzięki czemu podopieczny uzyska niezależność, będzie
mógł współuczestniczyć
w życiu społecznym i nie będzie
skazany na wykluczenie;
• brania odpowiedzialności za
własny rozwój i za podejmowane decyzje, zdobywania wielu
doświadczeń.

10

równe. Mentor prezentuje podopiecznemu pomysły, wnioski,
możliwości innych rozwiązań,
jednakże tylko podopieczny
decyduje o wyborze i kierunku swojego działania, w chwili,
kiedy czuje się do tego zdolny.
Mogą to być również złe decyzje i wybory dokonywane wielokrotnie, jednak zadaniem
mentora jest towarzyszenie
podopiecznemu również w takich sytuacjach. Mentoring nie
polega na robieniu czegoś za
podopiecznego, aby go nie ograniczać i pozwolić mu samemu
przejść cały proces ucząc się na
własnych doświadczeniach. Dodatkowym atutem jest fakt, że
mentorzy są wolontariuszami,
a więc podopieczny ma świadomość, że za ich związkiem
nie kryje się żadna dodatkowa
korzyść dla mentora poza satysfakcją i chęcią towarzyszenia
właśnie tej, a nie innej osobie.

2. Udzielanie osobistej rady: mentor może żądać dokładnych informacji
i udzielać wskazówek na temat bieżących planów i postępów w osiągnięciach – edukacyjnych, zawodowych, prywatnych, zgodnych z celami i aspiracjami podopiecznego. Celem jest zapewnienie, że udzielona
porada opiera się na dokładnych i wystarczających informacjach i jest
nakierowana na indywidualne aspiracje podopiecznego.
3. Przedstawianie innych rozwiązań: mentor ma za zadanie rozważnie
prowadzić podopiecznego, aby mógł on odkrywać swoje zainteresowania, umiejętności, potencjał związany z jego rozwojem i sytuacją edukacyjną, zawodową i społeczną. Celem jest pomoc podopiecznemu
w rozważaniu innych punktów widzenia i opcji w czasie dojrzewania jego
własnych decyzji.
4. Konfrontowanie: mentor z szacunkiem konfrontuje wyjaśnienia podopiecznego, tak by uniknąć decyzji pośpiesznych. Celem jest pomoc
podopiecznemu w zrozumieniu niekorzystnych strategii i zachowań
oraz oszacowanie potrzeb w zakresie zmiany, tak by zmiana mieściła się
w możliwościach podopiecznego i miała siłę motywującą.
5. Motywowanie: mentor dzieli się odpowiednimi doświadczeniami życiowymi i uczuciami, mogącymi stać się przykładem dla podopiecznego
i wzbogacającymi wzajemne relacje. Celem jest zachęcenie podopiecznego do podjęcia ryzyka, do wykonania pewnych posunięć z korzystnym
skutkiem, do kontynuowania próby przezwyciężania trudności we własnym życiu.
6. Zachęcanie do pierwszego kroku: mentor rozbudza w podopiecznym
umiejętność krytycznego myślenia o przyszłości i zawodowych możliwościach. Celem jest zachęcenie podopiecznego do przejęcia inicjatywy
i wpływu na swoje życie, tak by podopieczny mógł samodzielnie reprezentować, negocjować oraz kierować swoimi sprawami w szkole, w miejscu pracy, w relacjach z innymi.

Artykuł został napisany w oparciu o publikację „Mentoring w praktyce.
Ścieżka kształcenia mentorów i peer-mentorów dla grup defaworyzowanych”, autorstwa dr Anny Sołtys i Małgorzaty Tarkowskiej ze Społecznej
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi w ramach
realizacji projektu „Wychowankowie domów dziecka – nowe szanse,
lepsze jutro”, realizowanego przy udziale środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
11

mentoring lubuski.pl

mentoring lubuski.pl

Efekty

oddziaływania dobrego mentora
Mentor umiejący budować pozytywne relacje i osiągający sukcesy
w pracy ze swoim podopiecznym musi cechować się kilkoma
umiejętnościami. Do najważniejszych z nich można zaliczyć
przede wszystkim osobiste poświęcenie – czasu i uwagi, które
wpłynie na rozwój innych osób
w przyszłości; szacunek okazywany dla osób i ich umiejętności oraz ich prawa do pomocy
i wsparcia w dokonywaniu ich

własnych wyborów w życiu;
umiejętność słuchania i akceptowania różnych punktów widzenia; umiejętność wczuwania
się w sprawy i problemy innej
osoby; umiejętność rozważania
zarówno możliwości, jak i przeszkód; elastyczność i otwartość.
Żeby stwierdzić, czy związek
z mentorem wpływa pozytywnie
na życie podopiecznego, potrzebny jest czas i cierpliwość,
która jest czynnikiem kluczo-

wym. Należy też pamiętać, że
każda relacja jest inna, tak jak
inne są potrzeby i możliwości
oraz wzajemne oczekiwania
mentora i podopiecznego.
Pierwszymi oznakami pozytywnych relacji między mentorem
a podopiecznym będą zachowania takie jak:
► poprawa obecności (np.
w szkole lub miejscu pracy,
na spotkaniach z mentorem),
► poprawa punktualności,

► pewny i stały kontakt wzrokowy,
► płynna i długa wypowiedź,
► zwiększone poczucie pewności w relacji z dorosłymi
i przedstawicielami instytucji,
► uśmiech,
► poprawa relacji
z rówieśnikami,
► zwiększone poczucie radości
i optymizmu, entuzjazm,
► poprawa ogólna wyglądu,
► łatwiejsze nawiązywanie kontaktu i prowadzenie rozmów
z innymi,
► zmniejszona potrzeba agresji,
wrogości, wybuchów złości,
► mniejsza liczba sprzeczek
i kłótni,
► poprawa wyników w nauce,
► zwiększona koncentracja na
zajęciach w szkole lub podczas
pracy,
► otwartość w dzieleniu się
doświadczeniem,
► wzrost motywacji i chęci
działania, więcej planów na
przyszłość,
► łatwiejsze podejmowanie
i rozważanie swoich decyzji;
► rozwój innych umiejętności
– samodzielność i możliwość
niezależnego życia.
Opr. Katarzyna Kochańska

Mentor jest potrzebny
każdemu

Z Romanem Kardowskim, kierownikiem Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze rozmawia Katarzyna Kochańska
Z czym kojarzy się Panu słowo
„mentoring” po niemal dwóch
latach realizacji projektu „Mentoring – innowacyjna metoda
aktywizacji”?
Z sukcesem.
To duże słowo.
Od samego początku podobał
mi się ten projekt. Jestem nim
po prostu zachwycony. Towarzyszyliśmy realizatorom na etapie
pisania strategii. Miałem pewne
obiekcje co do sposobu wyboru
osób mających pełnić role mentorów, brakowało mi jasnych
kryteriów. Jednakże niedawno
miałem okazję posłuchać p.
Marka Cebuli ( jednego z mentorów) podczas wizyty w Collegium Polonicum i rozmawiać
z nimi podczas spotkania Klubu
Mentora i jestem już spokojny. Oni są gwarancją tego, że
projekt pójdzie w dobrym kierunku. Ci ludzie, którzy zostali
mentorami, mają pełne prawo
oddziaływać na innych.
To prawda, że wybór właściwych osób do tej roli jest kluczowy. Mentorzy to osoby, które
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Roman Kardowski na Placu Tiananmen.
mają być dla podopiecznych autorytetem.
Tak, to prawda. Dodam, że przewodnicy potrzebni są nie tylko młodzieży. Ja również mam
swoich mentorów, w zależno-

ści od dziedziny: od psychologii, poradnictwa zawodowego,
mediacji, lotnictwa, choć sam
latałem tylko na paraglajtach,
bardzo mnie to interesuje. Gdy
brakuje mi wyobraźni i do-

