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Mentoring jest uniwersalny
Czas na podsumowania – zakończyło się testowanie mentoringu.
Uroczysta gala, mentorzy, podopieczne, wspaniałe młode kobiety,
którym rosną skrzydła… Tak teoria
zamieniła się w praktykę. 20

Kto powiedział,
iedział, że ja to
wszystko
o ogarniam?
Pyta Maciej
aciej Sokołowski,
Sokołowski, organizator
organizator
kabareciarz, aktor,
aktor, podróżpodróżimprez,, kabareciarz,
wiada, jjak
ak tto
o ssię
ię rrobi,
obi,
nik… I odpowiada,
dało. 4
żeby jednak wszystko się u
udało.

Młodzież? Jest fantastyczna!
My dorośli zaczynaliśmy pracę
w innych czasach, w innych
realiach i porównujemy młodzież
z nami. Ale to jest niegrzeczne
i niedorzeczne. Mówi Marta Nadrzycka-Soczek, mentorka. 14

Szanowni Czytelnicy,

Spis
treści

Podobno „czas nie daje odpowiedzi, on tylko stawia kolejne pytania” (K. Siesicka).
Tak, ostatnie 11 miesięcy to okres pełen pytań i odpowiedzi i… kolejnych pytań.
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Szanowni Czytelnicy,
O tym, co w mentoringu
piszczy i co napisaliśmy
w magazynie pisze Anna
Serba
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MEN(toring) czyli
rozmowy z mężczyzną nie
tylko o pracy. Kto powiedział,
że ja to wszystko ogarniam?
Pyta i odpowiada Maciej
Sokołowski, człowiekorkiestra…
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Mentoring jest
uniwersalny! Uroczysta gala
podsumowująca pilotażowy
program mentoringu.

Redakcja

Najważniejsze tego dnia były
dziewczyny – pewne siebie,
młode osoby, z pierwszymi
sukcesami zawodowymi.

podopieczna mentora. Co
dały jej spotkania z nim?

14 Młodzież? Jest

miejsce. Mówi Martyna
Małyszko. Chociaż na
początku uważała, że
nie dogada się ze swoim
mentorem. Ale to się
zmieniło.

fantastyczna! Mówi Marta
Nadrzycka, mentorka.
Opowiada, jak to jest
być mentorem młodej,
rozpoczynającej dorosłe
życie kobiety. Odsłania rąbka
tajemnicy – jak i o czym
rozmawiały.

16 Jestem szczęśliwsza.

Dlaczego? Wyjaśnia Hanna
Zdanowicz, przez 11 miesięcy

18 Traﬁłam na swoje

23 Korzystne relacje.

Mentoring okiem
Przemysława Zielińskiego,
trenera rozwoju osobistego,
doradcy, który towarzyszył
parom przez cały czas.

20 Teoria zamieniona

w praktykę. Czas na
podsumowania również po
stronie realizatorów projektu.
Co udało się osiągnąć? Co
dalej z mentoringiem?
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cz∏owiek – najlepsza inwestycja

Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W tym czasie 10 mentorów
starało się nie tylko wpłynąć
na zmianę podejścia do życia
i kariery zawodowej swoich
podopiecznych, ale z równym
zaangażowaniem odpowiedzieć
na pytania dotyczące samej
metody. Czy mentoring jako
narzędzie aktywizacji osób jest
skuteczny? Czy traﬁ do młodych
osób bezrobotnych? Czy pomoże im znaleźć pracę, ułatwi start
w dorosłe, zawodowe życie? Nasz
produkt testowało 10 par, które
w istotny sposób wpłynęły na
jego ostateczny kształt. Ich systematyczne spotkania, bazujące
na partnerskiej relacji, umożliwiały odkrywanie i rozwój potencjału podopiecznej. Polegały
głównie na tym, by podopieczna rozwijała samoświadomość,
a poznając siebie, nie obawiała
się zarządzać życiem, planować
własną przyszłość. Zadaniem
mentora było inspirowanie,
motywowanie i ukierunkowanie działania na określony cel,
a także reﬂeksja nad osiągniętymi rezultatami. Mentor był
więc przewodnikiem, doradcą,
konsultantem, wspierał swojego
podopiecznego w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym.
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Dla nas sukces mentoringu zależał od czegoś więcej niż od przekazania podopiecznej „sztuczek
zawodowych”. Bo oprócz konkretnych strategii czy taktyk,
które wedle powszechnej opinii
są niezbędne, aby odnieść sukces w życiu zawodowym, kariera
powinna opierać się na wprowadzanych w życie pewnych
wartościach. Dlatego tak istotne
stało się, by mentorzy własnym
postępowaniem pokazywali, jak
ważne jest bycie szczerym, sumiennym i uczciwym w swoich
działaniach. Mentorzy dzielili
się więc swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez zbudowanie

relacji opartej na szacunku, odpowiedzialności i zaufaniu.
Relacja metoringowa testująca
innowacyjne narzędzie aktywizacji osób bezrobotnych zakończyła się w sierpniu. Wszelkie
uwagi, sugestie, zarówno ze
strony mentorów, jak również
uczestniczek, były dla nas cenną wskazówką. Dlatego to właśnie im należą się największe
podziękowania – mentorom za
ich woluntarystyczne zaangażowanie, a uczestniczkom za
odwagę w dążeniu do zmian.
Okazją, by to wyrazić stała się
uroczysta gala podsumowująca
etap testowania w projekcie. To

na niej również przyszedł czas
na odpowiedź: co dalej z mentoringiem? 6 września oddaliśmy
w Państwa ręce portal zrzeszający mentorów i ułatwiający nawiązanie relacji. I tak przyszedł
czas na kolejne wątpliwości: kto
może zostać mentorem? Jak?
Czy mogę być nim i ja? W naszym projekcie w tej roli spełnili
się: przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych, organizacji
pozarządowych, właściciele ﬁrm,
doradcy, trenerzy, pedagodzy,
społecznicy, socjolodzy, pasjonaci, artyści, miłośnicy sportu,
motoryzacji, poezji, miłośnicy
zimowych kąpieli, ludzie z pasją,
którzy chcą się dzielić własnymi
doświadczeniami.
Każdy z nas potrzebuje mentora. Zachęcam do poszukiwania
odpowiedzi na pytanie: czy sam
mogę nim zostać?
Tymczasem w numerze czas
na podsumowania: mentoring
widziany oczami realizatorów,
mentorów,
podopiecznych.
Swoje wnioski przedstawia również Przemysław Zieliński, superwizor. A także to, co chcemy
wciąż Wam pokazywać: inspiracje. Ciekawi ludzie. Niesamowite pomysły.

Polecam
Anna Serba
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(MEN)toring, czyli rozmowy z mężczyzną nie tylko o pracy...

Kto powiedział, że ja
to wszystko ogarniam?

Z MACIEJEM SOKOŁOWSKIM, organizatorem imprez, kabareciarzem, konferansjerem, aktorem, podróżnikiem,
szefem schronisk w Górach Stołowych, ﬁrmy turystycznej i organizacji pozarządowej rozmawia Renata Wcisło.
Zajmujesz się dziesiątkami rzeczy na raz! Jakbyś siebie określił w tym wszystkim? Kim tak
naprawdę jest Maciej Sokołowski?!
Sam próbuję do tego dojść.
I najbardziej boję się jednowymiarowego zaszuﬂadkowania.
Więc nie chciałbym, by udało
się to w jednym zdaniu. „Homo
sum humani nihil a me alienum esse puto”, czyli człowiekiem jestem i sądzę, że nic, co
ludzkie, nie jest mi obce... Czy
jakoś tak…
Jesteś zorganizowany?
Oczywiście, że nie! Choć czasem
trzeba. Na przykład żeby zrobić
duży festiwal. Jestem roztrzepany, ale to cecha dominująca
u wszystkich członków mojego
zespołu. Jakoś nauczyłem się
z tym żyć.
W tym roztrzepaniu iloma ﬁrmami zarządzasz?
Kilkoma. Pierwsza, którą założyłem, jeszcze na czwartym
roku studiów, i która istnieje do

się schroniskami, zarządzanie
tą ﬁrmą oddałem koledze, który
wcześniej był moim pracownikiem. Sprawdza się świetnie, jest
dyrektorem.
Dzierżawię dwa schroniska
w Górach Stołowych – Pasterkę
i na Szczelińcu, zarządzam Domem Wypoczynkowym „Szczelinka” w Karłowie, założyłem
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej…
I do tego jeszcze organizujesz
imprezy: kulturalne, górskie,
biegowe…
Jak to wszystko
ogarniasz?
Kto powiedział, że ja to wszystko ogarniam? Mam po prostu
szczęście. A właściwie to złe
określenie, bo szczęście to dar,
na który nie mamy wpływu, a ja
jakiś tam wpływ jednak mam
– otóż mam możliwość pracy
z fajnymi ludźmi. Daje im dużo
swobody w działaniu, wolności.
Ale wolność to też odpowiedzialność, i ci ludzie biorą ją na
siebie.

„Jestem roztrzepany, ale to cecha dominująca u wszystkich członków mojego zespołu. Jakoś nauczyłem się z tym żyć.” (Fot. Bartek Marek)

Znam wielu, którzy twierdzą,
że interesu trzeba pilnować,
wszystko kontrolować, że „pańskie oko konia tuczy” i wszystko
trzeba samemu…
Na świecie żyje ileś miliardów
ludzi. Wśród nich są tacy, którym można powierzyć fabrykę,
i tacy, którym nie można dać
młotka, bo się nim stukną…

Są to obozy komputerowe, artystyczne, teatralne, przygodowe.
Osiem lat temu, kiedy zająłem

Ilu osobom powierzyłeś pracę w fabryce pod nazwą Przegląd Filmów Górskich w Lądku Zdroju? W tym roku odbył

dziś, to Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS. Skupiłem się na
organizacji fajnych wyjazdów

dla dzieci i młodzieży, takich,
o których marzyłem w dzieciństwie jeżdżąc na nudne kolonie.

