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O AUTORACH
Projekt „PI Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku”,
a tym samym i niniejsza publikacja, nie powstałby gdyby nie pomysł koordynatora i autora projektu,
socjologa z wykształcenia, wieloletniego pracownika Fundacji Edukacji i Twórczości — Anny
Dąbrowskiej. Jako wolontariusz i koordynator różnorodnych projektów już wiele lat temu żywo
zainteresowała się tematem pieczy zastępczej. Doświadczenia z pracy w roli koordynatora programu
Starszy Brat Starsza Siostra pomogły jej dostrzec potencjał i możliwości wykorzystania mentoringu
w zakresie podnoszenia jakości funkcjonowania systemu pieczy zastępczej. Jednocześnie była
świadoma, że tylko kompleksowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej oraz ich
opiekunów może przynieść pożądane rezultaty, stąd idea utworzenia Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego. Swoim pomysłem podzieliła się z innym współpracownikiem Fundacji, pedagogiem
i asystentem w Zakładzie Pedagogiki Porównawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Białymstoku — Agatą Butarewicz, której zainteresowanie naukowe problematyką
mentoringu społecznego i wolontariatu wynika z praktyki programu Starszy Brat Starsza Siostra
(była w nim jednym z pierwszych mentorów w Białymstoku, a następnie koordynatorem). Obecnie
prowadzi szkolenia z zakresu mentoringu i pracuje nad rozprawą doktorską traktującą o mentoringu
jako metodzie wsparcia społecznego.
Doświadczenie, wiedza i umiejętności Anny Dąbrowskiej w zakresie pracy metodą projektu,
przy wsparciu merytorycznym Agaty Butarewicz, zaowocowały projektem „PI Innowacyjny
system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku”, do realizacji którego
zaprosiły prezesa zarządu Fundacji Edukacji i Twórczości Michała Gawła, będącego inicjatorem
działalności mentoringowej w Białymstoku, przedstawiciela Departamentu Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Białymstoku Ewę Szymczyk-Krasowską oraz pedagoga Bożenę Gwizdek. Anna
Dąbrowska pełniła w projekcie funkcję koordynatora, natomiast pozostałe cztery osoby pełniły
funkcję ekspertów, reprezentując zróżnicowane środowiska i podmioty: Uniwersytet w Białymstoku,
organizację pozarządową, Urząd Miejski oraz lidera projektu. Na etapie testowania duży wkład wnieśli
także koordynator wolontariatu Katarzyna Jackiewicz oraz koordynator Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego Maciej Mojsak.
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O autorach

Niniejsza publikacja, której autorami są realizatorzy projektu, jest owocem kilkuletnich działań.
Dzięki zaangażowaniu w realizację projektu począwszy od fazy badawczej, poprzez wypracowywanie
Strategii Wdrażania Projektu Innowacyjnego, jej testowanie i ewaluację, aż na przygotowaniu
standardu pracy metodą mentoringu oraz modelu działania Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego
kończąc, autorzy mogli rzetelnie i gruntownie opracować niniejszy podręcznik Moc relacji. Modelowy
system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. W opracowaniu tej publikacji udział wzięły Agata
Butarewicz, Anna Dąbrowska, Bożena Gwizdek, Magdalena Jarmoc i Ewa Szymczyk-Krasowska,
a także ewaluatorzy zewnętrzni, badacze firmy MDM – Badania i Gry Społeczne M. Dmochowska
A. Masłowiecka s.c. — psycholog i adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku Agnieszka Masłowiecka oraz
socjolog Magdalena Olszewska.
Szerokie spektrum wiedzy i kompetencji poszczególnych autorów okazało się niezwykle cenne
przy tworzeniu podręcznika. Koordynator projektu Anna Dąbrowska, poprzez swoje doświadczenie
mentoringowe, wiedzę merytoryczną z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
oraz ogromne zaangażowanie w projekt, wniosła bardzo wiele do niniejszej publikacji. Udział
Agaty Butarewicz w badaniach jakościowych w pierwszej fazie projektu, a także jej zainteresowania
naukowe i doświadczenie praktyczne z zakresu mentoringu społecznego okazały się pomocne
nie tylko podczas realizacji projektu, ale także na etapie opracowywania podręcznika. Wieloletnie
doświadczenie Bożeny Gwizdek w roli pedagoga w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych
w Zawierciu pozwoliło na lepsze zrozumienie specyfiki funkcjonowania pieczy zastępczej.
Ewa Szymczyk-Krasowska z Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
sprawującego władzę zwierzchnią nad pieczą zastępczą w naszym mieście, dysponowała szeroką
wiedzą z zakresu prawnych uwarunkowań opieki zastępczej, jak również aktualnymi danymi na
temat m.in. liczby dzieci przebywających w placówkach wielofunkcyjnych, rodzinnych domach
dziecka oraz rodzinach zastępczych. Doświadczenie badaczy przeprowadzających ewaluację
zewnętrzną projektu, Agnieszki Masłowieckiej i Magdaleny Olszewskiej, umożliwiło im stworzenie
rozdziału prezentującego wnioski i rekomendacje z ewaluacji.
Redakcji naukowej i technicznej niniejszej publikacji podjęły się Agata Butarewicz, Anna
Dąbrowska i Magdalena Jarmoc. W gronie redaktorów nieprzypadkowo znalazła się Magdalena
Jarmoc, socjolog z wykształcenia, pracownik Fundacji i koordynator wielu projektów. W związku
z urlopem macierzyńskim Anny Dąbrowskiej, Magdalena Jarmoc pełniła w zastępstwie funkcję
koordynatora projektu, dzięki czemu aktywnie uczestniczyła w jego realizacji. Jej rzetelność,
odpowiedzialność i sumienność wraz z gruntowną znajomością tematyki projektu wpłynęły na
ostateczny kształt niniejszej publikacji.

Anna Dąbrowska

WSTĘP
Niniejszy podręcznik zawiera opis modelu wsparcia młodych ludzi przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Jest on zwieńczeniem wieloletnich prac
prowadzonych w ramach projektu „PI Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki
zastępczej w Białymstoku”, realizowanego przez Fundację Edukacji i Twórczości w partnerstwie
z miastem Białystok. Prezentowane tu rozwiązania są efektem doświadczeń Fundacji w pracy
na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych i wpisują się w nurt zmian, które
wprowadziła nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca
2011 r. Naszym głównym zadaniem wynikającym ze specyfiki projektu było wypracowanie metody
wczesnej interwencji socjalnej, mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
młodzieży powyżej 15 roku życia i ukierunkowanej na poprawę jej sytuacji zawodowej.
Proponowany model wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej bazuje na systemowym
ujęciu rzeczywistości i odwołuje się do fenomenu resilience, który jest tu rozumiany jako „zdolność
do prawidłowego rozwoju, osiągania dojrzałości i nabywania kompetencji pomimo bardzo
niesprzyjających warunków”1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza stanowi specyficzny
system wzajemnych powiązań, podobnie jak rodzina zastępcza. Jednocześnie każda z nich jest
częścią środowiska lokalnego, które również wywiera na nie określony wpływ. Skuteczna pomoc
musi zatem ujmować wszystkie te powiązane ze sobą elementy. Przyjęcie szerszej perspektywy
pozwala lepiej zrozumieć sytuację młodzieży i trafniej opracować strategię pomocy. W tym ujęciu
ciężar odpowiedzialności za problemy młodego człowieka i ich rozwiązanie jest rozłożony między
samego zainteresowanego (z uwzględnieniem jego indywidualności) oraz jego opiekuna (czy
też wychowawcę), rodzinę (czy też placówkę), a także szerszą społeczność, której zadaniem jest
tworzenie warunków sprzyjających pokonywaniu trudności i stymulowaniu rozwoju — w myśl
starego afrykańskiego przysłowia „aby wychować dziecko, potrzebna jest cała wioska”.
Prezentowane w niniejszej książce rozwiązania, zgodnie z głównym celem projektu, mają służyć
poprawie sytuacji na rynku pracy wychowanków wchodzących w dorosłość. Sukces na rynku
zatrudnienia rozpatrywany był tu jako umiejętność zdobycia, a w dalszej perspektywie również
utrzymania, pracy zgodnej z kompetencjami i zainteresowaniami młodego człowieka. Jak pokazują
wyniki badań amerykańskich uczonych, sukces ten jest efektem oddziaływania takich między
innymi czynników jak kapitał osobisty, kapitał społeczny, poczucie wsparcia społecznego oraz

K.A. Gordon Rouse, M. Longo, M. Trickett, Fostering Resilience in Children, w: „Ohio State University Bulletin”, s. 875–899, za: A. Borkowska,
J. Szymańska, M. Witkowska, Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 2012, s. 13.
1
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Niniejszy podręcznik jest opisem doświadczeń z realizacji projektu innowacyjnego oraz wyników
ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, które stały się podstawą do sformułowania standardu pracy
metodą mentoringu (Program Mentoringowy), w tym również programu szkolenia mentorów oraz
modelu funkcjonowania Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego (OKS).

Cf. J.L. Hook, M. Courtney, Employment of Former Foster Youth as Young Adults: Evidence from the Midwest Study, w: „Chapin Hall Issue
Brief”, marzec 2010 oraz E. Eckholm, Study Finds More Woes Following Foster Care, w: „The New York Times”, www.nytimes.com/2010/04/07
/us/07foster.html, dostęp 28.02.2014.
3
CBOS, Sukces życiowy i jego determinanty. Komunikat z badań, Warszawa 2013, dostęp 15.02.2014.
4
Cf. W. Junk, Teoretyczne i empiryczne podstawy wzmacniania rezyliencji (resilience) u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w: „Dziecko
Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, nr 3(40)/2012, http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-11-nr-3-resilience-pozytywna-adaptacja-dzieci-krzywdzonych-40, dostęp 23.02.2014.
5
Cf. A. Borucka, K. Ostaszewski, Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC2777715, dostęp 21.02.2014.
2
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Rysunek 1. Elementy systemu wsparcia

►

►

OŚRODEK
KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWY
►

MENTORING
►

uwarunkowania systemowe (środowiskowe)2. Nie można jednak rozpatrywać kwestii zawodowych
w oderwaniu od szerszej perspektywy, czyli celów życiowych i systemu wartości. Wielu ludziom
sukces kojarzy się przede wszystkim z udanym życiem rodzinnym oraz dobrą sytuacją materialną
i zawodową — są to najczęściej wymieniane przez Polaków czynniki determinujące szczęście3.
Młodzi wychowankowie pieczy zastępczej, pytani o najważniejszy cel w ich życiu, wskazują, że jest
nim posiadanie własnej rodziny i dobrej pracy. Przytoczone wyniki badań nie są zaskakujące.
Skłaniają jednak do refleksji nad czynnikami decydującymi o tym, czy tak zdefiniowany sukces jest
w ogóle możliwy do osiągnięcia. Czy młody człowiek, który ma za sobą traumatyczne przeżycia
jest w stanie przezwyciężyć trudności i żyć w sposób zgodny ze swoimi marzeniami? Czy potrafi
realistycznie określić swoje cele i wybrać skuteczną drogę ich realizacji? Badania nad koncepcją
resilience pokazały, że jest to możliwe. W rezultacie wieloletnich prac badawczych nad dziećmi
z rodzin dysfunkcyjnych zauważono, że zdecydowanie ponad połowa z nich skutecznie przezwycięża
przeciwności, przełamując schemat zachowań typowych dla środowiska, w którym się wychowały
i podąża własną drogą. W większości analizowanych przypadków kluczową rolę odegrała dorosła
osoba spoza rodziny, która okazywała wsparcie, zrozumienie i zainteresowanie. Często tą osobą
był nauczyciel, który stawał się powiernikiem, wzorem osobowym i przyjacielem4. Doświadczenia
pokazują, że skuteczne programy profilaktyczne bazują na wzmacnianiu osobistych zasobów
młodych ludzi, rozwijaniu indywidualnej relacji z osobami znaczącymi (mentorami) oraz budowaniu
przyjaznego środowiska5. Stąd też mentoring jest kluczowym elementem rekomendowanego przez
nas systemu pomocy młodym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin
zastępczych. Skuteczność tej metody pracy jest uwarunkowana funkcjonowaniem przyjaznego
i otwartego otoczenia.

Wstęp

MODELOWY SYSTEM WSPARCIA
WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ
Opracowanie własne

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat praktycznego zastosowania każdego z dwóch
elementów systemu wsparcia, a także pokazuje, jak skutecznie połączyć je w spójną całość. Książkę
polecamy wszystkim zainteresowanym przygotowaniem i realizacją programów profilaktycznych
skierowanych do dzieci i młodzieży z tzw. grupy ryzyka, bazujących na indywidualnych metodach
pracy i budowaniu współpracy lokalnej. Niniejsza publikacja skierowana jest w szczególności do
osób:

•

reprezentujących organy nadzorujące i zarządzające pieczą zastępczą, zainteresowanych
implementacją rekomendowanego systemu wsparcia lub poszczególnych jego elementów
w środowisku lokalnym;

•

zarządzających placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego i instytucjonalnego, zainteresowanych wdrożeniem mentoringu jako standardu pracy wychowawców
w placówce;

•

reprezentujących organizacje pozarządowe, zainteresowanych realizacją Programu
Mentoringowego i/albo prowadzeniem Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego;

•

pracujących z młodzieżą defaworyzowaną (w tym do wychowawców w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, opiekunów rodzin zastępczych i opiekunów usamodzielnienia),
które chcą stosować mentoring w codziennej praktyce.
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Wstęp

Podręcznik składa się z sześciu części, prezentujących doświadczenia z projektu i rekomendowane
standardy. Część I pt. „Od teorii do praktyki” obejmuje rys historyczny instytucji pieczy zastępczej
w Polsce, a także porządkuje kwestie definicyjne. Zawiera również dane statystyczne dotyczące
liczby dzieci i młodzieży przebywających w instytucjonalnych oraz rodzinnych formach opieki
zastępczej, a także charakterystykę struktury tej grupy, zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i na terenie
województwa podlaskiego. Ponadto ukazane zostały tendencje zmian w obszarze organizacji
pieczy zastępczej na przestrzeni ostatnich lat oraz aktualna sytuacja związana z realizacją wymogów
wynikających z nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W tej części zostały
poza tym zaprezentowane kluczowe potrzeby i problemy dorastającej młodzieży przebywającej
w białostockich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych i rodzinnych
domach dziecka, które zostały zdiagnozowane w badaniach jakościowych zrealizowanych
w ramach naszego przedsięwzięcia. Drugi rozdział pierwszej części stanowi syntetyczny opis
projektu, obejmujący trzy etapy: fazę badań, fazę testowania oraz fazę upowszechniania i włączania
wypracowanych rezultatów w nurt bieżącej polityki społecznej.

Wstęp

Część V stanowi syntetyczną prezentację standardu pracy metodą mentoringu z wychowankami
pieczy zastępczej, część VI natomiast traktuje o rekomendowanym modelu działania Ośrodka
Konsultacyjno-Szkoleniowego. Zamiarem autorów była prezentacja standardów w sposób czytelny
i możliwie prosty, tak by ułatwić wszystkim zainteresowanym implementację przedstawionych
rozwiązań bez konieczności stosowania dodatkowych instrukcji.
Podręcznik zawiera także aneksy obejmujące program szkolenia „Mentoring jako metoda
aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży”, a także wypracowane w toku realizacji projektu
wzory dokumentów rekomendowanych przy wdrażaniu Programu Mentoringowego i przy
prowadzeniu Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego.