świadczenia, dzwonię do nich,
pytam, jak postąpiliby w danej
sytuacji. Musimy mieć mentorów – to znaczy nie musimy, ale
powinniśmy. Łatwiej się wówczas żyje.
13
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Nie każdy jednak ma tyle szczęścia, żeby mentora, przewodnika
znaleźć w domu czy w szkole/na
uczelni. Stąd pomysł na projekt,
w którym pary mistrz-uczeń są
kojarzone przez zewnętrzną instytucję, na podstawie cech charakteru, w ramach pomocy osobom bezrobotnym. To narzędzie
stosowane jest w Niemczech.
Czy uważa Pan, że ma szansę
również funkcjonować w polskich urzędach pracy?
Cały czas jest to przedmiotem
naszej troski. Ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowy sposób postępowania przez urzędy
pracy przy obsłudze bezrobotnych. Czy mentoring będzie jednym z nich? Należy go szeroko
upowszechniać, na przykład
wśród starostów, dyrektorów
PUP i innych partnerów rynku
pracy. Jednocześnie po drugiej
stronie mamy doradców klienta, pracujących z bezrobotnymi.
Trzeba pokazać, jak mentoring
wplata się w rozwiązania zapisane w nowej ustawie, która niedawno zaczęła obowiązywać.
Czy Pana zdaniem przy założeniach znowelizowanej ustawy
jest miejsce dla mentoringu?
Tak, jak najbardziej. Nowy sposób
postępowania przez urzędy pracy
przy obsłudze bezrobotnych opiera się na koncepcji proﬁlowania
pomocy. Ustawa wprowadza trzy
proﬁle: proﬁl pomocy I, przewidziany dla osób aktywnych, proﬁl
pomocy II, przewidziany dla osób
wymagających wsparcia i proﬁl
pomocy III, dla osób oddalonych
od rynku pracy.

– nauczyciel, nauczyciel mówi,
uczeń wykonuje polecenia. Odpowiadamy indywidualnie, oceniani jesteśmy indywidualnie.
A następnie na rynku pracy nie
ma dyrektyw nauczyciela i jesteśmy często bezradni.
Nie uczymy się współpracy,
raczej zaszczepia się dzieciom
ducha rywalizacji, musisz być
najlepszy…
To nie jest dobre. Niedawno
miałem okazję być w brytyjskiej szkole w Pekinie. Uczniowie pracują czwórkami, piątkami, szóstkami. Mają 3 semestry
w roku, pod koniec każdego
z nich muszą opisać, co zrobiły
dla innej osoby. Dużo pracują zespołowo, piszą eseje, a nie
wypracowania. Moim zdaniem
są dużo lepiej przygotowani do
dorosłego życia niż ich polscy
rówieśnicy.

Dzieci uczą się słówek angielskich, tańcząc!
W której z tych grup, Pana zdaniem, mentoring miałby szanse
się sprawdzić?
Na pewno można zastosować to
narzędzie do typu 2 i 3. Metod
pomocy jest dużo, ale moim
zdaniem jest szansa, że mentoring zostanie zaakceptowany
i „kupiony” przez doradców. Na
tym etapie realizacji projektu
tak ważne jest upowszechnianie
tego narzędzia. Postawiłbym na
permanentny marketing, promowanie gdzie się tylko da.
Zadaniem
mentoringu
jest
wspierać, uzupełniać pozostałe
narzędzia, jak szkolenia, czy staże.
Młodzi ludzie często mają umiejętności, ale brakuje im „obycia”.

Tak jesteśmy formowani. Polacy
to wyjątkowy naród jeśli chodzi o kształtowanie indywidualizmu, często nie nastawiamy

się na współpracę. Jednoczymy
się na krótko, tylko w momencie zagrożenia. Relacje w szkole są układane na linii uczeń

Po wejściu do szkoły już wiemy, kto świętuje dzień urodzin.

Jakiego rodzaju wsparcia Pana
zdaniem brakuje młodym osobom w Polsce, wchodzącym na
rynek pracy?
Oprócz wiedzy, umiejętności
zawodowych, ważne są również
kompetencje społeczne, czyli
przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie. Mam
tu na myśli również obszar kulturowy, dziś jeszcze nie mamy
pośród nas wielu osób o różnych kolorach skóry, ale to się
będzie zmieniało. Czego wymagają nasze czasy? Powiem to
tak: obecnie trzeba mieć bardzo
szeroką wiedzę. Im więcej obszarów społeczno-zawodowych
znamy, do tego jesteśmy ludź-
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Pani nauczycielka wraz z asystentką otrzymują od Adama (solenizanta) drobny prezent.
mi spełnionymi, szczęśliwymi,
tym więcej możemy dać innej
osobie. A wtedy nawet jeśli zabraknie nam wiedzy książkowej,
będziemy wiedzieli do kogo lub
do czego się udać.
Wydaje mi się, że teraz bardziej
nastawieni jesteśmy na branie
niż dawanie.
Kiedy moja córka w latach 80.
miała iść do szkoły podstawowej, zdecydowaliśmy się
otworzyć społeczną szkołę.
Położyliśmy nacisk na to, aby
kształtować człowieka w zespole. Zasada jest prosta: ile dasz,
tyle otrzymasz. To absolutnie
uniwersalne. Oprócz tego powinniśmy od najmłodszych lat

uczyć czym jest planowanie kariery zawodowej. Pracować nie
tylko z dziećmi i młodzieżą,
ale również z rodzicami. Jeżeli
nie będzie orientacji zawodowej, poradnictwa zawodowego,
nie zmienimy sposobu uczenia,
to będziemy w dalszym ciągu
kształcili indywidualistów.
Od kiedy powinno się prowadzić to poradnictwo zawodowe?
Już od przedszkola. Brak mi
tego rodzaju myślenia strategicznego w początkowym okresie edukacji: co moje dziecko
będzie robiło za 10, 20, 30 lat?
Oczywiście, przy zachowaniu
stałej zmiennej, ponieważ nie
wiadomo, jakie zawody pojawią

się w przyszłości na rynku pracy
w kraju, w Europie i na świecie.
Jedno jest pewne: zawsze będą
potrzebne umiejętności prospołeczne. Już od kołyski należy uczyć dzieci umiejętności
dawania, współpracy, uśmiechu, szacunku… Mógłbym
wymienić jeszcze kilka. Warto
pamiętać o kształtowaniu mobilności,
cross-kulturowości.
Tego właśnie trzeba uczyć, innego wyjścia nie ma. Cały czas
podpowiadam naszym partnerom z oświaty współpracującym
w Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego,
są już pierwsze jaskółki…
Dziękuję za rozmowę.
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Dobry doradca to skarb

Zapraszam do oglądania/podglądania naszych programów.

tv

Z Elżbietą Buss, doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze rozmawia Katarzyna Kochańska

Była Pani jedną z osób, która
opiniowała projekt „Mentoring
– innowacyjna metoda aktywizacji”. Dlaczego Pani zdaniem
warto go realizować?
Przede wszystkim dlatego, że to
jest coś innego, coś nowego, czego polskie urzędy pracy jeszcze
nie stosowały.
Czy doradcom zawodowym są
potrzebne nowe narzędzia do
pomocy młodym bezrobotnym?
Tak, są bardzo potrzebne.
Większość z dostępnych obecnie opiera się na teorii. My
jako doradcy organizujemy np.
warsztaty poszukiwania pracy,
kształtowania poczucia własnej wartości, komunikacji,
radzenia sobie z konﬂiktami,
w czasie których grupa pracuje
wspólnie. Wykonuje ćwiczenia,
prowadzi dyskusje. Na pewno
daje to więcej niż tradycyjny
wykład. Ale to i tak nie wszystko, w dalszym ciągu są to ćwiczenia „na sucho”. Pozwalają
nabyć wiedzę. Ale wiedza to
jedno, a umiejętności to drugie.
Żeby nabyć umiejętności, potrzeba czasu.
Mentoring to kontakt z człowiekiem, który jest praktykiem.
Jest bardziej doświadczony.