4

„Życie polega na takim gospodarowaniu energią, by jak najwięcej jej zyskać, a jak najmniej stracić.
A my jesteśmy niewyczerpani w dawaniu! To przecież nie jest normalne!”
(Fot. Marek Arcimowicz)
się już po raz dziewiętnasty,
w drugiej połowie września. To
ogromne przedsięwzięcie, dwa
tysiące gości…
Przy kilkudniowym festiwalu
pracuje w sumie 100 osób, 30
z nich tworzy trzon organizacyjny i do tego mamy około 70
wolontariuszy.
Wolontariusz przyjeżdża na
samą imprezę i zajmuje się
konkretnymi,
wyznaczonymi
zadaniami. Natomiast ludzie
z organizacji są podzieleni na
poszczególne piony i zaczynają
swoją pracę znacznie wcześniej,
np. pół roku przed wydarzeniem. Mogę na nich w stu procentach polegać. Nie powiedzą

mi w ostatnim momencie: „słuchaj, mam urlop”, albo „rozchorowałem się”…
A gdzie szukasz tych ludzi?
Wolontariuszy, wbrew pozorom, łatwo jest pozyskać. Są
fora, gdzie można ich znaleźć,
facebook. Tylko nie na wszystkich zawsze można polegać. Tuż
przed imprezą okaże się, że pięć
osób złamało nogę, kolejnym
pięciu ktoś zmarł z rodziny. Nie
żartuję, to powody, które najczęściej podają.
Natomiast w trzonie organizacyjnym są osoby, z którymi
czasem pracuję na co dzień, lub
osoby, które poznałem na swojej

życiowej drodze przy okazji różnych wydarzeń, np. przy moich
działaniach sportowo-teatralno-kabaretowych, to są znajomi,
przyjaciele. Nadajemy na tych
samych falach, jesteśmy podobni genetycznie, mamy zbliżony
zestaw cech i wad. Kiedy czuję
wspólnotę celów i ideałów, prędzej czy później wciągam taką
osobę w swoją orbitę i organizację imprez.
Czym zajmują się takie osoby
podczas przeglądu?
Są to np. szefowe konkursu
ﬁlmowego, na książkę górską
roku, szefowie poszczególnych
lokalizacji, biura, kinoteatru,
5
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wielkiego namiotu, który mieści
prawie tysiąc osób, koordynator
wolontariuszy, tłumacze ﬁlmowi, osoby zajmujące się poszczególnymi punktami programu,
reżyser, graﬁcy, fotograﬁcy, i tak
dalej… O każdej z tych osób
można by zrobić osobny artykuł.

dziny zająć się pracą zawodową,
bo muszą dzieci wykarmić... Ale
zaraz potem wracają do... pracy
społecznej. To przecież nie jest
normalne! Sam, gdy mam do
wyboru nudną pracę za duże
pieniądze albo ciekawą za żadne,
wybiorę bez wahania tą drugą...

Same artystyczne dusze.
A jakoś trudno mi znaleźć księgową…
Myślę też, że ci wszyscy ludzie są
altruistami.
Poza tym nie jesteśmy wszyscy
normalni.

Spełniają się, bo – tak jak mówiłeś, dajesz im dużo swobody
w działaniu.
Pracuję z najlepszymi, to co
ja im będę mówił, co mają robić. W tym co robią, są lepsi
ode mnie. Wcześniej ustalamy
wspólny cel – i potem tylko on
się liczy. Drogi dojścia do niego
są nieistotne. Nigdy nie miałem
takich ambicji, by kogoś nadzorować. Poza tym nie znalazłbym
tak świetnych współpracowników, bo ci, z którymi pracuję,
nie lubią być sterowani. I taki
styl zarządzania jest mi obcy.

Dlaczego?
Bo życie polega na takim gospodarowaniu energią, by jak
najwięcej jej zyskać, a jak najmniej stracić. A my jesteśmy
niewyczerpani w dawaniu. Ci
ludzie czasem dzwonią do mnie
albo piszą, czy mogą na dwie go-

Fot. Marek Arcimowicz

Maciek Sokołowski
Autor 1000 i jednego pomysłów na imprezy, biznesy i inne bajery.
Na szczęście otoczenie pozwala mu tylko na 30. Nie ma takiego
interesu, do którego nie potraﬁłby dołożyć. Orientalista (od orientacji, nie Orientu), przewodnik, podróżnik, informatyk, kabareciarz.
Gospodarz schronisk „Na Szczelińcu”, „Pasterka” i ośrodka „Szczelinka”.
Dojeżdżający do pracy w górach z Gdańska. Szef Przeglądu Filmów
Górskich im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju i paru innych imprez.
Endemicznie dobry człowiek. Skrzyżowanie Steve Jobsa i Roberta Baden
Powel’a. No i Piotra Bałtroczyka, oczywiście.

Trzeba szukać takich ludzi, którzy wniosą coś nowego. Moim
zadaniem jest dawać im ramy do
działalności, ale to oni ﬁrmują –
każdy swoją osobą – to, co robią.
To zaszczyt z nimi pracować.

„Kto powiedział, że ja to wszystko ogarniam? Mam po prostu szczęście. A właściwie to złe określenie,
bo szczęście to dar, na który nie mamy wpływu, a ja jakiś tam wpływ jednak mam – otóż mam możliwość pracy z fajnymi ludźmi.” Na zdjęciu: zakończenie 19. Przeglądu Filmów Górskich im. Andrzeja
Zawady i zespół – trzon organizacyjny i wolontariusze wraz z szefem imprezy, Maciejem Sokołowskim
(bardziej z prawej, we fraku i z mikrofonem). (Fot. Łukasz Buszka)

Kiedy zaczynasz się przygotowywać do kolejnego przeglądu?
Zanim skończę jeden, myślę już
o drugim. A nawet wcześniej.
Staram się być gąbką i chłonąć
to, co ludzie mówią. Nawet wybitny alpinista, Wojtek Kurtyka
po ostatniej edycji napisał, że ta
impreza może być najważniejsza
dla środowiska, bo kładziemy
nacisk na integrację ludzi gór.

Pierwsza edycja przeglądu odbyła się w 1995 r. Jak to się stało,
że cztery lata temu przejąłeś organizację tak kultowej imprezy?
Na przeglądzie pojawiłem się
pierwszy raz w 2000 r., akurat
wtedy, kiedy zmarł wybitny himalaista i kierownik wypraw –
Andrzej Zawada. Miałem 25 lat.
Przyjechałem do Lądka, poznałem sympatycznych ludzi, napisałem nawet tekst, że mi się podoba. Pamiętam, że byłem pod
olbrzymim wrażeniem, jakie
zrobił na mnie pomysłodawca
i przez wiele lat organizator tej
imprezy, Zbyszek Piotrowicz.
Z jeden strony postać znana
w środowisku górskim, instruktor wspinaczki, z drugiej – dyrektor lądeckiego centrum kultury. Dla mnie to było niepojęte,
że szef takiej instytucji może być
takim równym gościem, i w dodatku się wspina.
Postanowiłem w cichości ducha
również zostać takim równym
gościem – do tego niezbędne
było oczywiście zorganizowanie równie fajnego festiwalu.
Wymyśliłem w Gdańsku I Dni
Gór nad Morzem, zaprosiłem Zbyszka z ﬁlmami, artystów z muzyką... I okazało się,
że – aby zrobić dobry festiwal
– trzeba czegoś więcej, pewnej
niewidzialnej cząstki, bozonu
Higgsa, kwantu klimatu, czy jak
by tego nie nazwać, ale której
wtedy nie było. Zarzuciłem na
10 lat pomysł robienia imprezy
w Trójmieście, ale zaprzyjaźniłem się ze Zbyszkiem, który stał
się też dla mnie wzorem i mentorem.
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W 2005 r. przegląd w Lądku nie
odbył się. Zbyszek skupił się na
czymś innym, odszedł z centrum kultury, został wiceburmistrzem. I gorsze lata przeglądu,
to właśnie te, kiedy był organizowany przez centrum kultury
zarządzane przez nowego dyrektora, lub istniała dwuwładza
– centrum i Zbyszek. Brakowało
kwantu klimatu.
W 2008 r. Zbyszek zrobił spotkanie „poprzeglądowe” w Górach Stołowych, w schronisku
na Szczelińcu. Ówczesny dzierżawca żalił się, że chce zrezygnować… Tak zostałem nowym szefem tego obiektu, a przy okazji
też Pasterki, bo została dołożona
przez PTTK „w pakiecie”.
W 2011 r. z przeglądem było już
bardzo źle, a Zbyszek odmawiał
przyszycia raz odciętej pępowiny. Wtedy władze miasta zaproponowały, żebym zaczął robić tę
imprezę. I tak dzieje się to z pomocą Zbyszka, który wciąż jest
dobrym duchem tego festiwalu
i mnie wspiera.
Skąd bierzesz ﬁnanse na organizację takiej imprezy?
Przede wszystkim ze sprzedaży
biletów i karnetów. W poprzednich latach otrzymaliśmy więcej
dotacji, w tym roku było z tym
słabiej: mieliśmy doﬁnansowanie z miasta i drobne wsparcie
od dolnośląskiego marszałka.
Kiedy organizujesz festiwal, na
czym Ci najbardziej zależy?
Każdy organizator musi mieć
poczucie, że jego impreza jest
najlepsza, bo inaczej nic z tego

„Kiedy czuję wspólnotę celów i ideałów, prędzej czy później wciągam taką osobę w swoją orbitę i organizację imprez.” Na zdjęciu:
Wojciech Heliński i Maciej Sokołowski. (fot. Małgorzata Telega)

nie wyjdzie. I ja chciałbym robić
najfajniejszy festiwal na świecie.
Ważny.

dy, kierunek. Można kreować
rzeczywistość. I trzeba to robić
w sposób odpowiedzialny.