Kolejne dwie części podręcznika prezentują doświadczenia z realizacji projektu w zakresie
wypracowywania poszczególnych elementów standardu pracy metodą mentoringu oraz modelu
działania Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego. Część II pt. „Mentoring” obejmuje charakterystykę
mentoringu oraz możliwości zastosowania tej metody w pracy z wychowankami pieczy zastępczej.
Zaprezentowane zostały tutaj najważniejsze elementy Programu Mentoringowego, tj. profil
zawodowy i osobowościowy mentora wraz z przygotowaniem go do pracy, formalne aspekty
pracy metodą mentoringu, główne obszary działalności mentora oraz praca w środowisku
lokalnym. Podsumowanie tej części stanowi prezentacja metod ewaluacji i monitorowania relacji
mentoringowej, spodziewanych rezultatów oraz wskaźników pomiaru skuteczności wsparcia.
Część III pt. „Model Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego (OKS)” zawiera charakterystykę
Ośrodka i zasady jego funkcjonowania. Przedstawiony w niej został szczegółowy zakres działalności
OKS w ramach projektu, z uwzględnieniem odbiorców wsparcia, szczegółowej prezentacji oferty,
kompetencji zatrudnionych w nim osób oraz organizacji pracy. Podsumowaniem tej części
są informacje dotyczące rezultatów działalności Ośrodka oraz zakres prowadzonej ewaluacji
i monitorowania jego działalności.
Część IV pt. „Ewaluacja” prezentuje wyniki, wnioski i rekomendacje z ewaluacji zewnętrznej,
przeprowadzonej w oparciu o ustandaryzowane kryteria. Opisana tu również została metodologia
badań triangulacyjnych wykorzystanych w ewaluacji. Zaproponowane przez ewaluatorów rekomendacje, przedstawione w tym rozdziale, przyczyniły się do wypracowania standardu pracy
metodą mentoringu i modelu działania Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego.
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Rozdział I

Charakterystyka pieczy zastępczej
w Polsce
1. Rys historyczny
Dziecko oderwane czasowo lub trwale od rodziny biologicznej umieszczane jest w pieczy
zastępczej, która, jak sama nazwa wskazuje, aspiruje do zastąpienia rodziny pochodzenia. Zadaniem
opiekunów zastępczych jest wspieranie dziecka w trudnej sytuacji, pomoc w przeżyciu straty lub
rozłąki, rekompensowanie powstałych zaburzeń emocjonalnych, a także pomoc w rozwoju. Piecza
zastępcza, w odróżnieniu od adopcji, która ma charakter trwały, ustanawiana jest na pewien czas.
Prekursorem tworzenia form pieczy zastępczej w Polsce był ks. Gabriel Badouin, który w 1736 r.
założył w Warszawie szpital dla porzuconych niemowląt. Przygarnięte dzieci trafiały pod opiekę
matek-mamek oraz do rodzin zastępczych na wsi. Po ukończeniu siódmego roku życia dzieci
wracały do szpitala, gdzie pobierały naukę, a starsze były przyuczane do zawodu. Czasy wojen
poskutkowały rozwojem pieczy zastępczej w związku z koniecznością zapewnienia opieki
sierotom. Początkowo działalność opiekuńcza w Polsce miała charakter filantropijny, ale od 1916 r.
zadania te przejęła Rada Główna Opiekuńcza (RGO), która korzystając z pomocy filantropów, kleru
i ziemiaństwa wysyłała osierocone dzieci na wieś.
Jedną z osób, które w sposób profesjonalny zajęły się stworzeniem systemu pomocy dziecku
osamotnionemu poprzez specjalnie przygotowane środowisko opiekuńczo-wychowawcze
był Kazimierz Jeżewski. Opierając się na koncepcjach wychowania dzieci osieroconych Johanna
Heinricha Pestalozziego i Lidii von Wolfring, zorganizował on pierwsze Gniazdo Sieroce, które
formą było zbliżone do dzisiejszej wielodzietnej rodziny zastępczej. Jeżewski ustanowił specjalne
kryteria doboru kandydatów na rodziców zastępczych. Musieli to być ludzie w odpowiednim
wieku, uczciwi, kulturalni, uspołecznieni, „o dobrym i prostym sercu”6. Gniazda dawały osieroconym
dzieciom możliwość wychowywania się w zastępczych środowiskach rodzinnych. Równolegle
część dzieci trafiała do zakładów opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych. Czesław Babicki

6

18

A. Siejda, M. Bąkała, Polskie rodziny zastępcze w historii i dzisiaj, w: „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 8/1998, s. 2.
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usiłował reformować system zakładowy poprzez próby wprowadzenia w zakładach opiekuńczych
systemu opartego na wzorach rodzinnych. System Rodzinkowy Babickiego zakładał życie w małej
grupie prowadzonej przez odpowiednio dobranego wychowawcę grupy-rodzinki.
Na rok 1921 datujemy pierwsze prawne próby uregulowania opieki zastępczej nad dziećmi.
Zapisy w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z tego roku mówią o obowiązkach państwa wobec
dzieci pozbawionych odpowiedniej opieki rodzicielskiej. W 1923 r. została wydana ramowa Ustawa
o opiece społecznej, w której znajdujemy regulacje dotyczące form pomocy materialnej dla tej grupy
nieletnich. W 1936 r. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej opublikowało Pismo okólne — pierwszy
dokument prawny dotyczący rodzin zastępczych rozwiązujący problem opłat za utrzymanie
dziecka. Regulacje powstały w wyniku działań Komitetu Umieszczania Dzieci w Rodzinach pod
przewodnictwem Wandy Szuman. Nieco później, w roku 1938, opracowano propozycje zasad
organizacji opieki w rodzinach oraz niezbędnych kwalifikacji opiekunów, jednak ich wejście w życie
uniemożliwił wybuch II wojny światowej.
W 1946 r. opiekę nad nieletnimi przekazano Ministerstwu Oświaty, co zapoczątkowało szereg
zmian legislacyjnych mających na celu zbudowanie systemu pomocy dzieciom w ramach rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przeniesienie tej grupy odbiorców do reformowanego systemu
pomocy społecznej w latach 90. wywołało konieczność dostosowania standardów opieki zastępczej
do zmieniającej się rzeczywistości, a nieco później także do wymagań europejskich.

2. Kwestie definicyjne i umocowanie prawne
W rozumieniu art. 20 Konwencji o prawach dziecka piecza zastępcza to sprawowanie opieki nad
dzieckiem przebywającym poza swoim środowiskiem rodzinnym z powodu czasowego lub stałego
pozbawienia tego środowiska lub też ze względu na dobro dziecka7. Piecza zastępcza w założeniu
powinna być czasowym zastępstwem naturalnego procesu wychowania nieletniego, gdy na
skutek kryzysu rodziny naturalnej konieczne staje się odebranie jej dziecka do czasu rozwiązania
problemów. Osoby zajmujące się wówczas nieletnim i jego rodziną powinny być specjalnie
przygotowane i realizować plan pomocy dziecku i rodzinie. Praktyka pokazuje, że obecnie piecza
zastępcza wiąże się raczej z profilaktyką sieroctwa społecznego i potrzebą zapewnienia dziecku
opieki zastępczej w sytuacji niewydolności rodzicielskiej, a nie z sieroctwem biologicznym i utratą
rodziny generacyjnej.
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Analiza sytuacji nieletnich umieszczanych w systemie opieki zastępczej, poprzedzająca opracowanie i wdrożenie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
pokazała, że dotychczas funkcjonujące rozwiązania systemowe nie tworzyły mechanizmów
pozwalających zbudować spójny system wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem i rodziną:

•

wzrost wskaźnika liczby dzieci umieszczonych poza rodziną naturalną, przy niedostatku,
czy nawet całkowitym braku, działań o charakterze profilaktycznym, umożliwiających pomoc
rodzinie przed wystąpieniem kryzysu;

•
•

brak koordynacji działań między różnymi służbami na poziomie lokalnym;

•
•

zbyt uboga oferta pomocy środowiskowej dla rodziny zagrożonej lub będącej w kryzysie;

•

nadmierna łatwość umieszczania nieletniego w placówce i niejednokrotnie zbyt powolne
podejmowanie decyzji o dalszych losach dziecka;

•

zbyt ograniczony wachlarz dostępnych form pieczy zastępczej, co w zdecydowanej
większości przypadków prowadzi do umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

•

niedobór odpowiedniej liczby należycie przygotowanych niespokrewnionych zawodowych
rodzin zastępczych;

•

pozorność rodzicielstwa zastępczego w odniesieniu do rodzin spokrewnionych, zwłaszcza
w sytuacji, gdy na wysoki udział tego typu rodzin ma wpływ stosunkowo wysoka atrakcyjność
świadczeń pieniężnych na dziecko powierzone spokrewnionej rodzinie zastępczej
w porównaniu do wartości świadczeń rodzinnych kierowanych do rodzin biologicznych
(zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych uzależnione od kryterium dochodowego).

koncentracja działań przede wszystkim na dziecku, a nie na całej rodzinie — brak odpowiedniego wsparcia dla rodziny biologicznej, ale także dla rodziny zastępczej;
brak instrumentów motywujących gminy do działań na rzecz pozostawienia dziecka
w lokalnym środowisku rodzinnym;

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i UNICEF przygotowały dokument Przestrzeganie praw dziecka
w Polsce. Rekomendacje dla Parlamentu i Rządu, w którym podkreśla się między innymi, że w Polsce
nie mamy służb ochrony dziecka podejmujących interwencje w przypadkach krzywdzenia
nieletnich. Brak jest systemu identyfikacji rodzin ryzyka i prowadzenia działań profilaktycznych. Brak
również wiarygodnych danych opisujących zjawisko krzywdzenia dziecka. Nie udało się też stworzyć

Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526.
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w naszym kraju systemu rodzinnej opieki zastępczej, przy jednoczesnej dewaluacji systemu opieki
instytucjonalnej, zaś przewlekłość postępowania sądowego we wszystkich sprawach dotyczących
dzieci jest powszechna8.
Przygotowana i wdrożona Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej ma w założeniu udoskonalić dotychczas stosowane rozwiązania systemowe,
a tym samym przyczynić się do poprawy sytuacji dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą.
Jeszcze do lat 90. standardem opieki instytucjonalnej był wieloletni pobyt wychowanków
w rozbudowanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, skupiających po kilkudziesięciu
podopiecznych w wieku od 3 do 18 lat — a nierzadko i starszych — będących równocześnie
pod opieką licznej grupy często zmieniających się wychowawców. Nowa ustawa wprowadziła
rozwiązania zmierzające do przekształcenia obecnych placówek opiekuńczo-wychowawczych
w małe, maksymalnie 14-osobowe jednostki, w których warunki życia będą bardziej zbliżone
do domowych. Docelowo instytucje mają być przeznaczone tylko dla dzieci w wieku powyżej
10 roku życia. Młodsi podopieczni, wobec których zaistnieje konieczność umieszczenia w pieczy
zastępczej mają trafiać wyłącznie do rodzin wyspecjalizowanych, odpowiadających na potrzeby
umieszczanych tam wychowanków. Obecne rozwiązania mają służyć skróceniu czasu pobytu
dziecka w pieczy zastępczej, szczególnie instytucjonalnej.
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proporcja nieletnich umieszczanych w rodzinnych i instytucjonalnych formach opieki, z korzyścią
dla opieki rodzinnej. W Polsce w roku 1990 liczba wychowanków rodzin zastępczych (31,8 tys.) była
prawie taka sama jak liczba dzieci umieszczonych w instytucjach (31, 9 tys.). W 1999 r. podopieczni
rodzinnych form stanowili 56%, w 2005 r. — 61%, a w 2009 — już 68% dzieci. Charakterystyczną
cechą polskiego systemu opieki zastępczej jest stosowanie zasady pierwszeństwa krewnych
w doborze opiekunów dla dziecka czasowo lub trwale pozbawionego opieki rodziny generacyjnej,
co powoduje, że znaczącą przewagę liczbową mają rodziny zastępcze spokrewnione — najczęściej
dziadkowie lub rodzeństwo.
Niepokojący jest fakt, że w porównaniu z rokiem 2000 w roku 2010 sądy wydały dwa razy
więcej postanowień o pozbawieniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Choć liczba nieletnich
umieszczanych w pieczy zastępczej zmalała z 72 475 w 2000 r. do 67 575 w 2009 r. i 69 971
w roku 201011, to w sytuacji spadku wskaźnika urodzeń i demograficznego niżu jest ona wciąż
znacząca. Rok po wprowadzeniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej okazuje się, że liczba dzieci przebywających w pieczy na terenie naszego kraju w 2012 r.
była o 16 tys. niższa niż w roku 2011. Dane liczbowe oraz dynamika zmian zostały przedstawione
w poniższej tabeli:
Tabela 1. Liczba dzieci w pieczy zastępczej w latach 2011–201212

3. Bieżący stan opieki zastępczej w kraju i regionie

Wyszczególnienie

2011

2012

Dynamika
2011=100

Ochrona dzieci i wspieranie rodziny są głównym zadaniem polityki społecznej. Sytuacja
demograficzna wskazuje, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Z danych GUS wynika,
że w 2010 r. liczba nieletnich do 17 roku życia wyniosła w Polsce nieco ponad 7 mln, co stanowi
18,8% całej populacji. Dla porównania, w 1980 r. osoby w wieku do 17 lat stanowiły 28,2% wszystkich
Polaków9. O ile populacja dzieci w Polsce zmniejszyła się znacznie, o tyle liczba nieletnich będących
pod opieką sądów wzrosła w tym samym czasie o 30 tys. (czyli o 17%), co oznacza, że coraz większa
liczba rodzin nie radzi sobie z wychowywaniem potomstwa, a ich sytuacja życiowa wymaga
ingerencji sądu. Coraz sprawniej działające służby także zauważają więcej przypadków niewłaściwej
opieki ze strony rodziców. Stale wzrasta wskaźnik dzieci wychowywanych poza rodziną: w 2000 r.
wynosił on w Polsce 0,76%, w 2005 r. — 0,87%, a w 2010 r. już 0,93%10. Zmieniła się ponadto

Ogółem

95 046

78 607

82,7

Rodzinna piecza zastępcza

66 913

58 082

86,8

Instytucjonalna piecza zastępcza

28 133

20 525

72,9

Dzieci się liczą. Informacje o stanie zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, w: „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”,
nr 3(36)/2011, s. 4.
9
GUS, Rocznik demograficzny 2010, Warszawa 2011.
10
Dzieci się liczą. Informacje o stanie zagrożenia..., op. cit., s. 99.

Źródło: opracowanie MPiPS na podstawie sprawozdań MPiPS-03 za 2011 r. oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego
z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.)

8
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Ibidem, s. 100.
Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2013 r., poz.135, z późn. zm.).
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W 2012 r. w Polsce w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało ogółem 58 082 wychowanków
umieszczonych w 40 069 podmiotach, z czego 39 841 (99,4%) stanowiły rodziny zastępcze, natomiast
pozostałe 228 podmiotów (0,6%) były to rodzinne domy dziecka. Z zestawień statystycznych za
2012 r. wynika, że większość nieletnich (61,2%) w rodzinnej pieczy zastępczej przebywała powyżej
3 lat. Byli to głównie wychowankowie w wieku od 7 do 17 lat (69,2%), z przewagą dzieci do
13 roku życia. Podopieczni w wieku do 16 lat stanowili 19,5%. Dodatkowo w różnych formach
rodzinnej pieczy zastępczej przebywały 452 małoletnie matki wraz z dziećmi oraz 69 dzieci
cudzoziemców. Rodzinną pieczę zastępczą opuściło 3228 pełnoletnich podopiecznych. Ta grupa
usamodzielniających się wychowanków niewątpliwie wymaga szczególnego wsparcia i pomocy
we wchodzeniu w dorosłe życie.
Analizując pieczę instytucjonalną należy wskazać, że w omawianym okresie w Polsce
funkcjonowało 814 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których umieszczonych było
20 525 dzieci. Najwięcej z nich przebywało w placówkach typu socjalizacyjnego — 15 967. Dalej,
w podmiotach typu rodzinnego wychowywało się 2232 dzieci, w interwencji — 2217, natomiast
w 13 nowo utworzonych placówkach specjalistyczno-terapeutycznych na koniec 2012 r.
umieszczonych było 109 podopiecznych.
Po omówieniu danych ogólnopolskich warto zwrócić uwagę także na aktualną sytuację
województwa podlaskiego, w którym realizowany był projekt innowacyjny. Rodzice małoletnich
umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie naszego województwa często borykają się
z problemami takimi jak zły stan zdrowia, konflikt z prawem czy brak wykształcenia i kwalifikacji
umożliwiających znalezienie pracy, czego konsekwencją jest długotrwałe bezrobocie i bieda.
Wielu z nich spędziło część własnego dzieciństwa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i resocjalizacyjnych. Charakterystyczne dla tej grupy jest również tworzenie związków nieformalnych, co skutkuje tym, że wiele dzieci ma nieustalone ojcostwo. Spora część rodziców
małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej to także osoby z upośledzeniem umysłowym lub
chorobą psychiczną, co poważnie utrudnia integrację społeczną i prawidłowe funkcjonowanie
w rodzicielskich rolach13. W rodzinie dysfunkcyjnej trudno jest wypracować zdrowe reguły
służące rozwojowi wszystkich jej członków, gdzie rodzice są życzliwymi nauczycielami swoich
dzieci, poświęcającymi im czas i uwagę. Konsekwencją problemów występujących w rodzinach
dysfunkcyjnych jest zła kondycja fizyczna, psychiczna i zdrowotna potomstwa.
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Wychowankowie placówek i rodzin zastępczych w Białymstoku wywodzą się z takich właśnie
rodzin dysfunkcyjnych, najczęściej wielodzietnych. W ponad jednej trzeciej przypadków na
terenie naszego miasta przyczyną umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej jest uzależnienie
rodziców, najczęściej od alkoholu. Innym powodem jest półsieroctwo oraz trudności opiekuńczo-wychowawcze. Najrzadsze przyczyny to sieroctwo pełne i pobyt za granicą co najmniej jednego
z rodziców14. Dzieci trafiające do pieczy zastępczej w Białymstoku mają deficyty i opóźnienia
edukacyjne (brak sprawności czytania i pisania, trudności z uczeniem się w szkole i w domu),
problemy emocjonalne wynikłe z trudnych doświadczeń oraz niskie poczucie bezpieczeństwa
i własnej wartości. Często rezygnują z kontynuowania nauki na rzecz poszukiwania zatrudnienia
w celu posiadania własnych dochodów, szczególnie po osiągnięciu pełnoletności. Są to dzieci
zaniedbane, bez nawyków higienicznych i świadomości zdrowego żywienia, nierzadko chore,
z rozmaitymi zaburzeniami w rozwoju i funkcjonowaniu. Miewają wybuchy agresji, często używają
wulgaryzmów, akceptują zachowania antyspołeczne. Cechują się niezdecydowaniem i brakiem
rozwiniętych zainteresowań. Charakteryzuje je również bardzo silna chęć bycia za wszelką cenę
w centrum zainteresowania. Bardzo często okradają swoich kolegów i najbliższych oraz sięgają
po papierosy czy alkohol. Zachowania te są oczywiście zróżnicowane w zależności od wieku
wychowanków, ich charakteru oraz więzi, które zdążyli wypracować z bliskimi. Na ogół są to jednak
dzieci starsze i już ukształtowane, które obok działań opiekuńczych potrzebują także resocjalizacji,
terapii i innych działań specjalistycznych15.
Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (stan na dzień 4 września
2013 r.) w naszym mieście funkcjonuje 230 rodzin zastępczych, z czego 196 opiekuje się dziećmi
do 18 roku życia, natomiast w 34 rodzinach przebywają wychowankowie pełnoletni, najczęściej
kontynuujący naukę. Łącznie w rodzinnej pieczy zastępczej w Białymstoku wychowuje się 293
podopiecznych. Większość z nich (158) stanowią dziewczęta w wieku do 22 roku życia.
W latach 2012–2013 liczba rodzin zastępczych stopniowo wzrastała. Wskaźnik umieszczonych
w nich wychowanków z kolei każdego roku ulega zmianom. Rotacja widoczna jest nawet na
przestrzeni kilku miesięcy, co przedstawiają tabele 2 i 3.