Na początku realizacji projektu
nie potraﬁłam sobie wyobrazić,
kim będą ci mentorzy. Niedawno byliśmy na spotkaniu Klubu
Mentora i wyszłam z niego bardzo podbudowana. Spotkałam
tam ludzi, którzy rzeczywiście
chcą pomagać młodym, robią
to bezinteresownie. Ich postawa
zrobiła na mnie ogromne wrażenie.

Kiedy taki zniechęcony, sfrustrowany młody człowiek zetknie się z osobą, która osiągnęła sukces, spełnienie zawodowe
własną pracą, widzi, że jest inaczej, niż do tej pory uważał, niż
mówiono mu w domu. Bo żeby
coś zmienić, trzeba to poznać,
dotknąć, doświadczyć. To właśnie może przekazać dobry
mentor.

Dlaczego?
Oni chcą budować młode pokolenie, dzielić się swoją wiedzą
i doświadczeniem, pokazać, że
może być inaczej… Myślę, że
mentoring jest sposobem na
zmianę myślenia młodych ludzi.
Większość z nich jest zniechęcona, powtarza jak mantrę, że nie
ma pracy, nic się z tym nie da
zrobić, wszyscy znajdują zatrudnienie tylko po znajomości…
Są to stereotypy, które często
wynoszą z domu. A przekonania
najtrudniej zmienić. Mówi się,
że na zmianę jednego przekonania potrzeba pół roku…

Mentor ma nie tyle nauczać, co
zachęcać i pomagać w rozwoju...
Mentor jako autorytet może
zmienić sposób myślenia, a co
za tym idzie – działania. Może
otworzyć swojego podopiecznego na nowe możliwości. Dać
wiarę w siebie – która jest bardzo ważna. Pomoże stworzyć
w nim czy niej odpowiednie
nastawienie do pracy, co ułatwi
zawodowy start.

Dlatego właśnie mentor spotyka się i rozmawia ze swoim podopiecznym przez minimum pół
roku. Ma dzielić się swoim doświadczeniem, odpowiadać na
pytania, pokazywać możliwości.

Wielu młodych ludzi nie ma pomysłu na siebie, nie wiedzą, co
chcieliby robić.
Odnoszę czasem wrażenie, że
młode pokolenie opanował marazm. Mówią, jakoś to będzie,
może pojadę za granicę, nie
wiem. Nie wszyscy tacy są, ale
połowa – tak.
Wydaje mi się, że zanika obecnie coś takiego jak wartość, etos

pracy. Kiedyś praca była czymś
oczywistym, wiadomo było, że
prędzej czy później każdy będzie
gdzieś zatrudniony. Ja bardzo
się cieszyłam, kiedy szłam do
pierwszej pracy - że już mogę,
że oderwę się od rodziców, będę
miała swoje pieniądze. Teraz
tego nie ma, niewielu młodych
tak myśli. Nie bardzo chcą uciekać od rodziców i być samodzielni, odpowiedzialni. Dlatego tak ważne jest wyszukanie
dobrych mentorów, którzy im
pomogą stawiać kroki w dorosłym życiu i podejmować mądre
decyzje.
Jakie cechy według Pani powinien mieć dobry mentor?
Musi nadawać się na opiekuna,
przewodnika. Być społecznikiem, bo nie jest to funkcja za
którą dostaje wynagrodzenie.
Chęć bycia mentorem wynika
z potrzeby, pragnienia pomagania innym. To ci, którzy własną,
ciężką pracą osiągnęli sukces
– jest to warunek konieczny.
Osiągając coś, na pewno musieli
radzić sobie z różnymi trudnościami, mieli wzloty i upadki.
Poradzili sobie i mają co opowiadać młodym ludziom.

dziÊ
w programie

Jeśli masz poczucie, że jeszcze
nie bardzo rozumiesz, na czym
polega mentoring – koniecznie
obejrzyj odcinek nr 6, nie będziesz miał więcej wątpliwości!
www.lubuskimentoring.pl
Katarzyna Kochańska

Chcesz zobaczyć więcej? Mentorzy i podopieczni są czasami
podglądani przez kamerę…
To nie Big Brother, ich normalne spotkania odbywają się bez świadków – mają charakter ściśle prywatny, ale… Podczas jednego z warsztatów dwie pary zdecydowały się
opowiedzieć, jak powstawała ich relacja. Do kamery. Dzięki temu możemy choćby
w małej części wyobrazić sobie, jak wygląda mentoring „od środka”. – Wydawało mi
się, że przez kilka dobrych lat byłem mentorem, ale to nie jest prawda. Mentoring
jest sztuką, to nie przekazywanie wiedzy. Musi coś zaiskrzyć, pojawić się zaufanie,
zdolność komunikowania się, współpracy – mówi Krzysztof Irek, mentor. Jego podopieczna, Michalina Dalecka przyznaje, że na początku trudno jej było… mówić do
Krzysztofa po imieniu. Jak teraz patrzą na swoją relację? O czym rozmawiają? Możecie
się dowiedzieć z naszego programu telewizyjnego.
– Warsztaty w ramach projektu dają uczestniczkom umiejętności, które są niezwykle
potrzebne nam wszystkim, jak kompetencje komunikacyjne, poczucie własnej wartości, pozytywne postrzeganie siebie – tłumaczy Przemysław Zieliński, trener. Czy
dziewczyny widzą już, po kilku miesiącach współpracy z mentorem, zmiany w sobie?
Czy czują, że czas spędzony na warsztatach, spotkaniach, nie jest zmarnowany?
(Właśnie, dlaczego na nawiązanie relacji z mentorem nie zdecydował się żaden młody
mężczyzna? Czy ktoś może to wyjaśnić?).

Dziękuję za rozmowę.
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Liczy się to, co masz

Center, które jest wykorzystywane również w procesach rekrutacji. Pozwala ono na oszacowanie kompetencji osób
bezrobotnych, które ujawniają
się podczas wykonywania zadań w grupie. To badanie trwało
przez dwa dni, po cztery godziny. Widać było, kto jest liderem,
kto stoi z boku, kto mało mówi,
ale dużo robi…

Z Kamilem Więckiem, współpracownikiem projektu „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji”
z ramienia Deutsche Angestellten Akademie z Frankfurtu nad Odrą rozmawia Katarzyna Kochańska

Jakie są Twoje doświadczenia
z pracy z osobami bezrobotnymi w Niemczech?
Przez 8 lat pracowałem przede
wszystkim z osobami, które
pozostawały bez pracy dłużej
niż 12 miesięcy. Wiele z nich to
tacy, którzy byli „na bezrobociu”
przez wiele lat. Nasze działania były skierowane nie tyle na
znalezienie dla nich pracy, ale
przede wszystkim zaktywizowanie ich do jej poszukiwania.
Jak wyglądała praca z nimi?
Była bardzo praktyczna. Uczyliśmy ich naprawdę podstawowych zasad, choćby dotyczących
higieny osobistej, wstawiania
rano, wytrzymywania kilku godzin w jednym miejscu, bycia
skoncentrowanym na jakimś
zadaniu. Z biegiem czasu okazało się, również dzięki współpracy z innymi instytucjami, że
ci ludzie, gdy już przyswoją podstawowe zasady, nauczą się, że
trzeba wstać rano, być umytym,
ubranym, to i tak brakuje im
czegoś jeszcze – wiary w siebie.
Nawet jeśli pojawiała się przed
nimi szansa na zatrudnienie,
nie wykorzystywali jej, bali się.
Więc zaczęliśmy pracować również nad zmianą ich podejścia
do siebie.

Gdzie wśród tych narzędzi jest
miejsce mentoringu?
Ludzie, którzy coś osiągnęli potraﬁą pociągnąć za sobą innych.
Bezrobotni przyjmowali słowa
mentora, ponieważ były to osoby, które wcześniej same były
bezrobotne. Gdyby podszedł do
nich prezes dużej ﬁrmy i powiedział, że są świetni i odniosą sukces, nie uwierzyliby mu.
A osoba z podobną biograﬁą jest
dla nich wiarygodna.