W Polsce jest ważny.
Tak, przyjeżdża na niego dwa tysiące osób. Tu snuje się górskie
i podróżnicze plany, podsumowuje dotychczasowe działania,
integruje, łączą się pokolenia.
Często to, co przeżyło się tu przez
cztery dni, zostaje na cały rok,
czasem więcej. Tak było ze mną,
ten festiwal mnie w jakimś tam
sposób ukształtował. Zbyszek
zapraszał pewne osoby – czasem
nieznane – wiedząc, że to, co
mają do powiedzenia, jest ważne. I odwrotnie – nie zapraszał
celebrytów wiedząc, że nie mają
nic ciekawego do powiedzenia.
Wiem, że to jest duża odpowiedzialność organizatora. Bo swoją
decyzją – zaprosić/nie zaprosić
– wyznacza się pewne standar-

Organizujesz też Gdański Festiwal Górski.
Tak, najpierw były I Dni Gór
nad morzem, w 2002 r. Ambicje miałem wielkie, wyłożyliśmy
duże pieniądze, ale wyszło jak
wyszło, zapał ostygł. I dopiero
w ubiegłym roku wróciliśmy do
tego. W tym roku szykujemy się
do powtórki, ale tak sobie myślę, że serce można mieć jednak
przy jednym festiwalu…
Więc w Gdańsku będą to raczej
„polądkowe” reminiscencje.
Sięgasz myślami w przyszłość
przeglądu w Lądku?
Nie, i przeraża mnie myśl, że
miałbym za ileś tam lat organizować festiwal. Impreza jest
wtedy żywa, kiedy jest zapał
7
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z kolegą zakładamy kabaret,
gram w serialach TVN „Szpital”
i „W11”…
Działasz w górach, mieszkasz
w Gdańsku, tu coś kręcisz, tam
coś robisz i do tego jeszcze podróżujesz…
W Gdańsku mam mieszkanie,
tu do szkoły chodzi mój syn, ale
najczęściej można mnie spotkać
w samochodzie…
To wariactwo, w tyle rzeczy
się pakować! Potrzebne Ci to
wszystko, dlaczego to robisz?
Jak to mówił mój instruktor
wspinaczki, Andrzej Machnik:

„albo się robi coś dla pieniędzy, albo dla sławy”. I jak się
głębiej nad tym zastanowić, coś
w tym jest. Część rzeczy robię
dla pieniędzy, część dla sławy.
Ale ciągle czuję, że nie jestem
wystarczająco dobry. Że muszę
być lepszy, robić więcej. Po co?
Kiedyś nie wiedziałem. Zbyszek
bezwiednie mi to uświadomił
( jak wiele innych rzeczy w życiu), że po to, by pozostawić
Ślad. Żeby życie miało jakikolwiek sens. Żeby mój syn był ze
mnie dumny. Żebym sam mógł
spojrzeć w lustro…
Dziękuję za rozmowę.

„Pamiętam, że byłem pod olbrzymim wrażeniem, jakie zrobił na mnie
pomysłodawca i przez wiele lat organizator imprezy w Lądku, Zbyszek Piotrowicz. Dla mnie to było niepojęte, że szef centrum kultury
instytucji może być takim równym gościem, i w dodatku się wspina.”
Na zdjęciu: Maciej Sokołowski ze swoim przyjacielem i mentorem
– Zbigniewem Piotrowiczem (z lewej). (Fot. Łukasz Buszka)

w organizatorach, kiedy buzują
pomysły, kiedy robią go ludzie,
którzy są w środowisku i są aktywni. Zbychu na swojej drodze
spotkał mnie, może i ja kogoś
spotkam, a może już spotkałem…
To bardzo nobilitująca impreza, deﬁniująca kogoś w środowisku, a tak naprawdę to kilka
miesięcy wyciętych z życiorysu,
kiedy dziecko ma wakacje, no
i w dodatku ciężko to nazwać
pracą – bo co nie daje pieniędzy, nie jest pracą, tylko zabawą.
A czas na zabawę nie jest nieskończony.

Organizujesz jeszcze imprezy
biegowe…
Nudzę się, kiedy robię coś zbyt
długo. Organizowałem wiele
różnych przedsięwzięć, teraz są
to też: Maraton Gór Stołowych,
Dolnośląski Festiwal Biegów
Górskich.
W schronisku Pasterka organizowałem również Festiwal
Sztuk Niebanalnych „Pasterskie
Anioły”.
A ponieważ zawsze lubiłem scenę i jestem narcyzem, poszedłem do szkoły kabaretowej, zajmuję się konferansjerką, bawię
się w improwizacje kabaretowe,

Mentoring jest uniwersalny!
Czasami zastanawiamy się, jakie korzyści przynoszą społeczności projekty unijne. Niektórzy narzekają, że to tylko „przejadanie”
pieniędzy. Pewnie bywa i tak. Ale my wiemy swoje – warto jest robić coś dobrego, bo dobro powraca. Warto zrobić coś dla
innych, a potem móc patrzeć, że są szczęśliwi.
6 września 2014 roku, o godzinie 18.00, w Gospodarstwie
Agroturystycznym „Stary Młyn”
w Brzeźnicy odbyła się uroczystość podsumowania innowacyjnego przedsięwzięcia, jakim
jest stosowanie mentoringu
u młodych osób bezrobotnych.
W spotkaniu udział wzięli mentorzy oraz podopieczne, czyli
żywe przykłady stosowania narzędzia w praktyce. Przybyli do
nas także partnerzy projektowi. – Zależało nam na tym, żeby
przedstawić wyniki testowania
mentoringu. Pokazaliśmy cały
proces od początku do końca.
A gala była miejscem, aby podsumować to, co udało nam się
zrobić – mówi Magdalena Tokarska, koordynatorka projektu.

Pewne siebie
i zadowolone

„Każdy organizator musi mieć poczucie, że jego impreza jest najlepsza, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie.”
Na zdjęciu: Maciej Sokołowski przed galą wręczenia statuetek za
najlepszy ﬁlm górski, za nim z lewej: Marek Arcimowicz, fotograf,
podróżnik, członek jury oraz Kasia Biernacka, speleolog, podróżnik, szefowa konkurs, Przegląd Filmów Górskich w Ladku Zdroju,
2014. (Fot. Łukasz Buszka)

Najważniejsze tego dnia były
dziewczyny,
podopieczne
w projekcie, które przeszły
roczny cykl indywidualnej pracy z mentorem. Dobrze było
na nie popatrzeć – pewne siebie, młode osoby, zadowolone
z tego, co udało się im osiągnąć.
Chętnie rozmawiają i dzielą
się swoimi przemyśleniami na
temat mentoringu. Wszystkie
zgodnie przyznają, że projekt
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wpłynął na ich pewność siebie
i pomógł odnaleźć kierunek.
Jak oceniają cały proces? Natalia Kukulska-Żołądek twierdzi,
że dzięki mentoringowi mogła
realizować swoje plany. – Spotkania z mentorem były bardzo
owocne, pomagał rozwiązywać problemy, przedstawiając
swój punkt widzenia. Gdy nie
wiedziałam, co ze sobą zrobić,
porozmawialiśmy i spisaliśmy

moje zalety i wady. Wiem, że ta
relacja będzie procentować, a ja
będę umiała walczyć o swoje –
podsumowuje Natalia.

Chciałabym być masażystką,
ale zobaczymy, co będzie
dalej i jak się moje życie
poukłada.

Dziewczyńskie
rozmowy
Dla Marioli Kuryłowicz ten rok
był przełomem w życiu, wyszła
za mąż, znalazła pracę. – Dzięki
mentoringowi poznałam lepiej
siebie. Dużo się zadziało, jestem
zadowolona z pracy. Dla mnie
to satysfakcja, że mam co robić
w życiu i mam pracę, którą lubię. Po stażu przedłużono mi
9
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umowę i bardzo się z tego cieszę
– opowiada z dumą Mariola.
Olga Polita uważała, że nigdy nie
znajdzie pracy. Ale pojawił się
projekt, dodał jej pewności siebie, dzięki czemu poznała swoje
atuty. Większą pewnością siebie
może pochwalić się także Sylwia
Pijacka: – Gdy zaczynałam staż,
byłam zamknięta, wstydziłam
się. Ale dzięki pracy z mentorem
stałam się bardziej otwarta – wyjaśnia Sylwia. – Ten rok to dla
mnie świetna nauka. Dogadywałam się z mentorem. Myślę, że
byliśmy dobrze dobrani.

„Na żądanie”
Większość dziewczyn przyznaje, że spotkania odbywały się
w zależności od potrzeb, a nie

Olga Polita – Podczas
rocznej pracy, mentor wyciągnął ze mnie informacje,
o których istnieniu nawet
nie wiedziałam. Dostałam
staż w wojsku w sekcji medycznej, ale moja przygoda
z pracą trwa nadal. Projekt
spełnił marzenia, bo robię to,
co zawsze chciałam robić.
Codziennie rano idę do pracy
z uśmiechem na ustach.

tak, jak było założone w projekcie – dwa razy w miesiącu.
Tak było z Michaliną Dalecką,
która wspomina, że początek
pracy z mentorem był trudny.
– Ciężko mi było przełamać się

Od lewej: Martyna Małyszko, Sylwia Pijacka i Marta Żarska

i mówić do mentora po imieniu.
Na początku byłam trochę onieśmielona i zamknięta. Ale relacja powoli zaczęła się rozwijać
– wyjaśnia Michalina. – Przygotowywał mnie do rozmowy kwa-

liﬁkacyjnej, pomógł poprawić
list motywacyjny i cv. Wspierał
i doradzał, gdy zmieniałam staż
– dodaje.

Jak to jest
być mistrzem?

Swoimi przemyśleniami dzielą się także mentorzy. Ich rola
była niezmiernie ważna, bo musieli wziąć odpowiedzialność
za drugą osobę. Marcin Herma
wspomina, że jego relacja z podopieczną miała charakter rozwojowy. – Uczyliśmy się siebie
nawzajem, pracowaliśmy nad
sprawami istotnymi dla mojej
podopiecznej i dla mnie. Zależało mi na tym, aby rozwijała się
w kierunku, który obrała – wyjaśnia.
Chce, aby relacja z uczennicą
pozostała tajemnicą. Gdy pytam o problemy, opowiada, że
u podopiecznej spadła motywacja do podejmowanych działań.
– Ale to pomogło poznać przyczyny ich powstawania i nad
tym pracowaliśmy. Skupiliśmy
się na dopracowaniu ważnych
celów, niwelowaniu obaw, któ-

re mogły ograniczyć jej rozwój.
Najważniejsze dla mnie było to,
aby wzmocnić moją uczennicę
w pozytywnych przekonaniach
dotyczących jej rozwoju – wyznaje Marcin Herma.