Cf. MOPR, Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2011, Białystok 2012 oraz
idem, Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2012, Białystok 2013.
15
Informacje opracowane na podstawie wypowiedzi osób uczestniczących w konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku w 2012 r. „Droga do szczęścia jest zawsze w budowie — losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego”.
14

13

M. Kolankiewicz, Małe dziecko poza rodziną, w: „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, nr 1(38)/2012, s. 51–62.
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Tabela 2. Dynamika zmian liczby rodzin zastępczych w Białymstoku
Czerwiec 2012

Grudzień 2012

Wrzesień 2013

Ogółem

S

N

Z

Ogółem

S

N

Z

Ogółem

S

N

Z

221

155

60

6

225

161

55

9

230

161

59

10

Źródło: dane własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku — sprawozdania z działalności MOPR za lata
2011–2012 (S — rodziny spokrewnione, N — rodziny niezawodowe, Z — rodziny zawodowe)

Tabela 3. Dynamika zmian liczby dzieci w rodzinach zastępczych w Białymstoku
Czerwiec 2012
Ogółem
291

S
195

N
77

Grudzień 2012
Z
19

Ogółem
298

S
201

N
69

Wrzesień 2013
Z
28

Ogółem
293

S
190

N
76

Z
27

Źródło: dane własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku — sprawozdania z działalności MOPR za lata
2011–2012 (S — rodziny spokrewnione, N — rodziny niezawodowe, Z — rodziny zawodowe)

W przypadku instytucjonalnej pieczy zastępczej w Białymstoku w ciągu ostatnich lat również
obserwuje się dużą zmienność pod względem liczby umieszczonych w niej dzieci. W większości
placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego miasta przebywa nie więcej niż
30 podopiecznych z różnych przedziałów wiekowych, w zależności od specyfiki danej placówki.
Tabela 4. Dynamika zmian liczby dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w Białymstoku16
Wyszczególnienie:

2011

2012

Ogółem:

193

152

2013
(stan na dzień 4.09.2013 r.)

177

Źródło: dane własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku — sprawozdania z działalności MOPR za lata
2011–2012

Liczba dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie naszego województwa
zwiększa się w wyniku rosnącej liczby decyzji o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej.
Konsekwencją tej sytuacji jest rosnąca liczba rodzin zastępczych, jak również coraz liczniejsza
grupa umieszczanych w nich wychowanków. Rok po wprowadzeniu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej na terenie województwa podlaskiego zarejestrowano funkcjonowanie
1025 rodzin zastępczych, z czego 66% stanowią rodziny zastępcze spokrewnione, w których
w 2012 r. przebywało 952 dzieci. Pozostałe 34% to rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe
oraz rodzinne domy dziecka, wychowujące 185 podopiecznych.
W kwestii pieczy instytucjonalnej, w 2012 r. w województwie podlaskim istniało 15 placówek
opiekuńczo-wychowawczych. Jeśli chodzi o liczbę objętych nią wychowanków, tutaj tendencja
jest odwrotna niż w przypadku form rodzinnych — w stosunku do roku 2011 liczba dzieci
umieszczanych w placówkach znacznie spadła (z 781 w roku 2011 do 590 w 2012). W roku 2013
zaobserwowano dalszą tendencję spadkową liczby nieletnich przebywających w placówkach na
terenie województwa podlaskiego w porównaniu do lat poprzednich.
Wychowankowie pieczy zastępczej zwykle nie mogą liczyć na żadne wsparcie ze strony rodziny
czy środowiska. Rodzice zastępczy oraz wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
często starają się rekompensować ich problemy i deficyty poprzez współdziałanie z innymi
podmiotami wspierającymi dzieci i młodzież. Aby odpowiedzieć na potrzeby wychowanków oraz
zapewnić wsparcie ich opiekunom, placówki opieki zastępczej i rodziny zastępcze muszą być do
tego odpowiednio przygotowane — powinny spełniać wymogi związane z wysoką jakością opieki
w zakresie organizacyjnym, mieszkaniowym, a także kadrowym.
Wiele zmian w tym zakresie zostało wprowadzonych dzięki odpowiednim uregulowaniom
prawnym. W ostatnich latach stopniowo ograniczano liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych — z 70 do 30. Docelowo ich maksymalna liczba nie powinna przekraczać 14.
Z kolei dzieci do 7 roku życia mają być umieszczane wyłącznie w rodzinnych formach pieczy
zastępczej (do placówek mają trafiać tylko w wyjątkowych przypadkach, tj. przez wzgląd na
stan zdrowia lub na fakt przebywania z rodzeństwem). Jednocześnie rozwija się sukcesywnie
wsparcie systemu rodzinnej opieki zastępczej na terenie naszego miasta, zarówno finansowe, jak
i merytoryczne.
Obowiązujące regulacje prawne stworzyły zatem ramy systemu pieczy zastępczej, wyznaczyły
standardy pracy z dzieckiem i rodzinami oraz zmieniły sposoby działania wielofunkcyjnych
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jednak same zmiany ilościowe to za mało, aby mówić
o reformie i wypracowaniu skutecznego systemu wsparcia tej grupy rodzin i dzieci. Potrzebne są
zmiany jakościowe, poszukiwanie nowych metod i narzędzi pracy wychowawczej — wspierającej,

Cf. MOPR, Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2011, Białystok 2012 oraz
idem, Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2012, Białystok 2013.
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nastawionej na indywidualny kontakt z podopiecznym oraz intensywną pracę z rodziną. Konieczna
jest zmiana podejścia do wychowanków w placówkach i rodzinach zastępczych w kierunku relacji
o charakterze mentoringowym. Osoby sprawujące pieczę powinny posiadać odpowiednią wiedzę
i kompetencje, a swoim przykładem modelować wzory postaw i wartości. Takie przekazywanie
podopiecznym wzorów jest możliwe wyłącznie poprzez zbudowanie relacji opartej na więzi
i wzajemnym zaufaniu.

4. Diagnoza problemów i potrzeb wychowanków pieczy
zastępczej w świetle wyników badań własnych
Młodzież pozostająca w pieczy zastępczej to grupa specyficzna ze względu na szereg czynników
uniemożliwiających bądź ograniczających jej harmonijny i zrównoważony rozwój. Tę tezę
potwierdziły badania jakościowe z pierwszego etapu projektu, których celem była diagnoza
sytuacji wychowanków i wychowawców pieczy zastępczej w Białymstoku, przeprowadzone
przez zespół badaczy z Zakładu Pedagogiki Porównawczej Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem konsultanta metodologicznego dr hab. Agaty
Cudowskiej, prof. UwB. Badaniami, które odbyły się w styczniu i lutym 2012 r., objęto łącznie
69 osób — podopiecznych i wychowawców instytucjonalnych i rodzinnych form opieki
zastępczej w Białymstoku, w tym 31 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
i sześcioro podopiecznych rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 15–19 lat oraz 12 wychowawców
placówek i 20 opiekunów rodzinnych form opieki zastępczej. Przedmiotem badań była sytuacja
życiowa wychowanków Wielofunkcyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Jedynka”
i „Dwójka”, Pogotowia Opiekuńczego oraz nieletnich pozostających w rodzinnych formach
opieki zastępczej w Białymstoku. Ze względu na charakter badań próba została dobrana w sposób
celowy. Podmiotem analiz byli nie tylko wychowankowie, lecz także wychowawcy pieczy zastępczej.
Podjęte problemy badawcze oscylowały między innymi wokół kwestii takich jak potrzeby i problemy
wychowanków i wychowawców pieczy zastępczej, aspiracje zawodowe, wizja przyszłości,
poczucie wsparcia podopiecznych itp. Efektem końcowym przeprowadzonych badań jest raport17
zawierający wyniki oraz rekomendacje. Badania zrealizowane w pierwszym etapie projektu stały się
podstawą do wypracowania kompleksowego systemu wsparcia wychowanków i wychowawców

A. Cudowska, B. Tołwińska, A. Butarewicz, A. Bobaj, Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia
wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku”, Białystok 2012, http://mentoring.pl/images/5604_feit_raport_akceptacja4.pdf,
dostęp 12.10.2013.
17
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pieczy zastępczej. W niniejszej publikacji nie sposób przedstawić wszystkich wyników, warto
jednak zwrócić uwagę na wybrane zagadnienia, takie jak potrzeby i trudności wychowanków
i wychowawców pieczy zastępczej, które w sposób szczególny wpłynęły na kształt naszego projektu.
Niewątpliwie liczne problemy, których doświadczają wychowankowie pieczy zastępczej
utrudniają im prawidłowe funkcjonowanie i proces usamodzielniania się. Tylko część (jedna trzecia)
badanych podopiecznych nie ujawnia żadnych trudności. Czy rzeczywiście nie mają problemów,
czy jest to przejaw myślenia życzeniowego lub brak umiejętności planowania i myślenia
o przyszłości oraz skupianie się wyłącznie na bieżącym dniu, jest kwestią dyskusyjną. Analiza
wypowiedzi wychowawców sugeruje, że są to raczej deklaracje podopiecznych. Niektóre osoby
nie potrafią wskazać konkretnych trudności lub uogólniają swoje obawy na wszystkie sfery życia.
Problemy pozostałych wychowanków można podzielić na dwie grupy: problemy wynikające
z obaw o możliwość zabezpieczenia swojej egzystencji oraz problemy intra- i interpersonalne. Oto
kilka wypowiedzi18 charakterystycznych dla problemów z pierwszej grupy: „najbardziej boję się,
że nie wystarczy mi pieniędzy na opłacenie, na jedzenie, żeby nie stracić mieszkania, boję się, że jak
wyjdę to będę bezdomna”; „bałabym się, że sobie nie poradzę, [...] że nie znajdę pracy, mieszkania”;
„pieniądze, na pieniądzach wszystko jest oparte”. Osoby z problemami w sferze intra- oraz interpersonalnej wskazują na takie trudności, jak obawa przed popełnieniem błędu, poczucie
osamotnienia, brak wsparcia w przyszłości czy lęk przed zaufaniem innym19.
Wyniki badań pokazują, że jedynie nieznaczna większość podopiecznych deklaruje gotowość do
rozpoczęcia samodzielnego życia. Przygotowanie do samodzielności wychowankowie postrzegają
jako umiejętność wykonywania codziennych prac domowych. Ci, którzy nie czują się przygotowani
do samodzielnego życia argumentują to zazwyczaj tym, że nie potrafią wykonywać takich czynności
jak pranie, gotowanie, sprzątanie czy też gospodarowanie pieniędzmi. Niektórzy wskazują na swoje
cechy intrapersonalne, utrudniające im codzienne funkcjonowanie oraz proces usamodzielnienia,
takie jak brak samodyscypliny czy nieumiejętność zarządzania czasem. Obawy innych wynikają
z braku bezpiecznego miejsca, do którego mogą odejść po opuszczeniu placówki. Niektórzy
odczuwają uogólniony na wszystkie sfery lęk przed tym, co nieznane. Czynnikiem wpływającym
na poczucie nieprzygotowania do samodzielności jest również młody wiek, zwłaszcza gdy
z konieczności łączy się z wcześnie podjętą rolą rodzicielską. Nakładanie się wielu ról i obowiązków
z nich wynikających oraz trudność w ich pogodzeniu wpływają negatywnie na ocenę własnej
gotowości do samodzielnego życia20.