W jaki sposób zmienialiście ich
nastawienie?
Przede wszystkim chcieliśmy
im pokazać i uświadomić ich
mocne strony. Nasza praca nie
polegała na tym, żeby mówić,
czego nie potraﬁą. Na przykład,
nie umiesz obsługiwać komputera, zapiszemy Cię na kurs i się
nauczysz. Pracowaliśmy nad
tym, żeby uświadomić im nie
ich deﬁcyty, ale pokazać, co już
potraﬁą.

Czyli, że na przykład bezrobotna mama trójki dzieci potraﬁ
„ogarnąć” dom, sprzątanie, pranie, zakupy – i to są jej umiejętności?
Tak, taka osoba oﬁcjalnie nie
wykonuje pracy zarobkowej,
ale przecież latami zajmuje się
domem i wykonuje to sumiennie. Praca domowa ma również
wartość, nie tylko dla rodziny,
ale i dla rozwoju kompetencji
tej osoby. Musi mieć określone

umiejętności, żeby się z tych zadań wywiązać. Mogą one przydać się jej również w pracy zawodowej.
Czy w Niemczech są stosowane
narzędzia, które pozwalają na
ocenę kompetencji osób bezrobotnych? Czy Wasze szacowanie
odbywało się tylko na podstawie
rozmowy?
Nie, nie tylko. Wspomnę tu
o jednym z nich – Assesment

Specjalnie szukaliście mentorów, którzy również kiedyś byli
bez pracy?
Tak, ponieważ trudno wytłumaczyć komuś, kto nigdy tego nie
doświadczył, jak taka osoba się
czuje.
Mentoring to jedna z wielu
form pomocy, na jakie mogą liczyć niemieccy bezrobotni. Jest
ich więcej, prawda?
Przy takim działaniu jakim jest
mentoring można poznać człowieka. Bezrobotni często mają
problemy zdrowotne, z nałogami lub długami. Wtedy odsyłamy ich po specjalistyczną
pomoc do innych instytucji.
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Trudno człowieka, który jest
uzależniony, skutecznie zaktywizować do pracy. Podobnie jeśli ktoś jest zadłużony, pomocą
służy mu doradca ﬁnansowy,
który pomoże sporządzić plan
wyjścia z długów. Ważna jest
kompleksowa pomoc, ponieważ
często przez bezrobocie takie
osoby wpadają w inne kłopoty,
trzeba umieć spojrzeć na nie całościowo. Żeby ich sytuacja naprawdę się zmieniła, często kilka instytucji musi ze sobą ściśle
współpracować.
Czy bezrobocie we Frankfurcie
jest dużym problemem?
Jest to na pewno złożone zagadnienie. Odsetek osób długotrwale
bezrobotnych
się
nie zmniejsza. Ci, którzy „na
świeżo” tracą pracę, zazwyczaj
szybko znajdują nową. Im bardziej są mobilni, tym szybciej
to się dzieje. Problem mają ci,
którzy koniecznie chcą zostać
we Frankfurcie. Niedaleko jest
Berlin, który się niesamowicie
rozwija.
Jaka jest skuteczność form pomocy osobom bezrobotnym?
Urząd Pracy, ogłaszając przetarg
czy konkurs na zadania tego
rodzaju, zawsze wpisuje jako
wymóg ilościowy wskaźnik skuteczności. Oczywiście, nie jest to
100 proc., ale 10-15 proc. to bardzo dobry wskaźnik. Jeśli na 10
osób długotrwale bezrobotnych
objętych pomocą, 1-2 znajdą
pracę, regularną, na pełen etat,
to jest to duży sukces. Niemcy są
pragmatyczni i realistyczni.

Kamil Więcek w pracy, drugi od prawej.
Czy pomoc osobie bezrobotnej
kończy się w momencie znalezienia przez nią zatrudnienia?
Nie, nie kończy się. Jeśli ktoś
przez lata nie pracował, to początkowy czas jest dla niego
naprawdę trudny. Dlatego tworzyliśmy dla takich osób grupy
wsparcia. Ci, którzy chcieli, mogli przychodzić do nas, dzielić
się doświadczeniami, rozmawiać o swoich problemach, jakie
pojawiają się w związku z pracą.
Nie było to obowiązkowe. Również mentor towarzyszył im
przez kilka pierwszych miesięcy
pracy.
Jakie są różnice między polskim
a niemieckim bezrobotnym?
Poza tym, że korzystają z innych
form pomocy…
I w Polsce, i w Niemczech sa
czarne owce, które wykorzystują system opieki socjalnej. Ale
w Niemczech system jest tak
skonstruowany, że bezrobotny może przeżyć bez pracy „na
boku”. Dlatego powiedziałbym,

że przeciętny niemiecki bezrobotny jest słabo zmotywowany
do szukania pracy. Polski system aż tak bardzo nie ułatwia
życia, dlatego musi sobie czegoś
szukać.
Jakiego rodzaju pomoc oferuje
niemiecki system, że jest to aż
tak atrakcyjne?
Na przykład pieniądze na
czynsz, według przelicznika
oblicza się ile metrów kwadratowych przypada na jedną osobę – za zbyt duży metraż, ponad
zagwarantowany, trzeba dopłacić lub się przeprowadzić. Do
12 miesięcy pozostawania bez
pracy dostaje się 65 proc. swojej
wypłaty netto (pod warunkiem,
że było się zatrudnionym przez
min. rok). Jeśli po upływie 12
miesięcy nadal nie ma się pracy, otrzymuje się zasiłek tzw.
Hartz IV, który wynosi okolo
350 euro miesięcznie. Jeśli osoba bezrobotna ma dzieci, na
każde z nich dostaje również
Hartz IV (oczywiście, oprócz
pieniędzy „na dzieci” tzw. Kin19
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Rozmawiają o mentoringu

Upowszechnianie jest bardzo istotnym etapem projektu innowacyjnego testującego. Dlatego szeroko informujemy o wypracowanym produkcie, aby doprowadzić do szerszego stosowania narzędzia w praktyce w skali lokalnej, regionalnej lub krajowej.

Słubice i Frankfurd nad Odrą – transfer wiedzy i dobrych praktyk.
dergeld, które dostaje każde
dziecko). Generalnie jest tak, że
osoby bezrobotne częściej decydują się na posiadanie większej
liczby dzieci. Na jeszcze większe
wsparcie mogą liczyć osoby samotnie wychowujące dzieci.

ale wszystko się zgadza: tu jest
moja sypialnia, tu jego… Choć
z drugiej strony, osobom, które
faktycznie są samotnymi rodzicami jest o wiele trudniej znaleźć
pracę, więc często ta pomoc jest
im naprawdę potrzebna.

Niemcy też potraﬁą kombinować?
Tak, na przykład można żyć w separacji w jednym mieszkaniu,
a jako argument podać, że jest
problem ze znalezieniem taniego lokum. Urząd to sprawdza,

Co Twoim zdaniem moglibyśmy przeszczepić z niemieckiego systemu pomocy bezrobotnym do Polski, czego się
nauczyć?
Bardziej indywidualnie patrzeć

na człowieka, na historię jego
życia. Odejść od spojrzenia deﬁcytowego: czego ci brakuje, ale
pokazywać, co już masz. Może
też wykazywać mniej zrozumienia dla tych, którzy chcą tylko
być ubezpieczeni, ale nie zależy
im na pracy. Niemcy są czuli na
punkcie unikania płacenia podatków, to przestępstwo większe
niż inne.
W niemieckich urzędach jest
więcej personelu, opiekun zna
swoich podopiecznych. Większy

nacisk jest położony na jakość
usług. I te metody dają efekty,
w skali całych Niemiec bezrobocie jest niskie, na poziomie 3-4
procent, czyli takim, który jest
wkalkulowany w gospodarkę.
Ciężko być bezrobotnym w Bawarii, Kolonii, Berlinie.
We Frankfurcie nad Odrą łatwiej.
Znacznie łatwiej. Ale i tak nie
mają spokoju…
Dziękuję za rozmowę.