Staż gwarancją
sukcesu?

Wszystkie dziewczyny objęte
mentoringiem odbyły półroczny staż. Niektóre znalazły wymarzone zajęcie, inne borykały
się z problemem niedopasowania. W takich momentach
pomocny okazywał się mentor.
Dla Kamili Ławreckiej praca
z mentorką była ważna, nakierowywała, pokazywała drogę.
– Miałam trudną sytuację, bo
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Grzegorz Blaut, mentor
w projekcie, odbiera dyplom
z podziękowaniami za wkład
włożony w proces. – Sama
idea mentoringu jest bardzo
dobra. Ale należy ją zreformować. Mentorzy powinni
być pogrupowani na przykład
według branż, lub w jakiś
inny sposób, a podopieczne
powinny określić, w jakich
branżach chcą się rozwijać. Mogą się zdarzyć też
sytuacje, że podopieczna nie
wie, co chce w życiu robić.
Mentoring powinien skracać
drogę z punktu A do punktu
B. Mentor dzieli się swoimi
doświadczeniami złymi i dobrymi po to, żeby uczeń nie
musiał na własną rękę szukać
rozwiązań, kluczyć. Mentoring, czyli dzielenie się swoim
doświadczeniem jest bardzo
cenne, ja sam tego doświadczam w swoich obszarach.
Gdy tylko mogę, radzę się
ludzi, którzy są ode mnie
dalej. My nie wymyśliliśmy
mentoringu – to rozwiązanie,
jak cała psychologia odkrywa
i nazywa rzeczy, które istnieją
od setek lat. Mentoring był
w każdej kulturze plemiennej.

zmieniłam staż. W pierwszej
pracy nie było możliwości kontynuacji, dlatego szukałam dalej – tłumaczy Kamila. A Marta
Nadrzycka-Soczek, mentorka
Kamili podsumowała: – Jestem
dumna z Kamili. Myślałam, że
spotkam kogoś, kogo trzeba
będzie popychać do działania.
A ona sama wychodziła z inicjatywą i spotykałyśmy się wtedy,
kiedy tego potrzebowała.
Marta Żarska wspomina, że początek relacji z mentorem był
trudny. – Nie bardzo wierzyłam,
11
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Magdalena Tokarska – prezeska Fundacji na rzecz Collegium
Polonicum, świeżo upieczona Ambasadorka Przedsiębiorczości
Kobiet. – Cieszę się, że udało się osiągnąć taki sukces dzięki relacji
mentoringowej. Chciałabym, żeby mentoring pomagał kolejnym
osobom i dlatego stworzyliśmy bazę internetową, gdzie każda
chętna osoba może dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym
i życiowym z tymi, którzy takiej pomocy oczekują. Naszym celem jest,
aby w jednym miejscu znaleźli się ludzie, którzy chcą pomagać innym.
Jednak mentoring, co wynika z naszego projektu, to korzyści dla obu
stron, i dla ucznia, i dla mistrza.
Zapraszamy osoby z różnych branż, nie tylko z województwa lubuskiego, ale także z całego kraju. Uważam, że mentorem można być na odległość, bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawiązać i prowadzić
relację poprzez dostępne komunikatory.
Nie wiemy jeszcze, jakie grupy najbardziej będą potrzebowały wsparcia,
może absolwenci, młodzi bezrobotni, czy np. ludzie z organizacji
pozarządowych, którzy dzięki mentoringowi będą mieli szansę stać się
młodymi liderami społecznymi. Czy też osoby po 50 roku życia, które
nagle straciły pracę i muszą się przekwaliﬁkować i dostosować do
nowych realiów.
Nasz pomysł jest uniwersalny, platforma jest prosta w użytkowaniu
i skonstruowana dwustopniowo. Nikt nie musi się obawiać, że po
zalogowaniu się w bazie mentorów, zostaną udostępnione jego dane
osobowe. Osoba, która wejdzie na stronę, zobaczy tylko obszary, w których mentor może pomóc. Dopiero nasza weryﬁkacja danych osoby
zainteresowanej, umożliwi kontakt z potencjalnym mentorem.

Mariola Kuryłowicz, Michalina Dalecka i Kamila Ławrecka
że taka forma współpracy może
mi pomóc. Mentor pomógł mi
zdać egzamin, pokazywał jak się
uczyć – wyjaśnia.

Czasem trzeba
szukać dalej

Niektóre z dziewczyn po stażu
„zostały” i pracują nadal. Mówią
o tym z dumą i nieskrywaną radością. Innym się nie udało i na-

dal poszukują swojego miejsca.
Marta Żarska chciała, aby staż był
blisko domu. Ale teraz jest bezrobotna. – Mentor chciał mnie
wysłać do innej pracy. Gdybym
go posłuchała, to pewnie dzisiaj
miałabym pracę – opowiada.
Grzegorz Blaut, mentor w projekcie, uważa, że staż jest fajną sprawą, ale powinien być
wprowadzony w odpowiednim
momencie. – Uważam, że staż

powinien być podejmowany
w konsultacji z mentorem. Moja
podopieczna poszła na staż tam,
gdzie juz kiedyś pracowała, więc
niczego nowego się nie nauczyła.
A jest osobą, która ma niesamo-

wity potencjał – tłumaczy mentor. – Bardzo się cieszyłem, że
traﬁłem na kogoś takiego. Moim
zdaniem ten staż był bardzo
krótkowzroczny. Uważam, że powinna popracować np. w jakiejś

Michalina Dalecka – W trakcie trwania stażu dostałam pracę. Na razie
jestem „na zastępstwie”. Pracuję w Powiatowym Urzędzie Pracy. Tak jak
chciałam. Jestem zadowolona. Jest fajnie i mam co robić.

fundacji czy stowarzyszeniu, poznać coś nowego, może nie na
pół roku, ale na 3 miesiące, potem znowu coś innego. I na bazie tych doświadczeń wyciągnąć
wnioski i zastanowić się, w czym
dobrze się czuje, a w czym nie
i iść dalej – wyjaśnia swoje wątpliwości G. Blaut.
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Mentoring
się sprawdza
Podczas uroczystości skupiliśmy się także na promocji idei
mentoringu oraz zaprezentowaliśmy stronę internetową
zrzeszającą mentorów. – Chcemy kontynuować działania roz-

poczęte w projekcie, a będzie
to możliwe poprzez pozyskanie kolejnych mentorów, czyli
osób, które gotowe są dzielić się
swoim doświadczeniem z tymi,
którzy rozpoczynają dorosłe życie – podsumowuje koordynatorka projektu M. Tokarska.
Grzegorz Blaut, mentor w pro-

jekcie, wierzy, że mentoring ma
szanse stać się ważnym elementem pracy z osobami borykającymi się z problemami na rynku
pracy. Jak będzie, czas pokaże.
Wszystko wskazuje jednak, że
warto testować nowe metody,
sprawdzać jak działają.

Marzena Słodownik
13
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Młodzież?
Jest fantastyczna!

Marta Nadrzycka-Soczek
Pracę zaczęła już na studiach, a może przed, jeśli zaliczyć do tego
udzielane korepetycje. Obecnie jest specjalistą ds. zarządzania
i dotacji, doradcą, szkoleniowcem. Była kierownikiem kilkudziesięciu
wdrożeń systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Posiada rekomendację TÜV Süddeutschland
potwierdzającą kompetencje do przeprowadzania wdrożeń Systemów
Zarządzania Jakością. – Udało mi się uruchomić proces mentoringu
w spółce, w której pracuję. Z doświadczenia ucznia i mentora, wiem, że
to działa. U nas nazywamy te relację „mistrz – uczeń” – mówi. O tym,
jak wdrażany jest mentoring w ﬁrmie, w której pracuje Marta, przeczytacie w następnym numerze.

Z MARTĄ NADRZYCKĄ-SOCZEK, w naszym projekcie mentorką Kamili Ławreckiej, rozmawia MARZENA SŁODOWNIK

Chciałabym porozmawiać o procesie, o projekcie….
Wybacz, ale nie będę używała
słownictwa projektowego. Bo to
tylko utrudnia relacje. Nie chciałam, żeby dla mnie i Kamili to
była praca, przymus, zadania domowe. Gdybym to ja miała mentora, też nie chciałabym takiej
relacji. Nie lubię, kiedy ktoś każe
mi robić zadania, a my się spotykamy tylko po to, żeby sprawdzić,
czy zostały dobrze zrobione. Musimy pamiętać, że chociaż są to
młode osoby, mają swoje dorosłe
życie, rodziny, pasje.
W taki razie nie będziemy używać dziwnych słów, typu projekt, konkurs, wskaźniki, itd.
Pogadamy po ludzku, o ludziach i relacjach między nimi.
Jak rozmawiałaś z Kamilą, swoją
podopieczną?
Od razu powiem, że w takiej relacji nie można uniknąć rozmów
prywatnych. I nie dlatego, że
miałyśmy akurat na to ochotę.
Ale zdarzały się sytuacje prywatne właśnie, które miały wpływ na
wiele spraw, np. na częstotliwość
spotkań, czy zmianę terminu.

ciowo - zawodowe. I jakoś nam
się ułożyło.
Czy korzystałaś z tego doświadczenia przy spotkaniach z Kamilą?
Korzystałam z części metod,
które poznałam podczas swojej
nauki. Trochę się bałam całego
procesu. Jestem szkoleniowcem i mam już swoje maniery.
Chciałam się tego ustrzec, wolałam, aby relacja była naturalna.
Mentor nie wszystko wie lepiej!