Cf. ibidem, s. 25.
Cf. ibidem, s. 16–25.
20
Cf. ibidem, s. 21.
18
19
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Potrzeby odczuwane przez wychowanków w zakresie usamodzielnienia dotyczą głównie
zabezpieczenia egzystencji: mieszkania, pracy, pieniędzy czy wyżywienia. Pojedyncze osoby chcą
zdobyć wykształcenie, aby dzięki temu łatwiej znaleźć pracę i mieć środki na utrzymanie. Niektórzy
wychowankowie odczuwają potrzebę posiadania osoby wspierającej: „żebym ja się usamodzielniła,
potrzebowałabym takiej pomocy, żeby ktoś mną bardziej pokierował. Każdy mi mówi, co mi wolno,
a czego mi nie wolno, ja chcę by ktoś mi pomógł wskazać drogę, chcę mieć taką osobę, która mnie
nie zostawi jak zrobię źle, która będzie starała się wyprowadzić mnie na dobrą drogę, żeby mnie
wspierała”21.
Dorastająca młodzież przebywająca w pieczy zastępczej to grupa, która ze względu na trudną
sytuację i liczne problemy szczególnie wymaga wsparcia społecznego. W wyniku badań wśród
wychowanków placówek wielofunkcyjnych dostrzeżono niezaspokojenie istotnej potrzeby
posiadania osoby bliskiej. Znakomita większość z nich sygnalizuje taką potrzebę. Wychowankowie
u osób bliskich szukają zazwyczaj wsparcia, oddania, szczerości i pomocy. Zwracają także uwagę
na to, czy osoby te są godne zaufania22.
W procesie usamodzielniania się młodzieży pozostającej w pieczy zastępczej ogromne
znaczenie mają opiekunowie i wychowawcy. Nie wystarczy więc jedynie odpowiedzieć na
potrzeby i trudności podopiecznych, istotna jest również diagnoza problemów, z którymi borykają
się wychowawcy, a także analiza ich potrzeb, ponieważ tylko kompleksowy system wsparcia,
obejmujący zarówno wychowanków pieczy zastępczej, jak i ich opiekunów, daje realne szanse na
poprawę funkcjonowania nieletnich.
Wychowawcy zarówno z placówek, jak i z rodzinnych form opieki zastępczej w swojej codziennej
pracy wychowawczej mierzą się z przeróżnymi problemami, związanymi i z osobą wychowanka,
i z osobą samego wychowawcy. Wśród trudności dotyczących podopiecznych opiekunowie
z placówek najczęściej wskazują na zaburzenia zachowania, sięganie po używki, agresję, ucieczki
czy też brak motywacji do nauki. Wychowawcy rodzinnych form jako najczęstsze problemy
wymieniają przede wszystkim występowanie u dzieci zaburzeń takich jak FAS, RAD i PTSD. Główne
problemy związane z osobą wychowawcy, w przypadku zarówno wychowawców placówek, jak
i opiekunów rodzinnych form, dotyczą głównie niewystarczającej ilości czasu dla podopiecznych,
braku cierpliwości i bezradności w procesie wychowania. Opiekunowie zastępczy podkreślają także
własne ograniczenia i bariery, nad którymi muszą pracować. Wśród pozostałych trudności wszyscy
zgodnie zwracają uwagę na niewystarczające fundusze. Opiekunowie rodzinnych form sygnalizują
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też inny istotny problem, a mianowicie niską świadomość społeczną w zakresie pieczy zastępczej.
Uwidacznia się to szczególnie w szkołach, gdzie zarówno nauczyciele, jak i dyrekcja wykazują
niekiedy brak zrozumienia i wrażliwości na potrzeby i problemy dzieci objętych pieczą zastępczą23.
Pomimo różnej specyfiki instytucjonalnej i rodzinnej opieki zastępczej pojawia się wiele takich
samych trudności, z którymi stykają się wychowawcy zarówno placówek, jak i form rodzinnych.
Istnieją też jednak problemy charakterystyczne jedynie dla wychowawców placówek i jedynie dla
opiekunów form rodzinnych.
Potrzeby wychowawców placówek wiążą się przede wszystkim z większą ilością czasu dla
podopiecznych, a tym samym z potrzebą indywidualnego podejścia do każdego z nich, co implikuje
konieczność zmniejszenia liczby podopiecznych przypadających na jednego wychowawcę,
na przykład poprzez zwiększenie liczby zatrudnionych wychowawców. Inna potrzeba dotyczy
finansów, dzięki którym wychowankowie mogliby częściej wychodzić poza placówkę, brać udział
w różnego rodzaju zajęciach, kursach i szkoleniach oraz udzielać się w środowisku lokalnym.
Dzięki dodatkowym środkom można byłoby także lepiej wyposażyć placówkę, chociażby w sprzęt
multimedialny czy pomoce edukacyjne. Wychowawcy dostrzegają także potrzebę kompleksowego
podejścia do wychowanka, tak by opieką był otoczony nie tylko on sam, ale i jego rodzina.
Sygnalizowana jest też konieczność dokształcania się wychowawców, a także wsparcia ich pracy
przez specjalistów i superwizora24.
Wśród opiekunów rodzinnych form opieki zastępczej niedobory są dość podobne, wiążą się
głównie z czasem i z finansami. Warto jednak zwrócić uwagę na ich ogromną potrzebę podnoszenia
kompetencji, chęć permanentnego dokształcania się. Potrzeba ta uzewnętrznia się zwłaszcza
wśród opiekunów zawodowych rodzin zastępczych i opiekunów rodzinnych domów dziecka.
Opiekunowie ci cenią samorozwój i mają świadomość, że to od nich zależy wychowanie ich
podopiecznych, dlatego też pragną się stale szkolić. Niestety oferta treningów prowadzonych przez
specjalistów nie jest ani szeroka, ani powszechnie dostępna. Co więcej, szkolenia specjalistyczne są
zazwyczaj drogie. Opiekunowie często też wyrażają potrzebę superwizji prowadzonej przez osoby
kompetentne, które mogłyby doradzić, jak postępować z dziećmi. Ponadto samorozwój wiąże się
nie tylko z nabywaniem umiejętności radzenia sobie z ogromem problemów, które niesie ze sobą
rodzicielstwo zastępcze, ale także ze zrozumieniem, że opiekunowie nigdy nie będą dla swoich
podopiecznych prawdziwymi rodzicami25.

Cf. ibidem, s. 118.
Cf. ibidem, s. 127.
25
Cf. ibidem, s. 127.
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Ibidem, s. 23.
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Cf. ibidem, s. 116.
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Przedstawione tu fragmentarycznie wyniki badań stanowią jedynie wycinek szerszych eksploracji,
które zostały opracowane w postaci raportu dostępnego na stronie internetowej Fundacji Edukacji
i Twórczości. Ich analiza zaowocowała opracowaniem następujących rekomendacji26:
1. Wsparcie podopiecznych przez mentora, który jest osobą wzbudzającą zaufanie
wychowanków, pomaga im w usamodzielnieniu się oraz w wejściu w dorosłe życie i na rynek
pracy, a ponadto jest wzorem oraz osobą aktywną i wspierającą do aktywności.
2. Zbudowanie bazy szkoleniowej odpowiadającej na potrzeby wychowawców, w tym
umożliwienie dostępu do stałych superwizji w celu rozwijania kompetencji zawodowych
i społecznych.
3. Doskonalenie procesu usamodzielnienia wychowanków w aspekcie rozwijania umiejętności
inter- i intrapersonalnych, wykorzystywanie i wzmacnianie ich indywidualnego potencjału.
4. Podejmowanie pracy psychologiczno-pedagogicznej z wychowankami nad rozwijaniem ich
samoświadomości (treningi interpersonalne, socjoterapia i treningi zastępowania agresji).
Wzmacnianie wiary we własne siły oraz poczucia własnej wartości.
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10. Dostęp do specjalistycznej pomocy mającej na celu wsparcie wychowawców w zakresie
pracy z wychowankami wykazującymi zaburzenia rozwojowe.
11. Wzmacnianie współpracy z instytucjami środowiska lokalnego: szkołami, urzędami,
organizacjami pozarządowymi i instytucjami pomocowymi, oraz wzbogacanie zakresu tej
współpracy o nowe formy.
12. Rozwijanie świadomości środowiska lokalnego w zakresie potrzeb i problemów, jakich
doświadczają wychowankowie pieczy zastępczej.
Dzięki wynikom badań i rekomendacjom możliwe było wypracowanie kompleksowego systemu
wsparcia, obejmującego nie tylko usamodzielniającą się młodzież przebywającą w pieczy zastępczej,
ale także jej opiekunów, wychowawców i całe środowisko. Na system ten z jednej strony składa się
standard pracy metodą mentoringu, z drugiej zaś model funkcjonowania Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego.

5. Uświadamianie wychowankom znaczenia wykształcenia, wskazywanie na rolę edukacji
oraz ukazywanie jej jako narzędzia do zmiany ich sytuacji życiowej i szansy na lepsze życie.
6. Wsparcie wychowanków w zakresie rozwijania ich zainteresowań poprzez pracę indywidualną,
podejmowaną przez mentora.
7. Wzmacnianie współpracy wychowawców z instytucjami rynku pracy. Wyposażanie
wychowanków w wiedzę dotyczącą rynku pracy (usługi takie jak poradnictwo, doradztwo
zawodowe czy pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy). Szczególnie pożądane byłyby
regularne spotkania warsztatowe z doradcą zawodowym w celu budowania samoświadomości
zawodowej wychowanków.
8. Wykorzystywanie pracy z grupą, np. metodą projektów, do budowania proaktywnej postawy
wychowanków (pobudzanie ambicji i poczucie sprawstwa).
9. Wykorzystanie walorów wolontariatu w celu rozwijania wrażliwości i empatii wychowanków
na potrzeby innych, a także w celu zmiany obrazu samego siebie z osoby potrzebującej na
dawcę pomocy. Praca na rzecz drugiego człowieka może służyć lepszemu poznaniu siebie,
motywować do pracy nad sobą oraz dostarczać nowych doświadczeń i przeżyć, dzięki czemu
wychowankowie mogą poczuć się ważni, potrzebni i usatysfakcjonowani.

26

Cf. ibidem, s. 133–134.
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O projekcie
Fundacja Edukacji i Twórczości od wielu lat współpracuje z rodzinami zastępczymi oraz placówkami
opiekuńczo-wychowawczymi. Dotychczas nasze działania koncentrowały się wokół organizowania
wolontariatu w ramach programu mentoringowego Starszy Brat Starsza Siostra. Program, którego
realizacja opiera się głównie na pracy wolontariuszy, sprawdzał się w stosunku do małych dzieci,
jednak w przypadku dorastającej młodzieży okazał się niewystarczający. Nasze doświadczenia
i obserwacje wskazywały, że młodzi ludzie przygotowujący się do samodzielnego życia poza
placówką czy rodziną zastępczą potrzebują indywidualnego, profesjonalnego wsparcia, którego nie
są w stanie zaoferować wolontariusze będący ich rówieśnikami. Młodzi ludzie potrzebują bliskiej
relacji z dorosłą osobą, która może zaoferować im swoją wiedzę, doświadczenie i czas. Aby skutecznie
pomóc młodym wychowankom, należy więc przygotować dorosłych ludzi z ich najbliższego
otoczenia, tak by potrafili budować z podopiecznymi relację mentoringową. Z przeprowadzonej
przed realizacją projektu wstępnej diagnozy wynikało, że istnieje także potrzeba kompleksowego,
specjalistycznego wsparcia osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą, tj. opiekunów tworzących
rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz wychowawców w placówkach.
Skuteczna pomoc jest jednocześnie uwarunkowana przyjaznym otoczeniem, które zna i rozumie
specyficzne problemy wychowanków. Badania potwierdziły konieczność upowszechniania
informacji o pieczy zastępczej wśród osób z najbliższego środowiska młodzieży (nauczycieli,
pracowników socjalnych, pedagogów i pracowników organizacji pozarządowych). W tym celu
Fundacja Edukacji i Twórczości nawiązała współpracę z władzami Miasta w zakresie przygotowania
partnerskiego projektu, mającego na celu wypracowanie innowacyjnej metody wczesnej interwencji
socjalnej odnoszącej się do młodzieży w wieku 15–19 lat objętej pieczą zastępczą. Innowacyjność
projektu na tle wcześniej stosowanych metod wynikała z tego, że zaproponowane w nim rozwiązania
miały charakter systemowy i kompleksowy. Metoda uwzględniała potrzeby, problemy i możliwości
wszystkich podmiotów odgrywających istotną rolę w procesie usamodzielnienia — wychowanków,
opiekunów, wychowawców, pracodawców, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.
Jednocześnie w dużej mierze bazowała na rozwoju i modyfikacji dotychczas stosowanych
instrumentów wsparcia oraz dostępnego potencjału: współpracy lokalnej, wolontariatu jako formy
zdobywania wiedzy i doświadczenia przydatnych na rynku zatrudnienia, a także indywidualnej
pracy w oparciu o standardy mentoringu. Realizacja projektu obejmowała trzy główne fazy: część
badawczą, testowanie oraz upowszechnianie i włączanie wypracowanych rozwiązań do polityki
społecznej.
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1. Część badawcza
Przebieg prowadzonych działań był uwarunkowany specyfiką realizacji projektów innowacyjnych
testujących, w których przede wszystkim należy określić elementy składające się na produkt finalny,
będący głównym narzędziem służącym do wprowadzenia innowacji w życie. Bardzo istotne jest
również angażowanie w cały proces osób najbardziej zainteresowanych, tj. tych, do których wsparcie
jest skierowane (odbiorców), jak i osób, które włączą je do swojej praktyki (użytkowników).
Wypracowanie wstępnej wersji produktu finalnego poprzedził etap badań, analiz oraz spotkań
panelowych z grupami potencjalnych odbiorców i użytkowników systemu wsparcia. Pogłębiona
analiza wyników badań przeprowadzonych z udziałem wychowanków oraz wychowawców
instytucjonalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej w Białymstoku wykazała trzy główne obszary
wymagające interwencji, które ujęto w Strategii Wdrażania Projektu Innowacyjnego Testującego:
1. Brak osobistego wsparcia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Wyniki badań pokazują, że młodzież cechuje niska samoocena i niezaspokojona potrzeba
bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji, co skutkuje między innymi małą aktywnością
społeczną oraz nasileniem zachowań ryzykownych, takich jak wczesna inicjacja seksualna,
przemoc czy sięganie po środki psychoaktywne. Z analizy przedsięwzięć podejmowanych
lokalnie na rzecz młodych wychowanków pieczy zastępczej wynika, że większość oddziaływań
mających na celu złagodzenie traumatycznych doświadczeń oraz wzmocnienie kompetencji
osobistych ma charakter grupowy i nie odpowiada na indywidualne potrzeby uczestników.
Ponadto tworzenie grup szkoleniowych złożonych wyłącznie z wychowanków pieczy utrwala
poczucie wyobcowania i izolacji młodzieży, w której silnie zakorzenione jest poczucie bycia „innym”,
często „gorszym”. Na niską efektywność tych działań wpływa również ich doraźność i krótki okres
trwania projektów, co utrudnia poznanie uczestników, a tym samym zdobycie ich zaufania. Badani
wychowawcy podkreślają potrzebę pracy indywidualnej, lecz jednocześnie nie dostrzegają
możliwości stosowania jej w praktyce, argumentując to zbyt dużą liczbą podopiecznych
przypadających na jednego wychowawcę oraz brakiem standardów w tym zakresie.
2. Niska skuteczność metod wzmacniania aktywności zawodowej wychowanków
pieczy zastępczej. Najczęstszą pozaszkolną formą podnoszenia umiejętności i kwalifikacji
młodzieży w Białymstoku jest włączanie jej w projekty systemowe realizowane przez instytucje
publiczne, w ramach których zwykle organizowane są warsztaty psychologiczne, doradztwo
i kursy zawodowe. Doświadczenia realizatorów tych programów wskazywały na problem
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niewystarczającej motywacji młodych osób do aktywnego uczestnictwa, a także braku
świadomości korzyści z udziału we wsparciu, czego skutkiem są częste rotacje uczestników.
Jednocześnie wyniki dyskusji panelowych organizowanych w ramach projektu z udziałem
wychowawców placówek pokazały, że mają oni niewielką wiedzę na temat oferty białostockich
organizacji pozarządowych, nie znają też skutecznych sposobów włączania młodzieży w życie
społeczności lokalnej.
3. Niedostateczny system wsparcia osób bezpośrednio pracujących z wychowankami pieczy
zastępczej (opiekunów rodzinnych form opieki zastępczej i wychowawców). Skuteczną
alternatywą dla opieki instytucjonalnej są formy rodzinne, jednak liczba rodzin zastępczych
w Białymstoku jest niewystarczająca, a chętnych do ich zakładania brakuje. Ponadto
często niedostateczne kompetencje opiekunów zastępczych są powodem nieradzenia sobie
z podopiecznymi, czego efektem są przypadki powrotu wychowanków do placówek. Tymczasem
zgodnie z ujęciem systemowym w terapii rodzin, najskuteczniejszą formą pomocy dziecku jest
pomoc rodzinie — im wyższe są kompetencje wychowawcze opiekunów, tym skuteczniejsze
wsparcie mogą oni zaoferować podopiecznym. Wyniki badań przeprowadzonych wśród
opiekunów tworzących rodzinne formy pieczy zastępczej wskazały na potrzebę organizacji
wsparcia w postaci:

•
•
•
•
•

superwizji,
szkoleń specjalistycznych,
konsultacji indywidualnych ze specjalistami z różnych dziedzin,
grup wsparcia,
działań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom oraz integrujących
rodziny.

Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika również, że istnieje potrzeba zaktywizowania
środowiska rodzin zastępczych, pośród których zdecydowaną większość stanowią rodziny
spokrewnione (zwłaszcza dziadkowie i starsze rodzeństwo) — jest to grupa w najmniejszym stopniu
korzystająca z jakichkolwiek form pomocy. Ponadto wyniki badań wskazały na znaczącą potrzebę
edukowania otoczenia w zakresie specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzinnych
domów dziecka.
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Istnieją zatem dwa główne elementy składające się na skuteczny system wsparcia, które
w ramach projektu zostały poddane testowaniu:

•

Mentoring, będący narzędziem pracy ukierunkowanym na wzmacnianie aktywności
społecznej i zawodowej w oparciu o indywidualną relację. Badania potwierdziły
potrzebę wyposażenia osób bezpośrednio pracujących z usamodzielniającą się młodzieżą
(tj. wychowawców, opiekunów usamodzielnienia i osób przygotowujących się do tego rodzaju
pracy) w nowe kompetencje, które umożliwią skuteczne prowadzenie relacji w kierunku
wzmacniania aktywności społecznej i zawodowej młodych ludzi. W świetle Ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakładającej na samorządy
obowiązek zmniejszania wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 osób,
istnieje potrzeba zmiany relacji, jakie zwykle panują w instytucjonalnych formach opieki
z formalno-zawodowych w kierunku mentoringowych. Zatrudnione w nich osoby powinny
ponadto dysponować wiedzą i kompetencjami w zakresie organizacji pracy oraz budowania
współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnym biznesem. Działania zaplanowane
w ramach projektu koncentrowały się wokół założenia, że istotnym warunkiem wzmacniania
aktywności młodego człowieka jest oparta na zaufaniu więź łącząca go z mentorem, czas
poświęcony na budowanie relacji oraz aktywność opiekuna-mentora.