Ważnym elementem procesu
upowszechniania są szkolenia
powiatowe. W ramach spotkań
rozmawiamy o mentoringu, nowym narzędziu aktywizacji osób
bezrobotnych do 25 roku życia,
które uzupełniałoby dotychczasową ofertę instytucji rynku
pracy. – Prezentujemy doświadczenia partnera niemieckiego
w kwestii realizacji programów
mentoringowych oraz zlecania
zadań związanych z rynkiem
pracy – mówi Karolina Dreszer-Smalec, specjalista do spraw
upowszechniania i mainstreamingu w projekcie. – Ponadto
omawiane są założenia modelu
mentoringu i wstępne wyniki jego testowania, możliwości
i zasady wdrażania produktu
ﬁnalnego, jak również działania
włączające model do głównego
nurtu polityki – dodaje.

Szkolenia
upowszechniające
w każdym powiecie
Szkolenia mają charakter konsultacji społecznych. – W atmosferze otwartego dialogu
poddajemy recenzji założenia
wdrażania i upowszechniania
modelu mentoringu w województwie lubuskim – wyjaśnia
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Anna Serba, asystentka merytoryczna.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich przedstawicieli instytucji rynku pracy,
w szczególności Powiatowe
Urzędy Pracy, OHP, organizacje pozarządowe działające
w podobnym obszarze, niepubliczne instytucje rynku pracy,
potencjalnych mentorów oraz
decydentów mających wpływ na
włączenie produktu ﬁnalnego
do nurtu polityki. Jednym słowem wszystkich, którzy mogą
być zainteresowani nowym sposobem pracy z młodymi ludźmi
wkraczającymi na rynek pracy.
– Zainteresowanie jest spore,
szczególnie wśród organizacji pozarządowych. Już mamy
jedną organizację, która chciałaby program mentoringowy
realizować – opowiada A. Serba. – Uczestnicy spotkań widzą
potencjał w nowym narzędziu
i uważają, że jest ono możliwe
do wdrożenia. Mamy kolejne
zgłoszenia osób, które chciałaby
być mentorami – dodaje.

Empowerment, czyli
„nic o nas bez nas”
W odniesieniu do projektów
innowacyjnych empowerment

Dlaczego organizujemy szkolenia w każdym powiecie? Ponieważ innowacyjne rozwiązania mogą być przekazywane osobom lub instytucjom
zajmującym się problemami podobnymi do tych, które zidentyﬁkowane
zostały w naszym projekcie oraz mogą inicjować zmiany o charakterze
administracyjnym, politycznym, legislacyjnym czy systemowym.

to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych
rozwiązań przedstawicieli grup
docelowych. Zasada empowermentu wskazuje, że w projekcie
powinny w możliwie najaktywniejszy sposób uczestniczyć te
grupy czy osoby, na których
rzecz realizowane są działania projektowe. W ten sposób
można zapewnić wzrost skuteczności działań i efektywności
rezultatów projektów. Im narzędzie jest lepiej dostosowane
do potrzeb grup docelowych,
tym większa jego skuteczność.
– Zależy nam na tym, żeby rozmawiać z ludźmi, wyjaśniać wątpliwości, opowiadać jak wygląda
przebieg testowania – tłumaczy
asystentka merytoryczna.

Uczestnicy szkoleń pytają o wiele rzeczy. Chcą wiedzieć, z czego
będzie ﬁnansowany program
po zakończeniu realizacji. Dużo
pytań dotyczy osoby i pracy
mentora. Chcą wiedzieć, jakie
predyspozycje powinien mieć
mentor, skoro jego praca będzie zajęciem w pełni wolontarystycznym. – Poruszaliśmy
kwestie etyczne w kontekście
bycia mentorem, rozmawialiśmy o tym, w którym etapie
życia powinien być mentor, aby
stać się dobrym nauczycielem
i drogowskazem dla młodego
człowieka
rozpoczynającego
start w dorosłe życie zawodowe
– dodaje Anna Serba.

Marzena Słodownik

Zgłoś się na szkolenie
We wrześniu odbędą się szkolenia we Wschowie, Nowej Soli i Żaganiu, natomiast w październiku w Świebodzinie, Strzelcach Krajeńskich
i Gorzowie Wielkopolskim. Aby się zgłosić należy wypełnić formularz
dostępny na stronie www.lubuskimentoring.pl.
Zapraszamy!
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Moje drugie dziecko jest
wężem. To „Anaconda”
Z MAŁGORZATĄ JAKUBOWSKĄ, prezeską Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda” w Gorzowie Wlkp.
rozmawia RENATA WCISŁO
Ile lat ma już fundacja?
Prawie trzy, powstała 26 sierpnia 2011 r.
A Ty ile masz?
Skończyłam 44…

Co na to Twój mąż, któremu pomagasz prowadzić ﬁrmę?
Najpierw reagował bardzo pozytywnie, ale kiedy zaangażowałam się w fundację bez granic

Skąd czerpiesz tak ogromną
energię?
Ha, nie wiem! Po prostu żyję
na adrenalinie! Mimo różnych,
trudnych sytuacji w fundacji,
czasem dramatycznych chwil,
kiedy widzę, ile zwierząt od nas
znajduje nowe domy (99 procent), od razu myślę: tego nie
można tak zostawić.
Poza tym… nie ma adrenaliny
przy uprawianiu ogródka!
Skąd wzięła się miłość do zwierząt?
W dzieciństwie miałam ich
dużo – koty, psy, chomik, świnka morska. Prowadziłam zeszyt
o zwierzętach. Zawsze chciałam
pracować w zoo, byle nie przy
wężach i pająkach.

Czyli pomaganie zwierzakom to
był pomysł na „czterdziestkę”?
Tak można powiedzieć, bo zachciało mi się wtedy działać poza
domem i ogródkiem. Zaczęłam
czegoś szukać, a ponieważ dziecko mam już dorosłe, postanowiłam zrobić coś dla siebie.
I dla zwierząt.
No właśnie. Najpierw traﬁłam do
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Gorzowie i poznałam
tam świetne dziewczyny. Właściwie na nowo poznałam, bo
okazało się, że gdzieś już kiedyś
na siebie wpadłyśmy. Wspólnie
podjęłyśmy decyzję, że chcemy
założyć własną fundację.

stwie. Natomiast rzadko podróżuję w weekendy, bo na co dzień
dużo jeżdżę samochodem i muszę od tego odpocząć.

A teraz jakie masz zwierzęta?
Cztery koty, legwan Richard,
cztery psy, ostatniego wzięłam
od sąsiadki, która sprzedawała dom i chciała oddać go do
schroniska.

Małgorzata Jakubowska z jednym ze swoich kotów – Biedusiem.
(Fot. z arch. Małgorzaty Jakubowskiej)
i zaczęłam tylko bywać w domu,
przestał tak optymistycznie do
tego podchodzić. Ale wie, że
„Anaconda” to moje życie! A ja
wiem, że jest ze mnie dumny.
Od pewnego czasu szukam równowagi w tym, co robię. Staram

się chociaż weekendy poświęcać
rodzinie i sprawom domowym.
Wiem, że fundacja w pewnej
chwili pochłonęła mnie tak bardzo, że życie domowe i towarzyskie zeszło na drugi plan. Ale
wreszcie powiedziałam: stop.