Przegadałyśmy tematy, które dla
niej były najważniejsze. Konkretnie i rzeczowo. A projekt
dał nam przestrzeń i czas. Nasza
relacja była bardziej płynąca niż
ustabilizowana. Obydwie odpowiedziałyśmy sobie na ważne
dla nas pytania.

Skąd wiedziałaś, że nadajesz się
na mentora? Czy tego można się
nauczyć, czy trzeba to po prostu
poczuć?
Na swojej drodze spotkałam
dwóch mentorów, ale wtedy nie
wiedziałam, że to tak można
nazwać. Samo się „zadziało”. Ja

byłam uczennicą, a moi mentorzy byli na ogół moimi przełożonymi, których codziennie
spotykałam w pracy. Łączyły
nas te same problemy, które
mogliśmy omawiać na bieżąco.
Z Kamilą omawiałyśmy rożne
tematy, przede wszystkim ży-

Podopieczne wyniosły z tych relacji wiele korzyści. A co Tobie
dał mentoring?
Myślę, że obie wyniosłyśmy z tej
relacji bardzo dużo. Jestem osobą otwartą, ale wiem, że rządzą
nami stereotypy. I we mnie też
jest ich całkiem sporo. Mentoring skonfrontował moje poglądy. Teraz wiem, że są różne
pomysły na życie. I każdy z nas
musi wybrać coś dla siebie.
Kiedyś nie wyobrażałam sobie
pracy usystematyzowanej, takiej
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od 8.00-16.00. Liczyły się dla
mnie wyzwania i rozwój, nawet
za cenę dojeżdżania gdzieś na
swój koszt. Ale to nie oznacza,
że każdy z nas musi iść taką drogą. Nie robi nic złego ten, który chce pracować blisko domu,
w określonych godzinach i się
nie przemęczać w pracy.
Zostałyście dobrane na warsztacie integracyjnym. Co czułaś,
kiedy przyjechałaś na spotkanie?
Poczułam strach, bo nie wiedziałam, kogo spotkam na
swojej drodze. Ale bałam się
niepotrzebnie, bo Kamila jest
otwarta. Początek był trudny,
musiałyśmy się poznać, przełamać, dotrzeć. Potem szło naturalnie, a czas mijał nam bardzo
produktywnie.
Dzisiaj jestem dumna z Kamili.
Myślałam, że spotkam kogoś,
kogo trzeba będzie popychać do
działania. A ona sama wychodziła z inicjatywą i spotykałyśmy się
wtedy, kiedy tego potrzebowała.

Co się działo przez ten rok
z Kamilą?
Zaczęła staż, z jej perspektywy
wymarzony – była blisko domu,
pracowała w wojsku, co zawsze
jej się kojarzyło ze stałą pracą.
Ale po jakimś czasie stwierdziła, że to nie dla niej. Nudziła się
i nie wiedziała, co zrobić, czy ma
szukać dalej, skoro staż nie daje
gwarancji zatrudnienia, czy zostać? Dowiedziała się, że zwalnia
się miejsce gdzie indziej. Spotkałyśmy się, ale Kamila wiedziała już, co chce zrobić. Właściwie nie potrzebowała mojej
porady, bo jak wypowiedziała
problem, to on w zasadzie był
już przepracowany. Chciała się
po prostu wygadać.
Ale idąc na rozmowę kwaliﬁkacyjną, Kamila była niepewna
siebie. Jej zdaniem, byli lepsi,
Ale świetnie sobie poradziła,
wyciągając wszystkie swoje atuty – nawet to, że bierze udział
w tym projekcie.
Czy mentoring to sposób na
to, żeby lepiej poznać dzisiejszą młodzież? Ich przekonania,
wartości, cele, tożsamość?

Ja musiałam się wiele nauczyć
i o sobie, i o młodych ludziach.
Musiałam przełamać w sobie
zakorzenione stereotypy. My,
dorośli, zaczynaliśmy pracę
w innych czasach, w innych realiach i porównujemy młodzież
z nami. Ale to jest niegrzeczne
i niedorzeczne. Najgorsze jest to,
kiedy mówimy „ja w twoim wieku”, czy „za moich czasów…”.
Nie wolno nam tego robić i stawiać młodzieży w złym świetle,
a tym bardziej oceniać.
Młodzi teraz potraﬁą o siebie
zadbać, potraﬁą szanować swoje
życie i czas. Czasem patrzymy na
kogoś, kto jest buńczuczny, ma
tatuaż, czy kolczyk w uchu i myślimy: „Ach ta dzisiejsza młodzież!” A to są normalni, fajni
ludzie, czasem bardzo zakompleksieni, co często wychodzi na
rozmowach kwaliﬁkacyjnych.
Dużo ludzi nie idzie na rozmowy, bo nie wierzą w siebie, kiedy
widzą, jakie wymagania ma pracodawca. A to błąd? Bo nie wiemy, czego oczekuje pracodawca.
A może on szuka właśnie Ciebie!
Dziękuję za rozmowę.
15
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Jestem szczęśliwsza

chcę uogólniać, ale prawda jest
taka, że szkoła mnie niewiele
nauczyła z praktycznych rzeczy,
potrzebnych w tej pracy. Tu liczy
się przede wszystkim doświadczenie. Już wiem, że na pewno
chcę być terapeutą, chcę pomagać. Od kilku lat jestem wolontariuszką Fundacji Inicjatywa
dla Zwierząt. To również buduje
moją wrażliwość, empatię.

Z Hanną Zdanowicz, podopieczną w projekcie „Mentoring – innwacyjna metoda aktywizacji”, rozmawia Katarzyna Kochańska

Jak będziesz wspominała minionych 11 miesięcy? Czy był
to dobry,
bry, ważny czas w Twoim
życiu?
Nadal nie mam pracy, ale bardzo
cieszy mnie to, że odbyłam staż
w swoim
m zawodzie. Jestem terapeutą zajęciowym.
ajęciowym. Miałam staż
w przedszkolu,
dszkolu, plus indywidualnie pracowałam
acowałam z dziewczynką z głębokim
ębokim upośledzeniem.
Naprawdę
dę dużo mi to dało.

Słyszałam, że również malujesz
obrazy.
Tak. Teraz mam zamówienie
na kolejny, jutro zaczynam go

pomagać, naprowadzać mnie,
tłumaczyć. W tamtym roku go
zabrakło i akurat chwilę później
poznałam panią Marię Fraszewską. Nie chciałabym nazwać tego
alternatywą, ale nasze spotkania,
rozmowy odbywały się na tych
samych zasadach.

Jaka była rola mentora?
Moja mentorka
ntorka (Maria Fraszewska – przyp.
zyp. red.) bardzo mnie
wspierała,, dużo mi pomogła,
wiele tłumaczyła.
maczyła. Będziemy się
wciąż spotykać,
tykać, mimo że projekt
dzisiaj się kończy. Pomogła mi
napisać CV
V i list motywacyjny.
W każdej chwili mogę na nią
liczyć. Kiedy
dy się spotykałyśmy,
nie mogłyśmy
my się nagadać.
O czym rozmawiałyście?
mawiałyście?
Głównie o pracy. O moich doświadczeniach, o tym, co chciałabym osiągnąć. Mentorka nakierowywała mnie na różne tematy,
spojrzenia. Jeżeli wynikało z naszych rozmów, że czegoś nie
mogę zrobić ze względu na prywatne sprawy, pomagała mi je
również rozwiązać, poukładać.
Naprawdę dużo mi to dało.

Czy już kiedyś miałaś podobne
relacje z kimś, kto był Twoim
mentorem?
Tak, miałam podobnego mentora. Był to mój sąsiad, dużo
ode mnie starszy, znał mnie od
dziecka. Jego żona pracowała
w moim przedszkolu. Było to
dla mnie szalenie motywujące, że człowiek po 60. chce mi

malować. Spełniam się. Czuję
się szczęśliwsza po mentoringu. Uważam, że gdyby nie moja
mentorka, byłabym nadal smutna i przygaszona. Na początku zastanawiałam się, o czym
będę rozmawiać z obcą osobą.
Ale mimo dużej różnicy wieku
dogadujemy się. Cieszę się, że
mam w niej oparcie, jest to kobieta, która do czegoś doszła,
miała swój cel i osiągnęła go.
A ja korzystam z jej doświadczeń.
Dziękuję za rozmowę.

Czy przez ten rok nauczyłaś się
czegoś nowego?
Podczas spotkań z mentorką
nie tylko rozmawiamy, one czasem przypominają coaching, co
bardzo mi się podoba. Widzę po
sobie efekty, jeszcze rok temu
byłam przygaszona, zamknięta
w sobie. Moja mentorka otworzyła mi oczy na wiele spraw,
podbudowała mnie, pomogła
rozwiązać kilka problemów. Nie
uważam tego za stracony czas,
nawet mimo tego, że po stażu
nie znalazłam pracy.
Staż również odnotowujesz po
stronie korzyści?
Tak. Nie tylko dlatego, że mogę
go wpisać w CV. W tym samym
czasie miałam egzaminy w szkole i myślę, że oblałabym je gdyby nie ten staż, nie praca z tą
upośledzoną dziewczynką. Nie
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Trafiłam na swoje miejsce

coś się zwolni, to wrócę… Naprawdę chciałabym pracować
w tym miejscu.
Czyli pomoc mentora była bardzo praktyczna w Twoim wypadku. Pomógł Ci wybrać miejsce odbywania stażu.
Nie od razu rozmawialiśmy
o pracy. Najpierw chciał poznać, w jakim miejscu czułabym
się dobrze, co mnie interesuje.
Dużo rozmawialiśmy, na różne tematy. Wywnioskował, potwierdził to, co ja sama wiedziałam, że chciałabym pracować
z ludźmi, że do tego właśnie się
nadaję. Chciałabym dalej rozwijać się w tym kierunku.