•

Model działania Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego, zapewniającego wielopoziomowy system wsparcia mentorów (zarówno wychowawców i opiekunów
usamodzielniania, jak i opiekunów tworzących rodzinne formy opieki zastępczej):
I poziom odnosi się bezpośrednio do mentorów. Skuteczność działań mentoringowych
w dużej mierze zależy od ich osobistych i zawodowych kompetencji. Istotną rolę odgrywają tu
superwizja, regularne grupy wsparcia, a także możliwość podnoszenia wiedzy i kompetencji
poprzez wszelkie formy szkoleń i warsztatów.
II poziom dotyczy tworzenia sieci współpracy między różnymi typami podmiotów
społecznych działających lokalnie (tj. instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi
oraz prywatnymi firmami) w zakresie tworzenia oferty aktywizującej młodzież. Istotną rolę
odgrywają na tym poziomie działania edukacyjne skierowane do otoczenia.
III poziom zakłada stworzenie trwałego zaplecza umożliwiającego zintegrowanie całego
systemu, w tym wymianę informacji, bieżącą diagnozę potrzeb, ewaluację, a także warunki
techniczne i organizacyjne do realizacji poszczególnych zadań.
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2. Etap testowania
Etap testowania wstępnej wersji produktu finalnego rozpoczął się we wrześniu 2012 r. Testowaniu
poddano mentoring jako metodę wzmacniania aktywności społecznej i zawodowej wychowanków pieczy zastępczej oraz model Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego, wspierającego
osoby związane z pieczą zastępczą.
W ramach testowania mentoringu pierwszym krokiem było przeprowadzenie rekrutacji
kandydatów do udziału w szkoleniu. W efekcie zakwalifikowanych zostało 15 osób pracujących
z usamodzielnianą młodzieżą objętą pieczą zastępczą, w tym wychowawcy z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnego domu dziecka, pracownicy MOPR, nauczyciele, opiekunowie
usamodzielnienia i opiekunowie tworzący rodziny zastępcze. W ramach 80-godzinnego szkolenia
zrealizowanych zostało pięć modułów tematycznych: teoretyczne wprowadzenie do mentoringu,
psychologiczne aspekty pracy z usamodzielnianą młodzieżą, doradztwo kariery, formalne i prawne
aspekty funkcjonowania opieki zastępczej nad dzieckiem oraz praca metodą projektu. Spośród
wszystkich uczestników ośmioro zostało zatrudnionych w charakterze mentorów i przystąpiło do
etapu testowania.
W okresie od stycznia do sierpnia 2013 r. mentoringiem objęto 24 osoby w wieku 15–19 lat, w tym
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i rodzinnego domu
dziecka. Każdy z mentorów pracował indywidualnie z trojgiem podopiecznych w oparciu o kontrakt
oraz indywidualny plan pracy. Do kluczowych zadań mentora należało rozpoznanie problemów
wychowanka, zapewnienie wsparcia, motywowanie go do korzystania z oferty lokalnych organizacji
pozarządowych, firm i instytucji w zakresie szkoleń, praktyk oraz wolontariatu, a także zachęcanie do
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Istotne znaczenie miały wyjazdy integracyjne mentorów
i podopiecznych, które posłużyły wzajemnemu poznaniu się, a także zacieśnianiu więzi będącej
podstawą relacji mentoringowej. Działania mentorów były szeroko wspierane. Systematycznie
współpracowali oni z koordynatorem wolontariatu w celu wzmacniania aktywności społecznej,
wyrównywania zaległości szkolnych oraz rozwijania zainteresowań podopiecznych. Ponadto
regularnie uczestniczyli w superwizji, co dawało im możliwość zdystansowania się do własnej pracy,
wymienienia doświadczeń i uzyskania wsparcia. Jednocześnie mentorzy oraz ich podopieczni
korzystali z oferty edukacyjnej Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego. Istotnym zadaniem mentora
była współpraca lokalna, w ramach której wspólnie z koordynatorem wolontariatu organizowane
były wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych oraz prywatnych
firmach, co dało młodym ludziom możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi
pracodawcami i poznania ich wymagań oraz możliwości oferowanych przez lokalny rynek pracy.
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Jednocześnie każdy z mentorów podejmował współpracę z licznymi organizacjami, instytucjami
kultury i pracodawcami, kształtując tym samym u swoich podopiecznych postawę otwartości
i zaangażowania.

•

3-letni Miejski program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Białegostoku
na lata 2012–2014 — działania ujęto w sprawozdaniu z realizacji programu, przedstawionym na sesji Rady Miasta Białegostoku w dniu 25 maja 2013 r.;

Testowanie modelu działania Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozpoczęło się
we wrześniu 2012 r. i trwało do końca sierpnia 2013 r. Głównym celem Ośrodka było udzielanie
specjalistycznej, kompleksowej i wszechstronnej pomocy osobom związanym z pieczą zastępczą,
a ponadto prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i upowszechniających wiedzę
na temat pieczy zastępczej w społeczności lokalnej. Ważnym zadaniem OKS było też integrowanie
środowiska instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy grupie docelowej poprzez
wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia. W ramach Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego
regularnie prowadzono grupy wsparcia oraz superwizję dla rodzin zastępczych spokrewnionych
i niespokrewnionych. Istniała też możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji specjalistycznych, m.in. z psychologiem, pedagogiem i neurologiem, oraz innych, w zależności od potrzeb.
Zrealizowane zostały szkolenia specjalistyczne podnoszące umiejętności wychowawcze opiekunów,
a także trening zastępowania agresji dla podopiecznych. Ponadto regularnie organizowano
spotkania integracyjne dla rodzin. Istotnym obszarem działalności Ośrodka była edukacja otoczenia,
prowadzona w formie szkoleń i spotkań informacyjnych, a także współpraca z lokalnymi mediami.
Zarówno frekwencja, jak i wyniki ankiet ewaluacyjnych potwierdziły duże zapotrzebowanie na tego
typu działania w naszym mieście.

•

Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Po zakończeniu okresu testowania wypracowane rozwiązania zostały przedłożone w postaci oferty
do udziału w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Białegostoku w zakresie zorganizowania
wsparcia rodzinom zastępczym i wychowankom pieczy zastępczej. Zgłoszona przez nas
inicjatywa uzyskała dofinansowanie, co umożliwiło kontynuację działań podjętych w ramach
projektu innowacyjnego.
Okres testowania został zakończony w sierpniu 2013 r. Wnioski z bieżącego monitoringu
prowadzonych działań, a także z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej stały się podstawą do
wypracowania standardu pracy metodą mentoringu oraz modelu Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego. Docelowo mentoring może być wykorzystywany jako metoda pracy opiekunów,
wychowawców w instytucjonalnych i rodzinnych formach opieki zastępczej, a także osób pracujących
z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy natomiast
jest zapleczem oferującym kompleksowe wsparcie oraz płaszczyzną wymiany doświadczeń,
informacji i promocji pieczy zastępczej.

3. Upowszechnianie i włączanie
Istotnym elementem projektu innowacyjnego testującego jest upowszechnianie wypracowanych
rozwiązań wśród szerokiego grona zarówno użytkowników, jak i odbiorców wsparcia. Jest to proces
trwający nieprzerwanie przez cały okres realizacji projektu, a służą mu między innymi spotkania
panelowe, konferencje oraz informacje przekazywane za pośrednictwem środków masowego
przekazu. Ostatecznym celem projektu jest włączenie wypracowanych rozwiązań do codziennej
praktyki. Osiągniecie powyższych celów umożliwiło partnerstwo z Urzędem Miejskim, który jako
podmiot nadzorujący pieczę zastępczą w powiecie Białystok był zainteresowany wdrożeniem
innowacyjnego systemu wsparcia. Podjęto także działania mające na celu włączenie wypracowanych
rozwiązań do wymienionych poniżej dokumentów strategicznych Miasta:

•

40

Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Białegostoku na lata
2011–2020 — działania ujęto w raporcie ze strategii podczas sesji Rady Miasta Białystok w dniu
25 marca 2013 r.;
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Rozdział III

Teoretyczne aspekty mentoringu
i ich zastosowanie w praktyce
Termin „mentoring” pojawił się w polskiej polityce społecznej stosunkowo niedawno, jednak
działania mentoringowe obecne są w polskim społeczeństwie od dawna. Mentoring jest nową
nazwą metody oddziaływania własnym wzorem osobowym27. Nauczyciel — uczeń, nauczyciel —
nauczyciel, trener — zawodnik, rodzic — dziecko to przykłady par mentoringowych, w których
osoba zazwyczaj starsza, a zawsze bardziej doświadczona w danej dziedzinie, posiadająca w sobie
siły społeczne, pomaga drugiej, mniej doświadczonej i potrzebującej pomocy jednostce, która jest
tych sił pozbawiona. Mentoring jest „partnerską relacją między mistrzem a uczniem, zorientowaną
na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się ona na inspiracji, stymulowaniu
i przywództwie. Mentoring obejmuje także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu
sukcesu ucznia”28. W mentoringu, dzięki odpowiednim działaniom mistrza, uczeń poznaje siebie,
rozwija swoją samoświadomość i dąży do samorealizacji. Michael Gerson z U.S. News and World
Report nazwał mentoring największym odkryciem w dziedzinie polityki społecznej XX wieku29.
Wyróżnia się dwie formy mentoringu — naturalną i planowaną. Naturalna wynika ze specyfiki
relacji, które występują w rodzinie, np. między rodzicem a dzieckiem, czy też w szkole między
nauczycielem a uczniem. Planowana forma mentoringu jest charakterystyczna dla zorganizowanych programów mentoringowych, w których mentorzy są specjalnie dobierani, szkoleni i łączeni
w pary z podopiecznymi, a ich relacje są monitorowane przez organizację koordynującą program.

M. Górecki, Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu, Warszawa 2013, s. 175.
S. Karwala, Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej, Nowy Sącz 2007, s. 67, http://mentoring.com.pl/Mentoring.pdf,
dostęp 8.08.2013.
29
Za: D. McGill et al., Standardy i praktyka programu Starszy Brat Starsza Siostra, Warszawa 2001, s. 12.
27
28
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1. Charakterystyka mentoringu
Mentoring jest zawsze relacją interpersonalną, w której uczestniczą co najmniej dwa podmioty:
mentor i jego podopieczny. Mentor to imię postaci pochodzącej z mitologii greckiej, mieszkańca
Itaki, który był przyjacielem Odyseusza. Odyseusz, wyruszając na wojnę trojańską, pozostawił swego
syna Telemacha pod opieką Mentora. Dzięki swojej mądrości życiowej i doświadczeniu Mentor stał
się wspaniałym opiekunem i wychowawcą Telemacha. Mentor zapisał się na kartach historii jako
doradca, przewodnik, wychowawca, wcielenie mądrości życiowej i doświadczenia30. Współcześnie,
według Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, mentor to doświadczony doradca,
przewodnik życiowy, wychowawca, nauczyciel31. „Mentor to człowiek doświadczony, który chce
podzielić się swoją wiedzą z kimś o doświadczeniu skromniejszym, w relacji charakteryzującej
się wzajemnym zaufaniem”32. Inny badacz tej problematyki, Gordon F. Shea, uważa z kolei,
że „mentorzy to ludzie, którzy poprzez własną pracę i działanie pomagają innym wykorzystać
ich własny potencjał”33. Mentor to wzór, osoba charakteryzująca się wysokimi kompetencjami,
która jednocześnie w sposób dyskretny i partnerski chce podzielić się z innymi swoją mądrością,
doświadczeniem i umiejętnościami.
Mentee czy też protégé to uczeń, podopieczny, protegowany, którego aktywny udział jest
niezwykle ważny dla powodzenia relacji mentoringowej. Uczeń nie powinien być biernym
odbiorcą przykazów mentora, ale równoprawnym uczestnikiem relacji mentoringowej, mającym
wpływ na jej kształt. Ważne jest pozytywne nastawienie podopiecznego do programu, a także jego
przekonanie, że relacja z mentorem jest wartościowa34. Zaangażowanie podopiecznego w relację
mentoringową, chęć uczestnictwa w programie, wkładany wysiłek i poświęcany czas dają dużą
szansę na sukces relacji. Według Davida Clutterbucka najbardziej efektywny związek powstaje
wtedy, gdy podopieczny wykazuje aktywność, a mentor ogranicza się jedynie do reagowania na
jego zachowania i działania35.

Cf. J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn 1992.
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 2000, hasło: mentor, s. 324.
32
D. Clutterbuck, Everyone Needs a Mentor, London 1991, za: E. Parsloe i M. Wray, Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu
procesu uczenia się, tłum. W. Biliński, Kraków 2002, s. 7.
33
G.F. Shea, Mentoring: A Guide to the Basics, London 1992, za: E. Parsloe i M. Wray, Trener i mentor..., op. cit., s. 7.
34
Cf. S. Karwala, Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Nowy Sącz 2009, http://mentoring.com.pl/mentoring2.
pdf, dostęp 12.09.2013.
35
D. Clutterbuck, Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami, tłum. H. Debatory, Warszawa 2002, s. 31.
30
31
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Obecnie mentoring pojawia się w dwóch kontekstach: biznesowym i społecznym.
Zdecydowanie bardziej popularny i częściej stosowany, zarówno w Polsce, jak i w świecie, jest
mentoring biznesowy. W ostatnich latach znacznie rozwinął się prowadzony zazwyczaj przez
organizacje pozarządowe mentoring społeczny. Jest on uznaną, sprawdzoną i popularną
metodą wspierania rozwoju ludzi młodych, a jednocześnie stanowi odpowiedź na wiele potrzeb
społecznych. Określany jest niekiedy jako alternatywna forma wspierania działań społecznych36.
Metoda ta pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie z powodzeniem stosowana jest od lat 80.
ubiegłego stulecia, a od lat 90. gości również w Europie. Jest ona ważna i potrzebna, zwłaszcza że
obserwuje się dzisiaj zanikanie funkcji tradycyjnej rodziny i więzi społecznych oraz tradycyjnych
grup odniesienia, co wymusza wprowadzanie nowych, zastępczych metod socjalizacji i budowania
więzi. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, gdzie ten rodzaj mentoringu rozwija się
najprężniej, istnieje wiele programów, których celem jest między innymi wspomaganie młodzieży
szkolnej, studentów mających problemy w nauce, młodocianych przestępców i nieletnich matek37.
Jednym z najpopularniejszych programów mentoringu społecznego jest program Starszy Brat
Starsza Siostra.
Mentoring jest prostym rozwiązaniem, które po odpowiednim przygotowaniu mentorów do
pracy można zastosować niemal w każdej dziedzinie życia. Podkreśla wartość osoby, pokazuje
możliwości pomagania innym oraz korzyści płynące ze spotkania z drugim człowiekiem.
Ze względu na szerokie pole zastosowania mentoringu badacze interpretują go na różne sposoby.
Według oficjalnej definicji Europejskiego Centrum Mentoringu38, którą przyjmują nie tylko kraje
europejskie, lecz w dużym stopniu również Australia i Nowa Zelandia, mentoring to „dobrowolna,
niezależna od hierarchii służbowej pomoc udzielana przez jednego człowieka drugiemu, dzięki
czemu może on poczynić znaczny postęp w wiedzy, pracy zawodowej lub sposobie myślenia”39.
Tak rozumiany mentoring znajduje zastosowanie w sferze biznesowej i społecznej. Powyższa
definicja wyklucza relacje oparte na władzy, gdyż, jak słusznie zauważa Clutterbuck40, w takim
związku trudno byłoby o pełną otwartość. Pomoc ujęta w powyższej definicji rozumiana jest jako
wszelkiego rodzaju wsparcie, którego podopiecznemu udziela mentor. Istotne jest, aby potrafił on
dostosować to wsparcie do pojawiających się potrzeb. Między podmiotami relacji mentoringowej
nie istnieje żadna hierarchia. Dla osiągnięcia korzyści ze związku mentoringowego niezwykle ważne
jest wyznaczenie konkretnego celu relacji.

Cf. A. Sołtys, A. Piekarska, Mentoring i coaching jako alternatywna forma wzmacniania działań społecznych i instytucjonalnych,
w: M. Krawiec (red.), Prezentacja dobrych praktyk z doświadczeń Centrum Wspierania Rozwoju, Łódź 2009.
37
D. Clutterbuck, Każdy potrzebuje mentora..., op. cit., s. 11.
38
Za: ibidem.
39
Ibidem, s. 13.
40
Cf. ibidem, s. 13.
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Wyróżnia się dwa modele mentoringu: rozwijający i patronacki. Aktualnie funkcjonującym
i bardziej popularnym modelem mentoringu, zarówno w sferze społecznej, jak i biznesowej, jest
mentoring rozwijający (developmental mentoring). Zakłada on, że rolą mentora jest wspieranie
ucznia (mentee) w osiągnięciu etapu, na którym jest on w stanie samodzielnie kierować swoim
rozwojem, pozyskiwać pomoc i znajdować źródła potrzebnej mu wiedzy. Doświadczenie i mądrość
mentora mają większe znaczenie niż jego pozycja czy wiek. Model ten pojawił się w opozycji do
modelu mentoringu patronackiego (sponsorship mentoring), podkreślającego wykorzystanie siły,
autorytetu i wpływu mentora na podopiecznego.