Jak odpoczywasz?
W domu i ogródku, sprzątam
podwórko, ostatnio odnowiłam
meble tarasowe. To mnie wycisza. Pójdę do lasu i z psami
na dłuższy spacer. Zrobię coś
w domu, posiedzimy w towarzy-

Opowiedz o najbliższych Ci
osobach z fundacji.
Iza Głowacka, członkini zarządu,
jest poukładana, wycisza mnie
trochę. Jest spokojna, wyważona,
nauczycielka ze świetnym podejściem do dzieci, co ma znaczenie w kontaktach z mediami
i kiedy prowadzimy zajęcia czy
prelekcje w szkołach. W fundacji zajmuje się dokumentami.
Mam do niej pełne zaufanie, po-
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– Często wspominam Tarzanka – mówi Małgorzata Jakubowska. – Kiedy odszedł, sama zaniosłam go
na psi cmentarz i zapłaciłam za pochowanie. (Fot. Z arch. Małgorzaty Jakubowskiej)
dobnie jak do Luizki Moraczewskiej, trzeciej członkini zarządu.
Prowadzi stronę „Anacondy” na
facebooku. Bardzo uczuciowa,
ciepła, szkoda, że wyjechała do
Niemiec, ale cały czas działa na
rzecz naszej organizacji i jest
z nami sercem.
„Meggi”, czyli Małgorzatę Jagłę
z Rady Fundacji poznałyśmy
znów podczas interwencji z łasicą, która wsadziła łeb w drzewo
i zaklinowała się. „Meggi” zgłosiła zdarzenie, przyjechałyśmy
na miejsce, była straż pożarna,
weterynarz.
Na początku była z nami też
Renata Skrzypniak-Młynarczyk,
pierwsza prezeska fundacji, ale
nasze drogi się rozeszły.

Na różnych etapach naszej działalności
współpracowałyśmy
z wieloma osobami, z instytucjami, m.in. z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.
Teraz zbliżyłam się też do innych
osób, które pojawiły się w fundacji właściwie niedawno, prowadzą
stronę, domy tymczasowe, jeżdżą
na interwencje, pomagają w innych działaniach naszej organizacji. Przybywa wolontariuszy.
Teraz jest z nami prawie 25 osób,
a 10 z nich bardzo aktywnych
i dyspozycyjnych na co dzień.
Fundacja jak magnes…
Wiesz, jest w tym coś. Przez te
trzy lata poznałam tylu wspaniałych ludzi, o dobrym sercu,

niektórzy tylko na moment zaznaczyli swoją obecność w fundacji, za to bardzo mocno. Byli
to przyjaciele, sponsorzy, dobre, pomocne dusze, specjaliści
w różnych dziedzinach, dziennikarze, urzędnicy… To jest
niesamowite, czuję to wsparcie
z różnych stron, dobrą wolę,
energię, co również napędza
mnie do działania.
Co się działo przez te trzy lata?
Bardzo dużo, wiele rzeczy nie pamiętam, bo tempo czasami jest
zawrotne, mnóstwo pracy, takiej
codziennej. Akcje, imprezy, interwencje, poszukiwania domów dla
zwierząt, sponsorów i pieniędzy,
sprawy prawno-organizacyjne,
23
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Testament psa

gacie zwierzętom, a nie ludziom?
A jednak moje drugie dziecko jest
wężem. To „Anaconda”.

Ludzie, nim odejdą, zapisują w testamencie swój dom i wszystko co
mają tym, którzy zostają. Gdybym mógł swoimi łapkami zrobić tak
samo, moja Ostatnia Wola wyglądałaby tak:
• mój szczęśliwy dom,
• moją miseczkę i posłanie,
• kolana, na których kładę głowę,
• ręce, które głaszczą,
• głos, który mnie woła,
• serce, które mnie kocha,
zapisuję w Ostatniej Woli głodnemu, chudemu,
smutnemu przerażonemu Psu w Potrzebie.
Kochany Człowieku!
Twoja miłość to wszystko co mam, więc gdy odejdę, nie mów: „już
nigdy nie pokocham innego psa”, lecz wypełnij mój Testament i daj
wszystko co miałem komuś, kto tego bardzo potrzebuje.
Twój Pies

projekty, prelekcje i spotkania
w szkołach… W tym roku po raz
trzeci organizujemy Animalia, po
raz drugi odbyły się Dzień Kota
i Dzień Wegetariański. W zeszłym
roku, dzięki naszej fundacji domy
znalazło 86 kotów i 30 psów. Interwencji są dziesiątki.
Zwierzaki, które zapadły Ci najmocniej w pamięć.
Często wspominam Tarzanka.
To był nasz pierwszy podopieczny, chory na trzustkę, dostawał
leki, specjalną karmę. Mieszkał
w hotelu dla psów i kiedy już
znalazł się dla niego dom, kiedy
liczyłyśmy dni do jego przeprowadzki, okazało się, że coś się
z nim niedobrego dzieje. Nie
chciał wychodzić z budy. Kiedy
odszedł, sama zaniosłam go na
psi cmentarz i zapłaciłam za pochowanie. Byłam z nim bardzo
związana emocjonalnie.
W pamięć zapadła mi też kocica z poodmrażanymi uszami
– Aksa. Kiedy lekarz dotknął ich

końcówek, odpadły. Na szczęście
znalazła nowy dom, w którym
jest – mam nadzieję – szczęśliwa.
Wiele jest takich zwierząt, o których mogę opowiadać…
Ile zwierząt z interwencji traﬁło
pod Twój dach?
Mam Kobrę, to mieszkanka
psa myśliwskiego, przywieziona z lasu. Przyszła do mnie na
trochę, tymczasowo, została na
zawsze. I ostatnio traﬁł do mnie
Marcelek, od przeprowadzającej
się sąsiadki.
Co najwięcej kosztuje, na jakie
Wasze działania są potrzebne
pieniądze?
Najbardziej kosztowne jest leczenie zwierzaków, tylko na to
w ubiegłym roku wydałyśmy 22
tys. zł. Dalej: utrzymanie w hotelach, karma, na szczęście pożywienie i piasek jeszcze czasami przynoszą ludzie, są zbiórki
w szkołach. A skąd wziąć na paliwo na tak liczne interwencje?

Jakie plany wiążecie z fundacją?
Chciałabym, byśmy były silną
organizacją, o szerokiej działalności. I to idzie w tym kierunku.
Kiedyś wspominałaś o innym
marzeniu: prowadzeniu przez
fundację schroniska dla zwierząt?
Tak, bo to byłoby najlepszym
rozwiązaniem przy naszej działalności, i jej dopełnieniem.

Dziewczyny z „Anacondy” podczas zorganizowanego przez nie
Dnia Wegetariańskiego, Gorzów Wlkp., 2013 r. Od lewej: Izabela
Głowacka, Małgorzata Jakubowska, Luiza Moraczewska, Małgorzata Jagła. (Fot. Z arch. Małgorzaty Jakubowskiej)
Pieniądze ograniczają nas na
każdej płaszczyźnie działalności.
Żadna z osób działających w fundacji nie bierze za to pieniędzy.
Godziny, dni, a czasem – jeśli
jest interwencja – noce, weekendy, angażujecie się w działalność na rzecz zwierząt. Czy na
dłuższą metę wystarczy tylko satysfakcja i motywacja, jaką jest
kolejne uratowane zwierzę? Nie
chciałabyś połączyć pasji z pracą
zawodową, w jakiś sposób mieć
z tego również utrzymanie?
Oczywiście, to byłoby najlepsze
wyjście. I wtedy można byłoby
się oddać temu w stu procentach, nie martwiąc się, za co żyć.
Czy człowiek nie spala się, tak
intensywnie angażując się społecznie?