Z Martyną Małyszko, podopieczną w projekcie „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji” rozmawia Katarzyna Kochańska

Co pomyślałaś, kiedy po raz
pierwszy usłyszałaś o mentoringu?
Pamiętam, że powiedziano nam,
że bierzemy udział w pilotażowym projekcie. Że jesteśmy
pierwszą taką grupą w Polsce.
Do udziału skłoniła mnie czysta
ciekawość. Byłam zarejestrować
się w urzędzie pracy, w tym samym dniu dowiedziałam się
o tym projekcie. Odbyło się
spotkanie. Mimo że informacje
nie były zbyt szczegółowe, coś
mnie podkusiło, zapisałam się
i w sumie mam takie poczucie,
że ten projekt nabierał kształtu
przy nas.

że one by chciały traﬁć na niego,
ale ja nie chciałam. Każdy, tylko
nie on. Po dopasowaniu okazało
się, że przydzielono mnie właśnie do niego! Podeszłam do
pani Magdy Tokarskiej, spytać
dlaczego właśnie ja. Stwierdziła, że jestem odważną, otwartą
osobą, która nie będzie miała
oporów przed współpracą z burmistrzem i że się dogadamy. Ale
ja wtedy uważałam, że mam do
niego awersję.

Byłyście grupą testerów/testerek zupełnie nowego działania.
Wiele razy pytano nas, co sądzimy na dany temat, co byśmy
wolały, co by nam pasowało.
Nasz udział w projekcie nie
ograniczał się tylko do spotkań
z mentorem, stażu czy szkoleń.
To było ciekawe doświadczenie.

I to się zmieniło?
W miarę jak zaczęliśmy się
spotykać, wszystko obróciło się o 180 stopni. Zobaczyłam, że miałam w głowie obraz
burmistrza wykreowany przez
media, niekoniecznie całkiem
prawdziwy. Nie zgadzałam się
z polityką pana Marka Cebu-

A jak układała się Twoja współpraca z mentorem?
To jest ciekawa historia. Podczas
warsztatów w Gronowie dowiedziałyśmy się, że jednym z mentorów będzie burmistrz Krosna
Odrzańskiego, pan Marek Cebula. Niektóre dziewczyny mówiły,
18

li w wielu tematach. Mieliśmy
okazję poruszyć parę kwestii,
z którymi się nie zgadzałam. On
mi to wytłumaczył, zobrazował.
Byłam w stanie go zrozumieć,
znaleźliśmy porozumienie. Wydaje mi się, że bardzo dobrze
się rozumiemy. Fajnie nam się
współpracowało. Postawiliśmy
sprawę jasno: czego ja oczekuję,
czego on, jak ma wyglądać nasza
relacja.
Czy często się spotykaliście?
W projekcie były założone spotkania dwa razy w miesiącu, ale
nie trzymaliśmy się sztywno reguł. Pan Marek zawsze był dostępny, telefonicznie, mailowo.
Zawsze dostawałam odpowiedź
na moje pytania, nie były to gotowe rozwiązania, tylko raczej
podpowiedzi. Byłam dość zde-

cydowana na to, co chcę robić,
choć jeśli chodzi o wybór miejsca odbywania stażu, do Dom
Pomocy Społecznej w Szczawnie podsunął mi właśnie mój
mentor.
Był to traﬁony wybór?
99 mężczyzn, wielu z nich to alkoholicy, osoby przewlekle psychicznie chore, wszyscy mówili,
gdzie ty się wybierasz, nie dasz
rady… A mi się tam tak bardzo
spodobało, po prostu polubiłam tych wszystkich ludzi, pensjonariuszy. Wracam tam na
staż, tym razem zorganizowany
przez urząd pracy, nie z projektu. Pani dyrektor DPS była bardzo zadowolona z mojej pracy.
Niestety, nie ma możliwości
stworzenia dla mnie nowego
etatu. Ale mam nadzieję, że jeśli

Masz jakieś konkretne pomysły?
Dostałam się na zaoczne studia, ﬁzjoterapię do Poznania.
W tym samym czasie będę robić
technika masażystę w szkole pomaturalnej. Właśnie odebrałam
dyplom ze zdanym dyplomem
zawodowym opiekuna medycznego. Postanowiłam ten czas,
kiedy nie mam pracy, wykorzystać właśnie na naukę. Ale cieszę
się, że będę miała jeszcze dłuższy staż.
Czujesz się tam potrzebna?
Już po zakończeniu stażu byłam
tam na rozmowie z panią dyrektor, ledwo przeszłam korytarzem, panowie zaczepiali mnie,
żeby chwilę pogadać. Wciąż pytali, kiedy wrócę. Mam wrażenie,
że faktycznie im na tym zależy.
Dziękuję za rozmowę.
19
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Teoria zamieniona
w praktykę

Mentorzy i podopieczne spotykali się przez 11 miesięcy. We wrześniu 2013 roku zapowiadaliśmy, że przed nami fascynująca
praca, nowy etap, a także wyzwanie - czyli testowanie nowego narzędzia - mentoringu. Dziś ten etap dobiegł końca. Czas na
pierwsze podsumowania.

Zapraszaliśmy do współpracy osoby młode, bezrobotne,
szukające nie tylko pracy, ale
i pomysłów na siebie. Takie,
które chcą się rozwijać, uczyć,
rozmawiać. A także szukaliśmy
mentorów, tych, których zadaniem było służyć wsparciem,
dobrą radą, opartą na własnym
doświadczeniu. Udało się – 10
par złożonych z mentorów
i podopiecznych (tak, zgłosiły
się same dziewczyny) pracowało wspólnie niemal rok. Oprócz
tego, co dla nich samych było
najważniejsze, czyli wzajemnej
relacji, stawiania sobie celów,
rozbudzania odwagi i ciekawości do podejmowania wyzwań,
mieli jeszcze jedno zadanie.
Mówili także o tym, jak oceniają
program, w którym biorą udział.
Ich zadaniem było przetestowanie nowego narzędzia i pomoc
w dopracowaniu go. Tak, aby
z ich doświadczeń mogli skorzystać ci, którzy chcieliby oferować
tego rodzaju wsparcie kolejnym
młodym bezrobotnym osobom.
Czyli, żeby powstał konkretny produkt, do zastosowania

przez powiatowe urzędy pracy
we współpracy z organizacjami
pozarządowymi. W Polsce to
wciąż pewnego rodzaju nowość,
w Niemczech, skąd realizatorzy
projektu czerpali inspirację, to
normalność. Dlatego Niemcy
mają jeden z najniższych odsetek młodych bezrobotnych
osób. Zajmują się nimi w sposób szczególny, oferując im

wsparcie skierowane specjalnie
dla nich. Bardzo ważną rolę pełni w nim mentoring.

A jak było u nas?
- Nie do końca wszystko odbyło
się tak, jak zakładaliśmy, ale to
nie jest powodem do niepokoju – mówi Magdalena Tokarska,
koordynatorka projektu „Men-

toring – innowacyjna metoda
aktywizacji”. – Pamiętam, jak na
samym początku rozmawiałyśmy o tym, że to jest proces testowania, mamy swoje założenia,
ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie, co się będzie
działo, bo częścią jego natury jest
pewna nieprzewidywalność. Tak
to jest w projektach innowacyjnych – czyli w robieniu tego, cze-

go przed projektem na taką skalę
i w ten sposób jeszcze robić nie
próbowano.
Pierwszą trudnością, z jaką spotkali się realizatorzy projektu,
była konieczność wytłumaczenia, na czym polega idea mentoringu oraz tego, jak może wspomagać on proces wychodzenia
z bezrobocia. – Wiedzieliśmy, że
proponujemy coś zupełnie nowego. Mieliśmy świadomość, na
jakiej zmianie nam zależy. Mogliśmy ją podglądać u niemieckich partnerów. Ale trudnością
na samym początku było wytłumaczenie tego naszym uczestnikom – tłumaczy M. Tokarska.
Również dlatego, że mentoring
trudno ubrać w sztywne ramy. –
Niektórzy mentorzy oczekiwali
od nas wskazówek czysto technicznych: ile razy mają się spotkać, co mają mówić, jaką ścieżką iść. A mentoring nie opiera
się na tym, żeby z góry założyć
wszystko – mówi koordynatorka. Trzeba na niego patrzeć od
innej strony. – Przede wszystkim chcemy dać podopiecznym
możliwość bycia z drugim człowiekiem, w atmosferze zaufania,
wsparcia, dzielenia się myślami.
Można by próbować rozgrani-

Program mentoringowy,
w postaci podręcznika
(z rozdziałami dla powiatowych urzędów pracy a także
organizacji pozarządowych)
będzie gotowy do końca
2014 r. Na stronie
www.lubuskimentoring.pl
jest dostępna wstępna wersja
produktu. Czekamy na uwagi!
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czać, na ile jest to wsparcie zawodowe, duchowe, czy może
jeszcze jakiś inne, ale nie chodzi
o nazywanie i kategoryzowanie,
a raczej o otwartość na siebie
i umiejętność budowania relacji
– podkreśla.

Wspólna podróż
Mentorzy i podopieczne, dobrani w pary, rozpoczęli spotkania,
rozmowy, szukali najlepszych
ścieżek porozumienia. Po drodze, jak w każdej podróży, pojawiały się trudności. Na czym
one polegały?
- Na samym początku wyzwaniem było dopasowanie podopiecznego do mentora. Wiadomo, że nie każdy dla każdego
może być dobrym mentorem,
autorytetem, również w życiu
nie jest tak, że wszyscy ze sobą
tak samo się dogadują – mówi
Anna Serba, asystentka w projekcie. Dlatego założono, że podopieczne mają możliwość zmiany mentora. Już na początku
jedna z dziewczyn zdecydowała,
że woli pracować z kimś innym.
I z nowym mentorem dogadywała się bardzo dobrze.
- Zanim dojdzie do łączenia
w pary, należy duży nacisk położyć na rekrutację, zwrócić uwagę na to, jakie osoby wchodzą
w relacje, zarówno z jednej, jak
i z drugiej strony – dodaje M.
Tokarska. I przypomina: w przypadku podopiecznych musi to
być ktoś, kto chce ze sobą coś
zrobić, szuka swojej drogi. Nie
może mieć nastawienia: skierowano mnie, pójdę, odsiedzę

swoje i pójdę do domu. Tu mentoring się nie przyda.
Mentor z kolei powinien umieć
dzielić się swoim doświadczeniem, ale nie w sposób nakazowy,
pouczający, rozstrzygający. Jego
rola polega na tym, żeby spotkać
się z podopiecznym na tym poziomie, na jakim on jest i pomóc mu
wejść wyżej. Nie muszą to być zawodowi coachowie, trenerzy, którzy mają już przygotowany pewien
warsztat pracy. Mentor to ktoś, kto
osiągnął pewną równowagę życiową. Przeszedł rożne etapy, może
sam był bezrobotny, musiał podejmować trudne decyzje życiowe. Ma na tyle w sobie skłonności
do reﬂeksji, że potraﬁ powiedzieć,
jaki wpływ na jego życie miały porażki, sukcesy. Inspiruje, zachęca.
Takich ludzi szukano do udziału
w projekcie. Ale i wyposażano ich
w przydatne umiejętności. Zarówno mentorzy, jak i podopieczne
dodatkowo brali udział w spotkaniach, warsztatach, które podnosiły ich kompetencje, np. związane
z komunikacją.