Pierwsza faza, dotycząca budowania kontaktu między podmiotami, jest niezwykle ważna,
gdyż od niej w dużym stopniu zależy powodzenie relacji. W fazie drugiej następuje wyznaczenie
wspólnych celów i kierunków relacji, określenie tego, co para chce osiągnąć. Trzecia faza, najdłuższa,
obejmuje cały szereg działań służących osiągnięciu celów. Faza czwarta nadchodzi, gdy uczeń
osiągnął już większość celów i jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Nieuzasadnione przedłużanie relacji może doprowadzić do niezdrowej zależności. Prawidłowe zakończenie związku
powinno łączyć się z analizą i ewaluacją relacji. Ostatnia faza polega zazwyczaj na przekształceniu
formalnej relacji w stosunki przyjacielskie.

Trafną definicję mentoringu rozwijającego przedstawił Eric Parsloe, według którego mentoring
to „pomoc i wsparcie udzielane ludziom w zarządzaniu ich własną nauką w celu
maksymalnego wykorzystania ich potencjału, rozwoju ich umiejętności, polepszenia
uzyskiwanych przez nich wyników oraz wsparcie ich w dążeniu do stania się osobą,
jaką pragną być”41. Taką też definicję przyjmujemy na potrzeby projektu. Niezwykle ważne
jest wyeksponowanie pięciofazowego modelu, na którym oparty jest mentoring rozwijający42
(rysunek 2).

Bardzo trudno jest określić długość trwania poszczególnych faz, gdyż jest to kwestia
indywidualna. Jedna para potrzebuje mniej czasu na budowanie relacji, a więcej na fazę drugą,
podczas gdy inna więcej czasu poświęca na budowanie relacji, a mniej na wyznaczanie kierunku
działań. Nie jest możliwe uogólnienie i narzucenie konkretnych ram czasowych dla każdej pary.
Długość trwania poszczególnych faz zależy między innymi od sytuacji życiowej podopiecznego,
charakteru i osobowości wychowanka i mentora, a także od tego, jak długo oba podmioty się znają.
Relacja mentoringowa jest jednak procesem, w którym płynnie przechodzi się z jednej fazy do
następnej. Nierzadko zdarza się też, że poszczególne fazy na siebie zachodzą.
Wyróżnia się trzy istotne elementy każdej planowanej formy mentoringu:
1) screening — badanie kandydatów na mentorów;
2) introducing — wprowadzenie do programu i szkolenie;
3) monitoring — wspieranie mentorów i nadzór nad ich pracą.

Rysunek 2. Fazy relacji mentoringowej

Intensywność nauki

►

BK – budowanie kontaktu
WK – wyznaczanie kierunku
R – rozwój
Z – zakończenie
DD – dalsze działania
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►

Źródło: D. Megginson et al., Mentoring w działaniu. Przewodnik praktyczny, Poznań 2008, s. 34

E. Parsloe, Coaching, Mentoring and Assessing: A Practical Guide to Developing Competence, London 1992, za: D. Clutterbuck, Każdy potrzebuje
mentora..., op. cit., s. 15.
42
D. Megginson et al., Mentoring w działaniu. Przewodnik praktyczny, tłum. A. Sawicka-Chrapkowicz, Poznań 2008, s. 34.

Odpowiednie badanie kandydatów umożliwia wybór osób, które są dojrzałe i odpowiedzialne,
a także mają predyspozycje i kompetencje do tego, by stać się mentorami. Wprowadzenie do
programu i szkolenie mają na celu przygotowanie obu stron do uczestnictwa w mentoringu. Ważne jest,
by zarówno mentorzy, jak i podopieczni znali zasady programu, a także swoje prawa i obowiązki.
Trzeci, nie mniej ważny element, dotyczy wspierania mentorów i monitorowania ich pracy.
W mentoringu planowanym każda relacja jest nadzorowana przez osobę koordynującą program.
Mentoring jest zawsze procesem dwukierunkowym, długofalowym, opartym na ciągłym
uczeniu się. Aby relacja mentoringowa była skuteczna, potrzeba czasu i zaangażowania obu stron.
„Mentoring to niezwykła relacja oparta na spotkaniu dwóch indywidualności, które są świadome
korzyści dla własnego rozwoju, wynikających z wymiany doświadczeń i wiedzy. To wspólna
wędrówka, podczas której mentor nie narzuca swojego kierunku i nie daje gotowych odpowiedzi,
ale inspiruje i pomaga odkryć pragnienia” 43.

41

48

43

S. Karwala, Mentoring jako strategia..., op. cit., s. 124.

49

Rozdział III. Teoretyczne aspekty mentoringu i ich zastosowanie w praktyce

Jakość relacji mentoringowej warunkują określone czynniki44:
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Rysunek 3. Wymiary pomocy w mentoringu

1. Jasność celu — wspólne określenie celów relacji mentoringowej jest kluczem do sukcesu.
Cele powinny być jawne i możliwe do osiągnięcia oraz zostać zaakceptowane przez mentora
i podopiecznego.

ton mentora

dyrektywny

2. Umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów — do stworzenia kontaktu potrzebna
jest wzajemna akceptacja, ale także dostrzeganie i docenianie różnic. Wskazana jest
zgodność wartości wyznawanych przez obie strony.
3. Rozumienie roli i jej granic — zarówno mentor, jak i mentee powinni znać swoje role i mieć
świadomość związanych z nimi umiejętności i ograniczeń.

rozwijający

charakter relacji

opiekuńczy

4. Brak przymusu — dobrowolny udział w mentoringu obu stron gwarantuje jego powodzenie.
5. Podstawowe kompetencje mentora i ucznia — oba podmioty powinny wnieść do relacji
pewne cechy i umiejętności, np. kompetencje komunikacyjne, wzajemną szczerość,
empatię, życzliwość, zdolność do refleksji. Relacje dialogiczne są jednym z najważniejszych
wyznaczników jakości bycia człowiekiem45. Dzięki partnerskim relacjom między mistrzem
a uczniem możliwe jest prowadzenie otwartego dialogu, który służy przedstawianiu
problemów i pomysłów, aktywnemu słuchaniu oraz budowaniu krytycyzmu.
6. Zachowania proaktywne ucznia i rozwojowe mentora — relacje mentoringowe funkcjonują
najlepiej, gdy podopieczny wykazuje się aktywnością i inicjatywą, oczekując zachowań
rozwojowych od mentora.
7. Ocena i analiza — wskazana jest stała analiza i ewaluacja relacji, jej mocnych i słabych stron,
prowadzona na zasadzie otwartego dialogu.
Wyróżnia się dwa wymiary pomocy stosowanej w mentoringu, które przedstawione zostały
na rysunku 3. Niezmiernie ważny jest ton nadawany relacji przez mentora. Jeśli udziela on
podopiecznemu konkretnych rad i sugestii, ponosząc pełną odpowiedzialność za związek,
dominuje wówczas ton dyrektywny. Korzystniej jest jednak, gdy mentor stosuje ton niedyrektywny,
zachęcając podopiecznego do wyciągania wniosków na temat dalszych dróg rozwoju i starając
się wzbudzić w nim poczucie odpowiedzialności za siebie samego. Drugi wymiar dotyczy potrzeb
jednostki. Jeśli podopieczny nastawiony jest na ciągły rozwój i proces uczenia się, mamy do
czynienia z rozwijającym charakterem relacji, jeśli potrzebuje ciągłej opieki i wsparcia — z relacją
opiekuńczą.

44
45

niedyrektywny
Źródło: D. Clutterbuck, Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami, Warszawa 2002, s. 31

Wyróżnia się cztery podstawowe style pomocy w mentoringu, które opierają się na typach
związków mentoringowych: coaching, doradztwo, sieć kontaktów i opiekę. Coaching jest
stosunkowo dyrektywnym narzędziem pomocy, w którym coach jest odpowiedzialny za proces
uczenia się. Doradztwo, rozumiane jako wsparcie i nauka, jest niedyrektywnym stylem udzielania
pomocy. Sieć kontaktów dotyczy rozwijania u podopiecznych zaradności i samodzielności, a także
uświadamiania im możliwości pozyskiwania informacji oraz pomocy w tworzeniu tejże sieci.
Opieka jest narzędziem zakładającym stałe nadzorowanie podopiecznego. Rysunek 4 obrazuje
podstawowe style udzielania pomocy. Mentoring czerpie ze wszystkich czterech stylów. Zadaniem
dobrego mentora jest wybór stylu odpowiadającego danej potrzebie. W zależności od sytuacji
mentor służy różnego rodzaju pomocą. W razie potrzeby jest dla mentee wsparciem, w innym
przypadku coachem, w jeszcze innym doradza czy też pomaga w budowaniu sieci kontaktów.

Cf. D. Megginson et al., Mentoring w działaniu..., op. cit., s. 31–33.
Cf. A. Cudowska (red.), Oblicza dialogu, Białystok 2008.
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Rysunek 4. Podstawowe style udzielania pomocy w mentoringu

których warto samodzielnie iść, ale na własne ryzyko i we własnym stylu, dla odsłonięcia jakiejś
niedostępnej tajemnicy, dla pokonania nierozpoznanego celu czy wyzwania”48. Badania jakościowe
przeprowadzone w ramach projektu potwierdzają tę tezę.

dyrektywny

COACHING

OPIEKA

rozwijający

opiekuńczy
SIEĆ KONTAKTÓW

DORADZTWO

niedyrektywny
Źródło: D. Clutterbuck, Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami, Warszawa 2002, s. 34

2. Mentoring w pracy z młodzieżą objętą pieczą zastępczą
Młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym jest grupą najbardziej podatną
na korzystne działanie mentoringu46. Dlatego też zasadna jest aplikacja mentoringu wobec
dorastających wychowanków pieczy zastępczej, którzy przygotowują się do usamodzielnienia.
Dorosła, bardziej doświadczona osoba pełniąca funkcję mentora osoby usamodzielniającej się
ma ogromną szansę zapobiec wykluczeniu społecznemu danej jednostki i pomóc jej w trudnej
codzienności. Mentor jest osobą godną zaufania, stanowiącą wzór i autorytet dla innych. Jak
pisze Lech Witkowski „autorytetem staje się osoba, której spotkanie […] było ważne dla naszego
rozwoju, którą uznajemy za katalizator naszych przemian wewnętrznych, wobec której mamy
dług wdzięczności, choć bez poczucia pełnej uległości”47. Dlatego też pojęcie mentor często
odnoszone jest do osoby, której obecność miała bądź ma duże znaczenie dla jednostki. Młodzi
ludzie objęci pieczą zastępczą często nie mają wzorców, osób, które „wskazywałyby ślady, po
Cf. D.L. DuBois et al., Effectiveness of Mentoring Programs for Youth: A Meta-Analytic Review, w: „American Journal of Community
Psychology”, nr 30/2002.
47
L. Witkowski, Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii),
Kraków 2009, s. 17.
46
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Mentor staje się dla wychowanka „drogowskazem” wytyczającym ścieżki, po których
podopieczny może samodzielnie stąpać. Młodemu, rozpoczynającemu dorosłe życie człowiekowi
pomoc mentora jest niezwykle potrzebna. Świadomość istnienia osoby, na której można polegać,
która wysłucha, ale nie skrytykuje, która pokazuje różne możliwości, ale nie nakazuje jednej
drogi, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie społeczne. W pełnych, prawidłowo egzystujących
rodzinach to rodzice są często naturalnymi mentorami, pomagając dzieciom w codziennych
problemach, a także w procesie usamodzielnienia. Młodzież opuszczająca środowiska zastępcze,
nawet jeśli ma rodzinę, zazwyczaj nie może liczyć na wsparcie z jej strony. Mentor, któremu los
podopiecznego nie jest obojętny, w ogromnym stopniu pomaga w usamodzielnieniu się, niwelując
tym samym poczucie osamotnienia i bezradności wychowanka. Indywidualne interakcje oparte
na bliskiej relacji mentoringowej wzmacniają podmiotowość podopiecznych oraz wpływają na ich
aktywność zawodową i wzrost motywacji do podejmowania zachowań pozytywnych społecznie.
Mentor motywuje młodego człowieka do aktywności zgodnie z rozpoznanymi potrzebami
i zainteresowaniami, wzmacniając tym samym jego szanse na rynku pracy. Mentoring jest procesem
długofalowym i wymaga czasu zarówno ze strony mentora, jak i podopiecznego. Aby wypracować
bliski kontakt oparty na życzliwości i partnerstwie, wskazane jest, by mentorem stał się ktoś
z najbliższego otoczenia wychowanka, do kogo ma on zaufanie. Badania pokazują, że większość
podopiecznych placówek ma przynajmniej jednego wychowawcę, któremu ufa, natomiast wszyscy
badani wychowankowie rodzinnych form mają zaufanie do swoich opiekunów: „zaufanie do nich
mam na pewno [...]. Wiem, że oni chcą dla mnie jak najlepiej”49. Zasadne jest więc pełnienie roli
mentora przez wychowawcę placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuna zastępczego lub
opiekuna usamodzielnienia, ponieważ osoby te dobrze znają swoich wychowanków.
Włączenie mentoringu do pracy wychowawców i opiekunów pieczy zastępczej pozwala
rozpocząć działanie mentoringowe od fazy drugiej, gdy kontakt między mentorem a mentee jest
już nawiązany. Para koncentruje się więc na wyznaczaniu celów relacji i dążeniu do ich realizacji.
Dzięki bliskiej, indywidualnej relacji mentoringowej z młodzieżą mentorzy mają realną szansę
uczestnictwa w kreowaniu ich życia, szczególnie gdy liczba wychowanków przypadających na
jednego wychowawcę w placówce jest niewielka. Wydawać by się mogło, że nieco łatwiejsze
zadanie stoi przed opiekunami rodzinnych form pieczy zastępczej, którzy wychowują mniejszą liczbę
podopiecznych. Znakomitą większość rodzin zastępczych stanowią jednak rodziny spokrewnione,
w których opiekunami są zazwyczaj dziadkowie, rzadziej rodzeństwo czy wujostwo, którzy nie
zawsze stanowią wzór dla swoich wychowanków.
48
49