W pewnym momencie myślałam, że się wypaliłam, w momencie, kiedy zabrakło w moim
życiu równowagi i życia rodzinnego, domu, odpoczynku, ale
poradziłam sobie z tym.
Czyli nachodzi Cię czasami
zwątpienie?
Tak, niejednokrotnie zastanawiałam się nad sensem tego, co
robimy. Nie chodzi o ratowanie
zwierząt, ale o prowadzenie samej fundacji, bo nie jest łatwo.
Dziewczyny mówią, że często
martwię na zapas.
Najtrudniej pozyskać pieniądze
na naszą działalność, głównie
dostajemy je od osób prywatnych. Choć działamy na terenie
Gorzowa i okolic, to jednak stąd
mamy najmniej wpływów. Ludzie
czasami pytają: dlaczego poma-

A gdybyś była zwierzęciem…
Byłabym kotem. Są bardzo niezależne, chodzą swoimi ścieżkami, robią co chcą.
Co Tobie, osobiście, dały te trzy
lata?
Spełnienie! Widzę szczęśliwe
zwierzaki, radość ludzi, którzy
chcą pomagać. Mam teraz całkiem inne podejście do życia.
Pomaganie daje wiele satysfakcji. I tak naprawdę również
wspieramy ludzi, np. tych, którzy mają bardzo chore zwierze,
a nie stać ich na drogi zabieg.
Zaskoczyłam samą siebie – że
potraﬁę radzić sobie w trudnych sytuacjach, stresujących,
publicznych. Z szarej myszki,
zamkniętej w pewnym kręgu
działań i ludzi, wyszłam w świat.
Choć zawsze byłam otwarta, ale
że aż tak…?! W życiu bym sobie
tego nie wyobraziła.
Czego się uczysz od zwierząt?
Czystej, bezwarunkowej miłości,
wyrażania emocji, oddania. Czy
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Renata Wcisło współpracowała z „Anacondą” w latach 2011-2012, jako doradca dla organizacji pozarządowych w projekcie Fundacji na rzecz Collegium Polonicum „Podaj dalej”. Współpraca ta przerodziła się w przyjaźń i zaowocowała jeszcze czymś więcej: adopcją jednego z podopiecznych fundacji – czteroletniego wówczas Majla. Dziewczyny z „Anacondy” uratowały go pół roku wcześniej,
w kwietniu 2012 r. i jak napisały na facebooku o jego stanie „widok był przerażający”. Od adopcji
minęły dwa lata, dziś Majlo żyje w zgodzie z kotami i świnką morską, a ponieważ jest mieszańcem rasy
husky – zaprzęg i sanki z dziećmi to jego żywioł. (Fot. Piotr Jakubowicz)
w domu nie ma mnie pół dnia,
czy dłużej, moje zwierzaki tak
samo wiernie czekają na mnie
i cieszą się na mój widok.

Fundacja Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”
ul. Miodowa 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski
e-mail: anaconda@anaconda-fundacja.pl
Strona internetowa: www.anaconda-fundacja.pl

Dziękuję za rozmowę.
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To wciąga jak woda
z ogórków
Arek wysiada z auta, przenosi
naczynia, termos z zupą, podgrzewacze. Układa na przygotowanych stołach. Jest w pracy.
A jego pracą jest gotowanie dla
ludzi. Zawsze to lubił i tak mu
zostało. Dzisiaj spotykamy się
w pracy, każde z nas ma zaplanowany dzień. On dostarcza
catering na szkolenie, ja w tym
czasie pytam, co działo się
w jego życiu od 2009 roku, kiedy
otrzymał dotację w ramach projektu Super Szef Super Firmy,
czyli jak wystartować w biznesie. Minęło pięć lat, a on jakby
ten sam. Uśmiechnięty i szczery, zadowolony z tego, co robi.
Fajnie móc patrzeć na ludzi
spełnionych.
Wystartował ze swoim pomysłem – chciał rozwozić „jedzonko” na budowy dróg i autostrad.
Kupił samochód, taki specjalny,
z którego bezpośrednio można
wydawać posiłki. Kupił naczy-

tek, piątek i niedziela w pracy.
– Wiesz to jest jak woda z ogórków, jak raz spróbujesz to wciągnie i nie można tego zostawić.
A potem to się nakręca samo –
opowiada Arek. – Czasem uda
mi się chwilę odpocząć, ale
ktoś dzwoni, potrzebuje catering, i tak to się toczy – dodaje
z uśmiechem.

Kuchnia polowa?

nia, sztućce. Zaczął jeździć po
budowach, ale rzeczywistość pokazała, że nie będzie łatwo. Nie
było tak, jak zapisał w biznes
planie.

Był sobie projekt,
a jeszcze wcześniej
marzenia
Mija pięć lat od czasu, gdy jego
ﬁrma zaczęła funkcjonować.
W ramach projektu otrzymał 40
tysięcy na start. Jak ocenia ten
czas? – Oj, dużo się zmieniło.
Plany były, ale bardzo szybko życie je zweryﬁkowało – wspomina Arkadiusz Szadny, właściciel
ﬁrmy restauracji JAWA. – Dowóz
posiłków się nie udał, bo u nas
jest tak, że ludzie biorą ze sobą
termos i kanapki – wyjaśnia.
Wydawało się, że pomysł jest
traﬁony. Duże inwestycje, które
wtedy się rozpoczynały, miały zagwarantować sukces. Ale
wszystko potoczyło się inaczej.

„Projekt mnie nakręcił. I chociaż nie wyszło tak,
jak zaplanałem, zostałem w catingu. Wiem,
że jeżi chcę się zaistnieć, muszę dbać o klient
i serwać im dobre jedzenie…”

„Nigdy nie uczyłem się gotać. Nie miałem do czynienia z żadną szkołą
kucharską, ale mógłbym niejednego zaskoczyć.”
Lubi mieszać
w garnkach

Rok 2009 – gra terenowa dla przyszłych Super Szefów.
Walczyli zawzięcie.

Musiał zmienić trochę plany.
W projekcie zakupił naczynia,
garnki, całe wyposażenie, nie
tak łatwo byłoby z tego zrezygnować. – I tak po ludzku byłoby mi po prostu szkoda, a nawet
powiem tak, że głupio byłoby mi
zamknąć, coś co powstało w ramach tak fajnego przedsięwzięcia – wyjaśnia A. Szadny.
Chciał kończyć, bo uznał, że się
nie udało. – Catering to ciężki
chleb, praca 24 na dobę i 7 dni
w tygodniu – mówi Arek. – Ale
pomyślałem, że szkoda byłoby
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tej pracy u podstaw, jeżdżenia
na szkolenia i tego, co już zgromadziłem. Bo przecież miałem
całe wyposażenie, a chęci też
nie brakowało. Chociaż zdawałem sobie sprawę, że Gorzów
i Polska to ciężki rynek, dla tych
którzy chcą zarabiać na życie
mieszając w garnkach – dodaje.
Ma ambicje i chce uczyć
gotować. Marzy mu się nowy
projekt. – Chciałbym szkolić
tych, którzy nic nie potraﬁą,
tych co potraﬁą trochę,
a także osoby zaprawione
w gotowaniu.

Gastronomia jako
sposób na życie
W branży działa od 20 lat. Jak
mówi nie jest „zielony”, ale nie
ma wykształcenia w tym kierunku. Najpierw miał bar i dyskotekę. – Zawsze lubiłem gotować,
siedzieć w kuchni i coś tworzyć,
pitrasić – wspomina. – Ale jestem kucharzem, który musi
mieć kogoś z boku do sprzątania. Bo nie znoszę tego robić –
dodaje.
Gastronomia to taka branża, że
niemal cały czas jest się w pracy.
Bo zamówienia przychodzą na
bieżąco. Jak sam przyznaje świą-

Próbował swoich sił w różnych branżach. Budował pola
golfowe, projektował tereny
zielone. – Gdy budowałem
pole golfowe, miałem zespół
współpracowników. Gotowałem chłopakom i robiłem
to z przyjemnością, nie za
karę – mówi Arek. – Gdybym
połączył moje doświadczenie
to wyszłaby z tego niezła
kuchnia polowa na terenie
zielonym!

Przesiąkłem olejem
od frytkownicy
Przyznaje, że to ciężka robota,
ale ją lubi. Korzyści materialne
są ważne, ale satysfakcja najważniejsza. – Gastronomia to całe
moje życie, znam ludzi z branży,
wiem już, że to moja bajka – wyjaśnia właściciel restauracji.
Przyznaje, że branża nie jest hermetyczna. Wie, że może liczyć na
współpracę innych ﬁrm podczas
większych imprez. – Nie szarpiemy się, nie konkurujemy, ale
pomagamy sobie, choć może się
to wydawać dziwne, ale tak jest.
W naszym środowisku nie ma
z tym problemów – dodaje Arek.
27
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Jeżeli chcemy coś robić, to
róbmy dobrze, albo wcale.
Gastronomia to ciężki chleb
– zawsze komuś coś nie
smakuje, przeszkadza, nie do
końca pasuje. A trzeba pamiętać, że klient ma zawsze
rację.