Testowanie
- podsumowanie
Mówiąc technicznie, projekt
wymaga, żeby podsumować zakończony właśnie etap testowania. Określić, co się udało, a co
wymaga dopracowania, co należy zmienić, żeby mentoring był
lepszym narzędziem wsparcia.
– Założeniem projektu innowacyjnego jest spróbowanie czegoś
nowego, przetestowanie nowego narzędzia. Myślę, że sprawdziliśmy nasz produkt „wzdłuż

i wszerz”, możemy zweryﬁkować
go wiedząc, jakie trudności napotkaliśmy. Możemy dostosować go tak, aby był łatwiejszy do
zastosowania – mówi A. Serba.
- Przeszliśmy różne sytuacje.
Jednak zawsze kluczem są chęci. Tych, którzy mają możliwości skorzystania ze wsparcia.
Bez otwartości tych, do których
kierowana jest pomoc nie da się
zrobić nic – dodaje M. Tokarska.
Tu nawet najlepsze narzędzia
nie pomogą, jeśli ktoś nie będzie chciał przyjąć pomocy.

Co dalej?
Program mentoringowy zostanie wydany w postaci podręcznika wraz z płytą CD. Traﬁ on do
potencjalnych użytkowników –
czyli powiatowych urzędów pracy i organizacji pozarządowych,
które są zainteresowane mentoringiem. – Bardzo ciekawe
jest to, że naszym programem
chcemy zachęcić urzędy pracy,
żeby zlecały część swoich usług
na zewnątrz, innym instytucjom
lub organizacjom – mówi Magdalena Tokarska. Ścieżka zlecania w formie konkursu ofert jest
taka sama jak w przypadku urzędów miast i gmin, czy starostw
powiatowych (zgodna z Ustawą
o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie). Ta droga jest sprawdzona, czas, żeby
poszły nią urzędy pracy.
Realizatorami programu mentoringowego byłyby organizacje pozarządowe. Urzędy pracy
kierowałyby młode osoby, które
chcą wziąć udział w mentorin21
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Korzystne relacje

Chcesz wiedzieć więcej?
Sprawdzaj terminy szkoleń/
spotkań na
www.lubuskimentoring.pl
Pisz!
sekretariat@fundacjacp.org
Dzwoń! 95 75 92 444
Kontakt: Magdalena Tokarska

gu. A organizacje zajmowałyby
się resztą: rekrutacją mentorów,
ich szkoleniem, kojarzeniem
w pary, nadzorem nad relacją.
Podobnie jest u naszych zachodnich sąsiadów.
- Jest to uzupełnienie oferty powiatowych urzędów pracy o wysoce wyspecjalizowane wsparcie.
Po szkoleniach organizowanych
dla pracowników PUP wiemy,
że jest ono potrzebne – mówi
A. Serba. Dla kogo? Po zmianie
ustawy o zatrudnieniu osoby
bezrobotne zostały podzielone na 3 proﬁle, w zależności od
tego, jakiego wsparcia potrzebują. – Mentoring sprawdzi się
jako narzędzie pomocy osobom,
które mają motywację do szukania pracy, potrzebują niewielkiego wsparcia (czyli proﬁl 1 i 2)
– mówi M. Tokarska. Dobrze jest
połączyć mentoring np. ze stażami, tak jak odbyło się to również
w trakcie testowania. Rolą mentora jest m.in. to, żeby pomóc
dobrać właściwe dla danej osoby
miejsce do odbycia stażu – tak,
aby faktycznie był on pomocny
w znalezieniu zatrudnienia.
Jak zaznacza M. Tokarska, w wojewódzwie lubuskim są już także
organizacje pozarządowe, które
chciałyby zająć się organizowaniem programów mentoringo-

Z Przemysławem Zielińskim, trenerem rozwoju osobistego, doradcą biznesowym, wykładowcą rozmawia Katarzyna Kochańska

Na czym polegała Twoja rola
w projekcie „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji?
Robiłem dwie rzeczy, które
się nawzajem uzupełniały. Po
pierwsze, prowadziłem zajęcia
z podopiecznymi mentorów.
Po drugie, sprawowałem rolę
superwizora w procesie mentoringu.

wych na zlecenie powiatowych
urzędów pracy. Mogłyby się tym
zajmować również agencje pracy. Możliwości jest wiele.

Poznać
po efektach
Wszystko dobrze, ale czy mentoring faktycznie sprawia, że
młodzi ludzie znajdują pracę?
– Nie można podchodzić do
niego czysto technicznie, jak do
wskaźnika szkoleniowego. Jest
to narzędzie wspierania rozwoju osobistego, co naprawdę
przekłada się na zwiększenie ich
szans na rynku pracy, zwłaszcza
w połączeniu ze stażem, czyli
możliwością sprawdzenia nowych kompetencji w praktyce –
tłumaczy M. Tokarska.
W projekcie wzięło udział 10
młodych, bezrobotnych dziew-

czyn do 25 r. ż., które wcześniej
nigdzie nie pracowały. 4 z nich
znalazły zatrudnienie na umowę
o pracę, 2 otrzymały umowy-zlecenia. Czyli 60 proc. z nich zniknęło z ewidencji urzędów pracy. To bardzo dobry wskaźnik.
– Jesteśmy zadowolone z tego
wskaźnika. Wydaje się, że to tylko 10 osób, ale gdyby co kwartał
objąć wsparciem tych 10 osób,
które potem znalazłyby pracę, to
przecież byłoby to coś wspaniałego – mówi M. Tokarska. Czy
jest to atrakcyjne również dla
urzędów pracy? – Rozmawiam
podczas szkoleń z pracownikami urzędów i słucham ich uwag
– mówi A. Serba. Mają wiele
pytań. Głównie dlatego, że ich
funkcjonowanie oparte jest na
sztywnych zapisach ustawy. Dlatego właśnie to zadanie powinno
zostać zlecone organizacji poza-

rządowej, która ma nieco inny
sposób pracy – jest jej łatwiej
zorganizować taki proces. Jednak póki co dane są obiecujące
– wskaźnik zatrudnienia osiągnięty w projekcie jest naprawdę
wysoki. – W ocenie systemu to
powinno być decydującym argumentem, żeby przychylić się
do tego narzędzia, nawet jeśli
w pierwszym momencie nie do
końca jest się pewnym, na czym
ono polega – mówi M. Tokarska.
– Albo chociaż spróbować i przekonać się – dodaje A. Serba.
- Obecnie również urzędy pracy
pracują nad tym, żeby stawiać
na jakość, a nie na ilość. Chcemy pokazać, że przy stosowaniu
miękkich narzędzi można osiągnąć twarde efekty – argumentuje koordynatorka. To tylko
kwestia chęci. Warto spróbować.

Katarzyna Kochańska

Kim jest superwizor?
Mentorzy wspierali swoją wiedzą i doświadczeniem swoje
podopieczne (moim zdaniem
nie ma w języku polskim dobrego określenia na osobę, która
bierze udział w mentoringu).
Ja jako superwizor pomagałem
mentorom. Choć staram się
unikać słowa „pomoc” – mam
nadzieję, że była to dla nich
forma wsparcia. Nasze rozmowy szły w dwóch kierunkach:
zajmowaliśmy się konkretnymi
sytuacjami, które miały miejsce podczas spotkań, nie będę
o nich oczywiście opowiadał.
A także rozmawialiśmy o kwestiach związanych z mentoringiem w ogóle: czym jest, jak ma
przebiegać, czy wymaga stosowania jakiś narzędzi… Jest to
ważne dlatego, że w przyszłości
z ich doświadczeń mają korzystać inni.
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A co działo się podczas warsztatów z dziewczynami?
Warsztaty miały dać im pewną, podstawę do funkcjonowania w środowisku zawodowym,
w szerokim rozumieniu tego
słowa. To nie znaczy, że tego nie
potraﬁły. Miały dowiedzieć się,
jak mogą funkcjonować lepiej.

wanie w zespole pracowniczym,
po to, co generalnie ma kluczowe znaczenie w życiu: rozwijanie
pozytywnego nastawienia do
siebie, wzmacnianie poczucia
własnej wartości, styl i jakość
porozumiewania się, umiejętność planowania czy myślenia
o celach.