Ibidem, s. 17.
A. Cudowska, B. Tołwińska, A. Butarewicz, A. Bobaj, Raport z badań..., op. cit., s. 58.
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3. Cel i zakres stosowania narzędzia oraz grupa docelowa
W realizowanym przez nas projekcie zastosowaliśmy planowaną formę mentoringu społecznego
rozwijającego, w której mentorzy pracowali w indywidualnych relacjach z podopiecznymi
w okresie od stycznia do sierpnia 2013 r. Każdy z ośmiu zatrudnionych mentorów nawiązał osobne
relacje mentoringowe z trojgiem podopiecznych w wieku 15–19 lat pozostających w pieczy zastępczej.
Celem tych relacji była aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków. Łącznie mentoringiem
objętych zostało więc 24 wychowanków (15 dziewcząt i 9 chłopców), mających zróżnicowany
bagaż doświadczeń życiowych, trudną sytuację rodzinną, liczne problemy natury emocjonalnej
i społecznej, kłopoty w szkole, a nierzadko także konflikty z prawem. Zdecydowaną większość
uczestników projektu stanowili wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej (dziewięcioro
wychowanków z placówki socjalizacyjnej, sześcioro z pogotowia opiekuńczego), pozostali to
podopieczni rodzinnych form pieczy zastępczej (troje wychowanków z rodzinnych domów dziecka,
sześcioro z rodzin zastępczych spokrewnionych).
Na trudną sytuację życiową młodzieży objętej mentoringiem składa się wiele czynników, między
innymi zerwanie lub zaburzenie relacji z bliskimi, wychowywanie się poza rodziną, traumatyczne
doświadczenia życiowe, takie jak bycie świadkiem lub ofiarą przemocy — w tym seksualnej — czy też
nadużywanie alkoholu. Młodzież uczestnicząca w projekcie znajduje się w grupie podwyższonego
ryzyka w zakresie stosowania używek, agresji, przemocy. Ponadto wymaga stałego motywowania
do nauki czy pracy z uwagi na niską samoocenę i utrwalony traumatycznymi doświadczeniami
brak wiary we własne możliwości. Grupa ta charakteryzuje się niskimi kompetencjami osobistymi,
społecznymi i zawodowymi, a tym samym ma problemy z wejściem i odnalezieniem się na rynku pracy.
Zaniedbania i deficyty poznawcze utrudniają często wychowankom proces edukacji, większość
ma znaczące lub przejściowe problemy z nauką, a nawet z opanowaniem tzw. podstawy
programowej. Wiek wychowanków wymaga od nich podejmowania ważnych życiowych decyzji
dotyczących ścieżki kształcenia, a także drogi zawodowej. Są to więc decyzje, które rzutują na ich
przyszłość. Trudno jednak wychowankom dokonywać tego typu wyborów, gdy nie są zaspokojone
ich podstawowe potrzeby, takie jak potrzeba bezpieczeństwa, miłości czy przynależności. W związku
z tym podejmowane przez nich decyzje są często pochopne lub przypadkowe, czasem nawet
ryzykowne, i nie służą usamodzielnieniu się. Na wybory wychowanków pieczy instytucjonalnej
wpływ mają także rówieśnicy i ich doświadczenia, a także presja rówieśnicza, która z jednej strony
może być czynnikiem stymulującym i aktywizującym do działania, z drugiej zaś może ograniczać
aktywność społeczną i zawodową podopiecznego. Decyzje wychowanków dotyczące kształcenia
i pracy zawodowej są też uwarunkowane możliwościami lokalnej oferty edukacyjnej i lokalnego
rynku pracy.
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Wszystkie wskazane czynniki utrudniają uczestniczącej w projekcie młodzieży z pieczy
zastępczej zrównoważone i harmonijne funkcjonowanie w wymaganych rolach społecznych
oraz osłabiają motywację do wyrównywania braków i pokonywania trudności, które często przerastają
jej możliwości. Utrwalone mechanizmy, hierarchia wartości i niezadowolenie z sytuacji życiowej
tworzą kolejne bariery w procesie rozwoju i psychokorekcji. Nie dziwi więc, że przy tak wielkim
bagażu doświadczeń i obciążeń wychowankom pieczy zastępczej trudno jest wejść na rynek
pracy. Uwarunkowania systemowe nie ułatwiają tego procesu, wręcz odwrotnie, powodują
uzależnienie od systemu pomocy i wzmacniają postawę roszczeniową. Młodzi ludzie przebywający
w instytucjach opieki zastępczej nie otrzymują wystarczającego wsparcia w trakcie wchodzenia na
obecny rynek pracy. Programy usamodzielnienia są ramowym zapisem aspiracji wychowanków,
często nieadekwatnych do ich możliwości. Młodzież w chwili ich opracowywania ma zbyt małą
wiedzę na temat swoich mocnych stron, sytuacji na rynku zatrudnienia, możliwości wsparcia.
Programy usamodzielnienia nie uwzględniają konkurencji i problemów na lokalnych rynkach pracy
ani trudności z kontynuowaniem kształcenia czy praktycznej nauki zawodu, przez co zapisy w tych
programach są często fikcyjne lub trudne do realizacji.
Rolę mentorów w naszym projekcie pełnili odpowiednio przygotowani wychowawcy placówek
wielofunkcyjnych, opiekunowie rodzinnych form opieki zastępczej, studentka pedagogiki tworząca
rodzinę zastępczą dla swojego rodzeństwa, wolontariuszka z placówki opiekuńczo-wychowawczej
oraz koordynator Zespołu ds. Pieczy Zastępczej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy
z powodzeniem ukończyli szkolenie dla kandydatów na mentorów i pomyślnie przeszli proces
rekrutacji.
Skuteczność relacji mentoringowej wymaga czasu, jednak nawet ośmiomiesięczny etap
testowania metody w projekcie pokazał, że mentoring przynosi wiele korzyści. Głównym
celem projektu było zwiększenie szans wejścia na rynek pracy wychowanków instytucji
opieki zastępczej (placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastępczych) w wieku 15–19 lat w Białymstoku, poprzez wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego
systemu obejmującego wsparcie bezpośrednie i pośrednie. Jednym z głównych wskaźników
służących weryfikacji tego celu było wypracowanie standardów pracy metodą mentoringu,
ukierunkowaną na wzmacnianie aktywności społecznej i zawodowej wychowanków pieczy
zastępczej. Źródłem pozyskania danych do weryfikacji tego wskaźnika było przetestowanie
opracowanej metody.
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Dzięki temu, że większość mentorów znała swoich podopiecznych wcześniej, pracę rozpoczęli
od drugiej fazy relacji mentoringowej — ustalania celów i kierunków działania. W znacznie
trudniejszej sytuacji byli ci mentorzy, którzy musieli stworzyć relacje mentoringowe od początku,
co zważywszy na krótki etap testowania metody w projekcie nie było łatwe. Budowanie kontaktu,
poznawanie się, praca nad wzajemnym zaufaniem to niezwykle ważne elementy pierwszej fazy
relacji mentoringowej, bez których trudno o jakiekolwiek efekty. Dopiero gdy mentor i podopieczny
zaufają sobie nawzajem i wytworzy się między nimi więź partnerska, można wyznaczać cele,
a następnie dążyć do ich realizacji. Dlatego też pary, które nie znały się przed rozpoczęciem etapu
testowania, miały trudniejsze zadanie — dużo czasu zajęło im budowanie relacji, przez co krócej trwał
okres realizacji zadań służących osiągnięciu założonych celów. Z drugiej strony mentorzy, którzy z racji
pełnienia roli wychowawców w placówkach znali swoich wychowanków wcześniej również mieli
pewnego rodzaju trudności i obawy związane z tym, czy uda im się zastąpić relację wychowawca —
wychowanek relacją mentor — podopieczny. Okazało się jednak, że nie stanowiło to dużego
problemu. Niezależnie od tego, czy mentor zna swojego podopiecznego, czy nie, rekomendujemy,
aby relacja mentoringowa trwała co najmniej 12 miesięcy.
Uszczegółowieniem głównego celu projektu — zwiększenia szans wejścia na rynek pracy
młodzieży — była aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków, a także ich rozwój
osobisty. Każda para, opracowując indywidualny plan pracy, określiła swoje własne cele i sposoby
ich realizacji. Odpowiadały one potrzebom i możliwościom poszczególnych jednostek, wszystkie
jednak oscylowały wokół trzech celów szczegółowych, aby poprzez ich realizację zwiększyć szanse
młodzieży na rynku pracy.
W celu zweryfikowania skuteczności testowanej w ramach projektu metody prowadzona
była zarówno ewaluacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna, które zostały szerzej opisane w rozdziale VI
pt. „Monitoring i ewaluacja metody”.

Agata Butarewicz, Anna Dąbrowska, Bożena Gwizdek

Rozdział IV

Mentor w projekcie:
aspekty merytoryczne i formalne
1. Profil zawodowy i osobowościowy mentora
oraz przygotowanie go do pracy
W poprzednich rozdziałach, stanowiących teoretyczne wprowadzenie do mentoringu, wiele
miejsca poświęcono osobie mentora. Mówi się o nim, że powinien być wzorem osobowym,
doradcą, przewodnikiem, nauczycielem, autorytetem. Mentor kojarzy się z osobą starszą, bardziej
doświadczoną i będącą dla swojego młodszego ucznia mistrzem, kimś, kto powoli prowadzi go przez
meandry wiedzy i życia. Ogromne znaczenie mentora w życiu podopiecznego czyni z niego postać
wyjątkową, ale jednocześnie obciąża odpowiedzialnością za los drugiego człowieka. W związku
z tym osoby pretendujące do pełnienia tej roli nie mogą być przypadkowe. O tym, czy dana jednostka
jest odpowiednim kandydatem na mentora decydują unikalne cechy osobowości oraz więź
z podopiecznym, rzadziej wykształcenie czy wykonywany zawód. Zgodnie z definicją mentoringu
rozwijającego, który został szerzej opisany w poprzednim rozdziale, rolą mentora w relacji z uczniem
jest pomoc w rozwijaniu niezbędnych kompetencji i umiejętności podopiecznego, ale przede
wszystkim zapewnianie mu wsparcia w sposób pozwalający na maksymalne wykorzystanie
jego potencjału. Wybór kandydatów na mentorów jest zatem niezwykle ważnym elementem
Programu Mentoringowego, ponieważ w dużej mierze decyduje o jego skuteczności.
Analiza stosowanych w Polsce programów pomocowych, terapeutycznych, profilaktycznych
i prewencyjnych, które bazują na modelowaniu i elementach mentoringu, była dla nas cenną
inspiracją i wsparciem w kształtowaniu profilu mentora. Syntetyczny opis tych programów został
przedstawiony w tabeli 5.
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Oparty na mentoringu program, który zakłada łączenie w pary na zasadzie przyszywanego rodzeństwa
starszego wolontariusza-mentora z młodszym podopiecznym. Między podmiotami tworzy się relacja
partnerska i więź emocjonalna. Mentor odgrywa
istotną rolę w oddziaływaniach wspierających,
profilaktycznych, korekcyjnych, wychowawczych,
terapeutycznych i resocjalizacyjnych.
Program profilaktyki środowiskowej opracowany na
podstawie amerykańskiego programu Snowball. Jego
celem jest stworzenie w lokalnej społeczności stałego
systemu wsparcia. Rozpoczyna się poszukiwaniem
autentycznych liderów młodzieżowych, którym
dorośli-mentorzy służą wsparciem i pomocą.
Australijski program profilaktyczny w polskim
opracowaniu Alicji Kobiałki, skierowany do
starszej młodzieży. Jego realizatorzy powinni mieć
odpowiednie kompetencje i doświadczenie w pracy
z młodzieżą.
Jest to Program Siedmiu Kroków, opracowany przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, skierowany do młodzieży powyżej
14 roku życia. Jego realizatorami powinny być osoby
odpowiednio przygotowane i wiarygodne dla
młodzieży.

Program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa
Wojcieszka, skierowany do młodzieży z ostatnich
klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Główną rolę
odgrywa w nim lider, będący świadkiem trzeźwego
życia.
Program wychowawczo-profilaktyczny autorstwa
Andrzeja Kołodziejczyka, Ewy Czemierowskiej
i Tomasza Kołodziejczyka, skierowany do dzieci
i młodzieży w wieku 7–17 lat, w którym ważną rolę
odgrywa posiadający odpowiednie predyspozycje
i kompetencje wychowawca będący realizatorem
cyklu zajęć.
Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych
autorstwa Andrzeja Kołodziejczyka, Ewy Czemierowskiej i Tomasza Kołodziejczyka, kładący nacisk na
odpowiednie kompetencje prowadzącego, który ma
za zadanie modelować zachowania swoich uczniów.
Program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa
Wojcieszka, w którym znaczącą rolę odgrywa
modelujący lider, mający za zadanie wzbudzić
silne emocje i określony stosunek do problemu
uzależnienia od alkoholu u młodzieży w wieku
powyżej 15 roku życia. Bardzo ważny jest skład
zespołu prowadzącego program: każda z osób
powinna mieć określoną wiedzę, kompetencje
i zasoby, aby wywołać określony efekt w postaci
zmiany norm środowiskowych związanych z piciem
alkoholu.

Śnieżna Kula

Jak Żyć
z Ludźmi

Drugi
Elementarz

Debata

Spójrz Inaczej

Spójrz Inaczej
na Agresję

Noe

Krótki opis

Starszy Brat
Starsza Siostra

Nazwa
programu
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Amerykański program autorstwa Davida W. Johnsona,
którego realizatorami mogą być wychowawcy
i nauczyciele pragnący rozwijać swoje umiejętności
wychowawcze. Program ten jest zalecany dla grup
samopomocowych i grup liderów.
Program psychoprofilaktyczny autorstwa Marii
Król-Fijewskiej i Piotra Fijewskiego z Instytutu
Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie,
przydatny w pracy z grupami liderów. Program uczy
ważnych umiejętności życiowych (nawiązywania
satysfakcjonujących kontaktów, pomagania innym,
rozumienia siebie i innych, a także radzenia sobie
w trudnych sytuacjach). Bardzo ważne są osoby
realizujące program, które otrzymują w trakcie
realizacji wsparcie od tzw. rzecznika programu.
Program autorstwa Zbigniewa B. Gasia z Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego celem jest
wyłonienie grupy młodzieży i nauczycieli cieszących
się zaufaniem uczniów, a następnie przygotowanie
ich do pełnienia funkcji nieformalnych doradców
w środowisku szkolnym.

Program autorstwa Zbigniewa B. Gasia z Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kładący nacisk
na rozwój nauczyciela/wychowawcy, u którego
zwraca się uwagę na dwa komponenty: osobowość
i umiejętności.
Projekt uniwersalnego programu dla rodziców
autorstwa Agnieszki Arendarskiej i Krzysztofa
Wojcieszka, opracowany dla potrzeb Drugiego
Elementarza, którego celem jest pozyskanie
do współpracy rodziców. Ważną rolę odgrywa
realizator — przewodnik i mentor rodziców.
Program zajęć warsztatowych w zakresie umiejętności
wychowawczych autorstwa Joanny Sakowskiej i Zofii
Śpiewak, oparty na koncepcji „Wychowanie bez
porażek” Thomasa Gordona, kładący nacisk na to, aby
jego realizatorami byli profesjonaliści, którzy mają
pełnić funkcję doradców rodziców.
Program umiejętności wychowawczych autorstwa
Carole Sutton, przeznaczony dla młodszych dzieci,
oparty na koncepcjach behawioralnych. Realizatorami
programu powinni być przeszkoleni profesjonaliści,
którzy mają pełnić funkcję doradczą.
Program profilaktyczny dla najmłodszych, oparty na
bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pt. Cukierki.
W cyklu zajęć z przedszkolakami i uczniami nauczania
zintegrowanego pokazuje się osobę dobrego
i bezpiecznego dorosłego, który chroni dziecko przed
niebezpiecznymi sytuacjami i od którego dziecko
uczy się bezpiecznych zachowań.

Podaj Dłoń

Nasze
Spotkania

Program
Rówieśniczego
Doradztwa

Program
Aktywizacji
Profesjonalnej
Nauczycieli
Wychowawców
Przygotowanie
do Profilaktyki
Domowej

Szkoła
dla Rodziców
i Wychowawców

Jak Radzić Sobie
z Trudnymi
Zachowaniami
u Dzieci

Cukierki

Opracowanie własne

Program interwencyjny autorstwa Barbary i Grzegorza
Paziów, stanowiący kontynuację programu Noe,
przeznaczony dla młodzieży z grup podwyższonego
ryzyka. Niezwykle ważne są w tym programie
kompetencje i doświadczenie realizatorów.

Krótki opis

Odczuwaj,
Ufaj, Mów

Nazwa
programu
Literatura

Grzelak A., Cukierki, Kraków 2000.

Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy
profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2000,
s. 105.

Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy
profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2000,
s. 104.

Arendarska A., Wojcieszek K., Przygotowanie do
profilaktyki domowej. Zajęcia opracowane jako projekt
uniwersalnego programu profilaktyki dla rodziców,
dostosowane do „Programu Siedmiu Kroków”,
Warszawa 1997.

Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy
profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2000,
s. 100.

Gaś Z.B., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.

Kamińska-Buśko B. (red.), Zapobieganie uzależnieniom
uczniów. Publikacja dla pracowników oświaty,
Warszawa 1997, s. 165–166.

Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy
profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2000, s. 99.

Gaś Z.B., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.

Król-Fijewska M., Fijewski P., Przewodnik do realizacji
zajęć psychologicznych „Nasze spotkania”, Warszawa
1994.

Johnson D.W., Podaj dłoń, tłum. B Czarnecka, Warszawa
1992.

Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy
profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2000, s. 96.

Tabela 5. Programy bazujące na modelowaniu i elementach mentoringu (cd.)
Rozdział IV. Mentor w projekcie: aspekty merytoryczne i formalne
Rozdział IV. Mentor w projekcie: aspekty merytoryczne i formalne

61

Rozdział IV. Mentor w projekcie: aspekty merytoryczne i formalne

• Profil zawodowy mentora w ramach projektu
Naszym głównym założeniem było wypracowanie standardu pracy metodą mentoringu
w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. Za kluczowych kandydatów na mentorów
uznaliśmy więc osoby pracujące z wychowankami w placówkach na co dzień, w tym
wychowawców, pełnoletnich wolontariuszy, stażystów i opiekunów usamodzielnienia. Ważne
było, aby zapoczątkowana w ramach projektu praca z podopiecznym mogła być naturalnie
kontynuowana również po jego zakończeniu, a relacja mentoringowa nie została gwałtownie
przerwana. W przypadku rodzin zastępczych, naszym zadaniem było zapewnienie wsparcia
opiekunom w ramach Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego, tak by mogli oni pełnić dla swoich
podopiecznych funkcję naturalnych mentorów. Jednocześnie wyniki badań realizowanych w ramach
projektu pokazały, że wychowankowie przebywający w rodzinach zastępczych spokrewnionych
niejednokrotnie również potrzebują dodatkowego wsparcia mentora, zwłaszcza w procesie
usamodzielniania się. Wynika to z faktu, że na ogół opiekunami zastępczymi są dziadkowie lub starsze
rodzeństwo, którzy nie mają dostatecznych kompetencji i umiejętności, aby skutecznie wspierać
swoich podopiecznych. Problem stanowią także ich niska świadomość w zakresie potrzeby pracy
nad sobą, koncentrowanie się jedynie na zewnętrznych przejawach problemów dzieci, takich jak złe
oceny czy niska frekwencja w szkole, a także obarczanie ich winą za zaistniałą sytuację. Kandydatami na
mentorów w ramach projektu mogły być więc również osoby pracujące z rodzinami zastępczymi,
w tym koordynatorzy pieczy zastępczej i pracownicy socjalni.