Najlepsze złe wiadomości

Zawsze byłem sam sobie
szefem i panem.
Pracuję na swój
rachunek, aktycznie
od zawsze. Miałem
epizod w życiu, kiedy
przez kilka miesięcy
acałem
„dla kogoś”,
ale to był w"ątek.
Super Szefowie w 2009 roku, na początku drogi.

Mentoring
w gastronomii

Czy miał gotowy
plan na życie?

Jak przyznaje, gotować uczył się
sam. – Mentorów nie miałem,
nie wiem skąd mi się to wzięło. Od zawsze byłem w jakiejś
kuchni i chyba to było motorem napędowym – wspomina
A. Szadny.

Pytam w kontekście przystąpienia do projektu. Zastanawia się
przez chwilę. – Nie pamiętam
jak to było. Pojawił się projekt
i pomyślałem, że może to moja
szansa. Przyznam się, że zgłosiłem się z ciekawości – Arek
wraca do przeszłości. – Chciałem poznać nowych ludzi, posłuchać, co mówią, nauczyć się
nowych rzeczy. Chcę podkreślić,
że w tym projekcie najważniejsi byli ludzie i relacje. Zacząłem
się otwierać i rozmawiać, jakbym tych ludzi znał od zawsze.
A to przecież było kilka miesięcy. To było wartościowe, chociaż

Chciał być sportowcem, ale wypadek samochodowy pokrzyżował mu plany. Potem myślał
o tym, aby zostać mechanikiem
samochodowym, gdyż uczył się
w szkole o takim proﬁlu. Ale w
roku 1994 otworzył pierwszy bar
i tak się zaczęło.

nowe dla mnie. Zdziwiłem się,
że potraﬁę budować takie relacje z ludźmi.

Jak w amerykańskich
filmach
Jaki ma plan na przyszłość? Co
chce robić za 5 czy 10 lat? – Chciałbym mieć swoją restaurację, taką
jak w amerykańskich ﬁlmach.
Wchodzisz do lokalu, a kelner
już wie, co podać do picia czy jedzenia. Jest jak w domu – mówi
Arek rozmarzony. – Wiesz, to
jest takie fajne, przychodzą stali
klienci i czują się jak w domu.
Może kiedyś się uda, a na razie
będę robił to co robię.

Co zrobić, żeby marzenia się
spełniały? Arek uważa, że nie
wolno się zrażać za szybko, nawet gdy są upadki i jest ciężko.
– Nie wiem, jak to zabrzmi, ale
trzeba iść po trupach i dążyć
do celu. Nie ma sensu walczyć
przez kilka lat, a potem rezygnować. Szkoda czasu i pracy – podsumowuje 20 lat swojej działalności w gastronomii.
– Wiem też, że gorzej klienta
odzyskać, niż pozyskać nowego,
szczególnie, gdy przejmuje się
lokal po kimś. A zła opinia potraﬁ zepsuć wszystko – dodaje
szef JAWY.

Marzena Słodownik

Mój sześcioletni syn niedawno
oglądał ze mną Teleexpress. Kilkoma wiadomościami przejął się
bardzo, na przykład tym, że zginęło jakieś dziecko, a pani przeszczepiono nową twarz. Dużo
potem o tym rozmawialiśmy.
Młody postanowił sam wcielić
się w rolę prezentera wiadomości. Ustawił sobie stolik, krzesełko, „napisał” na kartce kilka
linijek pismem iście lekarskim
i zaprosił mnie na program.
Zaczął tak: „Witam serdecznie.
Oto dzisiejsze wiadomości. Był
straszny wypadek na drodze do
Warszawy. Zginęło dziesięć osób,
a dwadzieścia zostało rannych.
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Druga wiadomość. Była ogromna powódź w Niemczech. Dużo
domów zostało zalanych. I wiał
straszny wiatr, który połamał
drzewa. Trzecia wiadomość. Niektórzy ludzie są bardzo chorzy.
Potrzebują lekarstw, których nie
ma. I nie mają pieniędzy. Zapraszam na kolejny program jutro.
Do widzenia.”
Byłam dumna z Młodego. Dobry z niego Orłoś. Ale i zaskoczona tym, co prezentował.
Były to same złe wiadomości.
Następnego dnia podczas oglądania kolejnego prawdziwego
Teleexpressu zwróciłam uwagę,
że faktycznie, tych negatywnych informacji jest dużo, dużo
więcej niż tych, które mówią
o czymś dobrym. Klęski, wypadki, problemy, do tego rozmowy gadających głów, których
mój syn (i nie tylko on) za bardzo nie ogarnia. Gdyby nie medale na olimpiadzie, niemalże
nie byłoby niczego pozytywnego. Uderzyło mnie, że taki dostajemy na co dzień obraz świata. Wow.
Drugi mój wniosek z naszej telewizyjnej przygody, jasny i znany: złe wiadomości zapamiętujemy lepiej. I Młody po prostu
zapamiętał to, co było dla niego
najbardziej szokujące. Po trzecie – dzieci nie mają jeszcze tego
ﬁltra, który pozwala przejmować

się mniej. Dla niego informacja
o śmierci kilku osób w wypadku
(połączona z obrazem zniszczonego auta) to coś, co go autentycznie poruszyło. Zobaczył, jakie
trudne, niedobre rzeczy dzieją
się na świecie. Większość dorosłych pewnie nie przerwała przegryzania chipsów czy wafelków,
a ich zainteresowanie tą wiadomością trwało równie krótko co
ona sama. Czwarty mój wniosek,
już ostatni: jak łatwo dzieci się
„programują”. Zobaczył złe wiadomości, odtworzył to samo.
A z drugiej strony patrząc, już
z punktu widzenia rodzica, nie
da się z dziecka wydobyć dobrych rzeczy, jeśli się ich tam
wcześniej nie włoży. Bo dziecko
wiele informacji, zachowań po
prostu powiela. I jednocześnie
– bardzo się nimi wszystkimi
przejmuje. Zwłaszcza tymi złymi. I nie mam na myśli tylko informacji „z kraju i ze świata”, ale
również te o nich samych. Jak
Młodemu będzie się powtarzało odpowiednio często, że jest
bardzo, bardzo niegrzeczny, to
właśnie tak będzie o sobie myślał i właśnie taki będzie. Słowa
mają swoją moc sprawczą.
Myślę też (choć to nic odkrywczego), jaką władzę mają media.
Obraz świata tworzony przez
programy informacyjne to pułapka, w którą łatwo dajemy

się złapać również my, dorośli.
Umiemy nieco lepiej ﬁltrować
informacje, ale nie jesteśmy na
nie odporni. Działamy według
tego samego schematu. I jeśli
odpowiednio często będziemy
dostawać, przetwarzać i przekazywać dalej złe informacje, to
będziemy solidnie przekonani,
że tak jest. A że tych negatywnych wylatuje z mediów dużo,
dużo więcej… Tego się o świecie
uczymy, tym przesiąkamy.
Dlatego w naszym domu nie
ma telewizora. Jak chcemy, to
wspomniany Teleexpress oglądamy w Internecie. Ale zdarza
się to rzadko. Porcja smutnych,
tragicznych wiadomości, okraszona reklamami rzeczy, które
podobno są nam absolutnie
niezbędne, ale jakoś doskonale się bez nich obywamy, to za
dużo. Nie chcę, żebyśmy „dzięki” telewizji nauczyli się zauważać głównie to, co negatywne,
tragiczne, smutne, sensacyjne.
Ani tego, że nasze szczęście zależy od skuteczności płynu do
mycia naczyń. Brrrr.
Nareszcie zaczęło się lato. Zamiast gapić się na migający
ekran, pojedziemy z Młodym na
wycieczkę rowerową nad Odrę.
To jest odpoczynek, a nie te sensacje, gadające głowy, a na okrasę hałaśliwe reklamy...

Katarzyna Kochańska
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