Czego się uczyliście?
One same mówiły często, czego potrzebują. Od rzeczy praktycznych, jak przebieg rozmowy
kwaliﬁkacyjnej, czy funkcjono-

Dlaczego akurat to było im potrzebne?
Po pierwsze, jest to przydatne
ludziom, którzy planują wdrożyć w życiu jakąś zmianę, lub

są w trakcie jej wprowadzania,
ponieważ zmiany nie są łatwe. Inne miejsce pracy, nowe
miejsce pracy, znalezienie się
w nowym środowisku – to duża
zmiana. Po drugie, bez względu
na sytuację, to są rzeczy ważne
dla nas w życiu zawsze, bo pomagają właściwie funkcjonować
zawodowo i prywatnie.
Jakie są Twoje spostrzeżenia dotyczące relacji mentoringowej?
Ten proces to przede wszystkim relacje. Trudno założyć,
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że spotkają się dwie obce osoby i wszystko będzie zawsze
przebiegało w sposób płynny,
naturalny, według opracowanego przez nas schematu. Duże
znaczenie mają kwestie osobowościowe, mogą one zarówno
pomagać, jak i przeszkadzać.
Ten proces nie zawsze będzie
przebiegał identycznie, na przykład budowanie czy też nawiązywanie relacji na początku
może trwać godzinę, a może
wiele godzin, bo akurat te osoby
będą potrzebowały więcej czasu.
Co nie oznacza wcale, że będzie
on przez to mniej wartościowy.
Dlatego też trudno określić, jak
długo ma trwać. Kolejna kwestia, o której rozmawialiśmy
z mentorami, to pytanie, na

ile mentor ma być specjalistą
w danej dziedzinie. Czy dla kogoś, kto chce zostać kucharzem,
mentorem ma być wybitny kucharz? Odpowiedź nie jest wcale taka prosta, to zależy, czego
oczekuje podopieczny. Jeśli chce
rozmawiać o przepisach, to tak,
ale jeśli o prowadzeniu swojej
ﬁrmy, to już niekoniecznie.
Kolejna sprawa: mentoring to
proces, do którego nikogo nie
można zmusić. Ma bardzo dużo
zalet, ale opiera się na prawie
wyboru. Idealny układ jest taki,
że pojawia się ktoś, kto mówi:
chciałbym mieć mentora. A nie:
idź na mentoring, może czegoś
się dowiesz. Do mentoringu również trzeba się przyzwyczaić, jak
do każdej nowej rzeczy. W proce-

sie szeroko pojętej edukacji czy
rozwoju, większość osób nie spotkała się z taką formą pracy. Stąd
potrzeba trochę czasu, żeby się
w tym odnaleźć, każdy ma dużo
pytań dotyczących tego, jak ma
wyglądać ta relacja.
Dlatego było to działanie innowacyjne, przecieranie nowych
szlaków…
Grupa nie liczyła 100 osób, a 10
i dzięki temu był czas, który
można było poświęcić na reﬂeksje i indywidualne spojrzenie.
Spotykaliśmy się na warsztatach,
podczas spotkań Klubu Mentora, żeby uzbierać jak najwięcej
danych. Chcieliśmy opracować
pewne drogi, rozwiązania, także
na przyszłość.

Jak zmieniała się relacja mentorów z dziewczynami?
W pewnym sensie naturalnie.
Na początku zawsze ma miejsce sprawdzanie, kto z kim się
spotkał. Pewnie żaden mentor
po pierwszym spotkaniu nie
był w stanie powiedzieć, czy ta
osoba jest wspaniała, czy mu
idealnie pasuje, czy jest w stanie
jej pomóc. Jest coś takiego jak
„efekt świeżości” -podczas początkowych kontaktów staram
się, ponieważ nie znam drugiego człowieka.

z komfortu. Dopóki rozmawiam
o tym, co lubię robić, jest fajnie. Ale kiedy zaczniemy mówić
o tym, co powinienem zrobić
i dlaczego tego nie robię, to muszę wyjść z tej strefy, w której
czuję się dobrze. Od dziewczyn
wymagało to, żeby czasami powiedzieć: nie do końca to czuję,
nie do końca rozumiem, o co
ci chodzi, ale spróbuję. Dlatego
powtarzam raz jeszcze, to co jest
bardzo ważne – żadnej ze stron
nie da się przymusić do mentoringu.

A czy potem już się mniej staram?
Poznajemy się. To ma swoje wady
i zalety. Budowane są relacje, ludzie zbliżają się do siebie. To już
nie jest obca osoba, ale Krzysiek,
Marta, Maria. Relacje stają się
bliższe i pozwalają wejść w kwestie poważniejsze. Dziewczyny,
które brały udział w mentoringu raczej nie miały konkretnych
planów, pytań typu: chcę otworzyć sklep, doradź mi, co mam
zrobić, na co uważać. Był to raczej mentoring, który można nazwać życiowym – poszukiwanie
pewnych dróg, celów, rozwiązań.
To była druga faza. Na pewno pojawiały się na tym etapie zgrzyty,
niedomówienia, kiedy jedna
strona czegoś by chciała, a druga raczej nie. Ale ostatecznie
wszystko udało się wyprowadzić
na dobre tory.

Wracamy do podstawowej deﬁnicji: mentoring to relacja oparta na zaufaniu.
Zawsze wrócimy do podstaw.

Żadna relacja między ludźmi
nie przebiega idealnie.
Tym bardziej, kiedy poruszamy się w sferze wychodzenia

A jakie jeszcze trudności pojawiały się w relacji?
Nie dostrzegłem gigantycznych
problemów, ani po jednej, ani
po drugiej stronie. Raczej wynikały one z bardzo konkretnych spraw, ktoś coś powiedział,
a drugi inaczej go zrozumiał, lub
na przykład oczekiwania mentora były wyższe niż podopiecznej.
Warto zwrócić uwagę na te dwie
perspektywy. Niekiedy z punktu
widzenia mentora działania podejmowane przez drugą stronę
mogą być mało satysfakcjonujące, ale pytanie, jakie one są dla
podopiecznej. Z jej perspektywy
mogą one być trudne. W tym
kontekście można stwierdzić, że
mentoring to proces, który rozwija obie strony.
Jakie jeszcze korzyści oni odnoszą?
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Na przykład korzyścią jest samo
poznanie tego rodzaju pracy.
Mentorzy nie mieli wcześniej
takich doświadczeń. Dla obu
stron był to nowy proces, wartościowy, jeśli mówimy o rozwoju
życiowym. A mówiąc bardziej
ogólnie, mentoring to rodzaj
wsparcia dający bardzo szerokie
możliwości. Od kwestii konkretnych do bardziej ogólnych,
nie chcę używać górnolotnych
słów, ale związanych z szukaniem znaczenia czy sensu życia,
nowej drogi, nowych rozwiązań.
Trzecią wartością jest to, że ten
proces jest bardzo zindywidualizowany. Myślę, że taką właśnie drogą powinniśmy iść,
myśląc o pomocy, a właściwie
bardziej – o rozwijaniu młodych
ludzi. Każdy indywidualnie ma
swoje potrzeby, możliwości,
w mentoringu konkretna osoba
dostaje konkretne rzeczy. To jest
bardzo cenne.
Dziewczyny różniły się bardzo
między sobą. Trudno wyobrazić
sobie, że każdej z nich można
pomóc w ten sam sposób.
Różniły się tak, jak 10 przypadkowych osób spotkanych na
ulicy rożni się od siebie. Wartością mentoringu jest spora
możliwość dostosowania działania do oczekiwań czy potencjału każdej osoby. Takie jest
zadanie mentora, żeby to on
był w stanie przemyśleć i dostosować swoje działania do
tego, z kim się spotyka. Każda
para pracowała inaczej, różniło
je niemal wszystko, częstotliwość, intensywność spotkań,

kontakty – wynikało to z tego,
co zdecydowały obie strony.
Ale mimo to, a może dzięki
temu, taka relacja ta przyniosła
wiele korzyści dziewczynom.
Jeśli myślimy, że dzięki mentoringowi znalazły miejsca na
staże, to jest to pewna namacalna korzyść. Kilka z nich zmieniało staż, co również w pewnym stopniu wynikało z tego,
co działo się podczas spotkań
z mentorami. Dochodziły do
wniosku, że chcą spróbować
jeszcze czegoś innego. Podejmowały odważne decyzje. To,
że któraś z nich zdecydowała się zrobić sobie wizytówki,
wyjść na świat ze swoim pomysłem, też było związane z pracą z mentorem. Patrzyłem na
nie na gali i widziałem młode,
energiczne kobiety, zadowolone, eleganckie, można powiedzieć odmienione przez kilka
miesięcy udziału w projekcie.
Pewnie dobrze byłoby spotkać
się i porozmawiać za dwa lata.
Wierzę w to, że decyzje jakie
one podejmą nawet za kilka
lat mogą być w dalszym ciągu
efektem tego działania. Pewne rzeczy zostały przemyślane,
zrobione, powiedziane. A efekty
będą długofalowe.
Co powiedziałbyś o mentoringu
instytucjom takim jak powiatowe urzędy pracy, ochotnicze
hufce pracy?
Jest to z całą pewnością wartościowy proces, jednak wymaga
spełnienia kilku warunków.
Tym pierwszym jest właściwy

dobór osób. Na pewno nie jest
to rozwiązanie dla wszystkich,
par nie da się stworzyć „z automatu”. Dobór jest niezwykle
istotny. Mentorzy pracują jako
wolontariusze, nie pobierają za
to wynagrodzenia. Dlatego muszą chcieć dzielić się doświadczeniem. Nie da się zmusić nikogo do bycia mentorem, to nie
ma sensu. Po drugie, obie strony
należy do tego procesu przygotować, wyjaśnić, czego mogą od
niego oczekiwać, jeśli jest taka
potrzeba przekazać narzędzia
niezbędne do pracy. Należy również mieć świadomość, że mentoring jest rozłożony w czasie,
stosownym dla konkretnej sytuacji. Tu sztywne ustalenie ilości
spotkań dla wszystkich par nie
będzie się sprawdzać.
Jednak czy mimo tych uwarunkowań uważasz, że warto go
wprowadzić do szerszego wykorzystania?
Bez wątpienia tak. Jest to rozszerzenie opcji, olbrzymią wartością jest indywidualizacja, o której mówiłem wcześniej. Łatwiej
jest dopasować do konkretnych
potrzeb mentoring niż inne narzędzia wspierające wejście na
rynek pracy. Jego wartością jest
elastyczność. Odradzałbym nakładanie na mentoring sztywnych schematów, zbyt wielu
procedur. Trzeba pozostawić
parom pewną dowolność i swobodę. To, co najbardziej wartościowe, będzie się działo między
mentorem a podopieczną.
Dziękuję za rozmowę.
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