Rozdział IV. Mentor w projekcie: aspekty merytoryczne i formalne

W celu ukształtowania owych kompetencji, niezbędnych dla efektywnego pełnienia
roli mentora, zrealizowane zostało szkolenie „Mentoring jako metoda aktywizacji społecznej
i zawodowej młodzieży”. Już na etapie rekrutacji kandydatów do udziału w powyższym treningu
dołożyliśmy wszelkich starań, aby zakwalifikowane osoby jak najlepiej odpowiadały profilowi
przyszłego mentora. Na uwadze mieliśmy fakt, że w kolejnym etapie to właśnie spośród
uczestników szkolenia wybrane zostaną osoby, które wezmą udział w procesie testowania metody
i przez osiem miesięcy będą pełniły w projekcie funkcję mentorów. Szkolenie pełniło zatem nie
tylko funkcję edukacyjną, przygotowując kandydatów do pracy w charakterze mentora, ale służyło
również lepszemu poznaniu uczestników i zweryfikowaniu, przynajmniej do pewnego stopnia,
ich predyspozycji do objęcia tej funkcji. Szkolenie było więc jednym z etapów selekcji mentorów,
którzy następnie wzięli udział w testowaniu metody. Proces ten, obejmujący cztery fazy rekrutacji,
obrazuje poniższy schemat:
Rysunek 5. Etapy rekrutacji mentorów
Promocja szkolenia
„Mentoring jako metoda aktywizacji
społecznej i zawodowej młodzieży”

Rekrutacja
i wybór kandydatów
do udziału w szkoleniu

• Kompetencje mentora
Istotnym czynnikiem decydującym o jakości relacji mentoringowej, o czym była mowa
w rozdziale III, są między innymi kompetencje mentora i ucznia. W relacji z podopiecznym mentor
pełni równolegle wiele ról — jest liderem, ekspertem, koordynatorem i jednocześnie realizatorem
planu pomocy. Im wyższe są kompetencje zawodowe i osobowościowe mentorów, tym
skuteczniejsze wsparcie mogą oni zaoferować swoim podopiecznym. Badania przeprowadzone
w pierwszej fazie projektu umożliwiły sprecyzowanie problemów i oczekiwań wychowanków
w zakresie proponowanej pomocy. Wyniki pozwoliły także określić, jakie kompetencje powinien
posiadać mentor, aby był w stanie w sposób adekwatny odpowiadać na potrzeby podopiecznego.
Kompetencje są tu rozumiane nie tylko jako wiedza czy umiejętności, ale również jako postawy,
co wiąże się z koniecznością przełamywania przez kandydatów własnych schematów myślenia
oraz zmianą perspektywy postrzegania nie tylko podopiecznego, ale także samego siebie. Przyjęcie
takiej perspektywy powinno w konsekwencji prowadzić do umiejętnego przekształcenia relacji
z podopiecznym z hierarchicznej w partnerską.
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W ramach działań promocyjnych istotną rolę odegrały bezpośrednie spotkania z potencjalnymi
kandydatami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z pracownikami socjalnymi
zajmującymi się pieczą zastępczą. Nie bez znaczenia pozostał również fakt, że już w pierwszej
fazie projektu, kiedy to prowadzono badania i spotkania panelowe, osoby bezpośrednio pracujące
z wychowankami były włączane w proces tworzenia wstępnej wersji standardu pracy metodą
mentoringu i na bieżąco informowane o naszych planach w zakresie jego wdrażania. Rekrutacja do
udziału w szkoleniu obejmowała złożenie w biurze projektu kwestionariusza zgłoszeniowego, na
podstawie którego dokonywano wstępnej weryfikacji kryteriów formalnych. Osoby spełniające
wymogi zostały następnie zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzone zgodnie
z kwestionariuszem wywiadu. Ocenie poddawano takie obszary jak motywacja, doświadczenie
zawodowe i kompetencje osobiste kandydatów. W wyniku rekrutacji do udziału w szkoleniu
zakwalifikowanych zostało 15 osób.
Program szkolenia „Mentoring jako metoda aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży”
zakładał realizację pięciu modułów tematycznych. Każdy z nich odwoływał się do konkretnego
obszaru aktywności mentora. Moduł pierwszy, obejmujący teoretyczne wprowadzenie do
mentoringu, miał na celu zapoznanie kandydatów z ideą budowania i prowadzenia relacji
mentoringowej. Kolejny moduł dotyczył psychologicznych aspektów pracy z usamodzielnianą
młodzieżą. Ta część szkolenia przygotowywała uczestników do tworzenia diagnozy podopiecznego
oraz budowania strategii pomocy dziecku. Ważne było pokazanie problemu wychowanka
z perspektywy systemu, w którym funkcjonuje (placówki, rodziny, szkoły) i ukierunkowanie na
poszukiwanie rozwiązań w ramach współpracy z innymi podmiotami. Kolejne dwa moduły
szkolenia — doradztwo kariery i praca metodą projektu — miały na celu wyposażenie mentorów
w wiedzę, która wesprze ich w procesie aktywizowania podopiecznych. Jednym z kluczowych zadań
mentora jest pomoc w wejściu na rynek pracy, jego wiedza nie powinna więc sprowadzać się do
intuicji. Wachlarz narzędzi pracy mentora został poszerzony o metody aktywnego poszukiwania
pracy, zasady określania orientacji zawodowej podopiecznego oraz umiejętności korzystania z usług
lokalnych instytucji rynku zatrudnienia. Włączenie do programu szkolenia zagadnień dotyczących
pracy metodą projektu posłużyło ukazaniu mentorom alternatywnych możliwości pozyskiwania
funduszy na realizację własnych pomysłów. Tematyka tego modułu miała także być zachętą do
stymulowania młodzieży w zakresie włączania się w różnego rodzaju działania społeczne, a także
pokazać możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ostatnia część szkolenia została
poświęcona prawnym aspektom funkcjonowania pieczy zastępczej w Polsce. Przedstawione
tu zostały aktualne uwarunkowania prawne opieki zastępczej oraz zasady działania konkretnych
form opieki instytucjonalnej i rodzinnej, zgodnie z wymogami nowej ustawy o wspieraniu
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rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Celem tego modułu było zachęcenie
uczestników do zakładania placówek lub rodzin zastępczych, a zatem nieco innej, lecz równie ważnej
formy realizacji mentoringu w pracy z wychowankami. Każdy z modułów rozpoczynał się i kończył
ewaluacją w postaci testu sprawdzającego poziom wiedzy, zaś całość szkolenia podsumował test
kompetencji uczestników.
Z ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych po zakończeniu szkolenia wynika, że spełniło ono
oczekiwania uczestników, a także wyposażyło ich w nową wiedzę i umiejętności. Jednak dopiero
ponowna ewaluacja szkolenia, zrealizowana już po etapie testowania, pokazała, że program należy
uzupełnić o elementy pracy z rodziną naturalną podopiecznego oraz sposoby motywowania go do
działania. Jednocześnie wyniki ewaluacji zewnętrznej pokazują, że istnieje również potrzeba objęcia
kandydatów na mentorów treningiem interpersonalnym, który zwiększy ich samoświadomość oraz
przygotuje do pogłębionej pracy nad sobą w ramach superwizji.

• Kryteria wyboru kandydatów na mentorów
Mentorem może być taka osoba, którą podopieczny obdarzy szacunkiem i zaufaniem, a także
w sposób naturalny będzie ją postrzegać jako wzór do naśladowania. Stąd też założeniem projektu
było wyłonienie dorosłych opiekunów, którzy są w bliskiej relacji ze swoimi podopiecznymi czy
to w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy w rodzinach zastępczych, wyposażenie
ich w dodatkowe umiejętności w zakresie planowego i celowego kierowania relacją, a także
zapewnienie im odpowiedniego wsparcia w postaci superwizji oraz szkoleń i konsultacji w ramach
Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego. Kryteria formalne precyzowały, że mentorami mogą
zostać osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, mające pod opieką
usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15–19 lat, w tym wychowawcy
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie tworzący rodzinne formy opieki
zastępczej, pracownicy socjalni oraz wolontariusze i stażyści z placówek na terenie Białegostoku.
Wiele trudności przysporzyło nam natomiast określenie kryteriów odnoszących się do wymaganych
od mentorów cech osobowości, kompetencji i wiedzy. Niełatwo było również ocenić, czy dany
kandydat rzeczywiście będzie w stanie umiejętnie reagować na potrzeby swojego podopiecznego.
Wychowankowie wybrani do udziału w projekcie w badaniach ankietowych przeprowadzonych
przed rozpoczęciem projektu wyrazili potrzebę otrzymywania pomocy od swoich mentorów.
Jedynie 12% z nich nie wiedziało, czego mogłoby się po takiej relacji spodziewać. Pozostali, bez
względu na płeć, wskazali na oczekiwania dotyczące wsparcia, pomocy w nauce, w wyborze zawodu,
w rozwiązywaniu problemów i w załatwianiu spraw oraz porad w zakresie możliwości spędzania
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wolnego czasu. Dla większości badanych wychowanków pieczy zastępczej ważne jest posiadanie
osoby bliskiej, której mogą ufać i na którą mogą liczyć. Badani chłopcy dodatkowo wykazali chęć
otrzymywania porad dotyczących ich rozwoju oraz pokierowania i pomocy w czynnościach
porządkowych. Natomiast dziewczęta wyraziły także potrzebę motywowania ich do działania,
dodawania otuchy, okazywania zrozumienia i wyrozumiałości oraz pomocy we wprowadzeniu
w środowisko dorosłych i w podejmowaniu decyzji. Wchodząc w proces usamodzielniania się
wychowankowie potrzebują jeszcze więcej uwagi i indywidualnego wsparcia ze strony swoich
wychowawców i opiekunów.
Ze względu na duży nacisk położony w naszym projekcie na wzmacnianie aktywności społecznej
i zawodowej wychowanków, aktywność własna kandydatów stała się jednym z ważniejszych
kryteriów selekcji. Pod uwagę brano również takie cechy jak: otwartość, chęć samodoskonalenia
się, gotowość do pracy nad sobą, motywację do udziału w projekcie, a także przygotowanie
merytoryczne. Zależało nam również na tym, by na mentorów wybrać osoby, które nie kierują się
jedynie motywacją zewnętrzną w postaci gratyfikacji finansowej, lecz ujawniają silną motywację
wewnętrzną, podyktowaną autentyczną chęcią wsparcia podopiecznych. Konkludując, mentorem
mogła zostać osoba charakteryzująca się konkretnymi cechami osobowości, posiadająca liczne
kompetencje i motywację prospołeczną, a także wyrażająca chęć zaangażowania w relację
i gotowość do stałej pracy nad sobą. Elementy wpływające na profil mentora obrazuje poniższy
schemat.
Rysunek 6. Elementy konstytutywne profilu mentora

profil
mentora

cechy
osobowości

kompetencje
(wiedza,
umiejętności,
postawy)

wewnętrzna
motywacja
prospołeczna

zaangażowanie
w relację

gotowość do
samodoskonalenia

Ze względu na wymogi formalne procedura rekrutacji mentorów w ramach projektu
innowacyjnego została precyzyjnie określona w regulaminie. Wyboru dokonano w oparciu
o następujące kryteria:
a) wynik testu sprawdzającego wiedzę z zakresu szkolenia (maks. 28 pkt.) — 10% wagi,
b) indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na mentorów (maks. 30 pkt.) — 60% wagi,
c) opinie trenerów prowadzących poszczególne moduły szkoleniowe (maks. 4 pkt.) — 30% wagi.
Całkowita liczba punktów przyznanych każdemu kandydatowi została obliczona według wzoru:
x
y
z
∑ = x/28 • 10% + y/30 • 60% + z/4 • 30%
28
30
4
gdzie:
∑ — całkowita suma punktów przyznanych kandydatowi,
x — suma punktów przyznanych kandydatowi na podstawie wyniku testu sprawdzającego
wiedzę teoretyczną,
y — suma punktów przyznanych kandydatowi na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej,
z — suma punktów przyznanych kandydatowi na podstawie opinii trenerów prowadzących
szkolenie.
W projekcie zostało zatrudnionych w charakterze mentorów osiem osób, które otrzymały
najwyższą liczbę punktów w procedurze rekrutacyjnej. Wśród nich znaleźli się wychowawcy
z placówek instytucjonalnych i rodzinnych, wolontariusz w placówce, opiekun zastępczy
i pracownik socjalny. Zróżnicowany skład grupy umożliwił analizę zastosowania wypracowanej
metody w różnych warunkach, a tym samym sprawdzenie jej atutów i ograniczeń. Istotnym
problemem w pracy z podopiecznym z rodziny zastępczej był niewielki stopień współpracy
opiekunów zastępczych z mentorem oraz ograniczone możliwości kontaktu z podopiecznym.
Praca z wychowankiem w placówce pozwala na częsty kontakt z podopiecznym, dlatego też
w przypadku mentorów pracujących z wychowankami rodzin zastępczych czas potrzebny na
nawiązanie bliskiej relacji był dłuższy.
Trudno jest jednoznacznie ocenić, czy dokonany wybór mentorów był właściwy, co uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Stosunkowo krótki etap testowania metody nie sprzyjał
zawiązaniu bliskich relacji, zwłaszcza w przypadku mentorów pracujących z podopiecznymi rodzin
zastępczych, których wcześniej nie znali, dlatego też i o spodziewane efekty w tych parach było
dużo trudniej. Różnorodność problemów poszczególnych wychowanków i stopień ich nasilenia
sprawiły, że nie każdemu mentorowi udało się pokonać wszystkie trudności w tak krótkim czasie.

Opracowanie własne
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Zatrudnione osoby wykazały się jednak ogromnym zaangażowaniem w relacje z podopiecznymi
i rzetelnie wypełniały powierzone im obowiązki, co z czasem zaczęło im przychodzić naturalnie.
W sytuacjach problemowych mentorzy korzystali z pomocy specjalistów w Ośrodku Konsultacyjno-Szkoleniowym. Ogromnym wsparciem była dla mentorów także prowadzona przez specjalistę
superwizja. Kompleksowość wypracowanego systemu okazała się więc niezwykle cenna.
Istotną rolę w ocenie dokonanego przez nas doboru mentorów odegrali podopieczni. W świetle
wyników raportu z ewaluacji zewnętrznej, wszyscy wychowankowie ocenili swoich mentorów
pozytywnie. Wychowankowie mieli poczucie, że mentorzy się nimi interesują i chcą im pomóc,
że wręcz mają mentorów wyłącznie dla siebie. Analiza rezultatów programu, przedstawiona
w rozdziale VI pt. „Monitoring i ewaluacja metody” pokazuje, że zakładane cele zostały osiągnięte
(oczywiście w stopniu możliwym do osiągnięcia w tak krótkim okresie testowania metody).
Podsumowując można stwierdzić, że inwestowanie w osoby będące najbliżej wychowanków
pieczy zastępczej, m.in. poprzez zapewnienie im możliwości rozwoju kompetencji osobistych
i zawodowych, umiejętności prowadzenia relacji mentoringowej, stałego wsparcia oraz
samorozwoju, ma realne przełożenie na poprawę sytuacji życiowej podopiecznych.

2. Główne obszary działalności mentora w oparciu
o indywidualne plany pracy
Obszary działań podejmowanych przez mentorów we współpracy z podopiecznymi były
zróżnicowane i dopasowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków. Dokument
w postaci indywidualnego planu pracy (IPP) umożliwił pewien stopień standaryzacji w tym
zakresie. W drugiej fazie relacji mentoringowej każda para opracowywała taki plan z uwzględnieniem
głównych celów projektu, obszarów działania, zadań do wykonania w obrębie poszczególnych
obszarów, a także sposobów ich realizacji. Główny cel projektu, jakim jest zwiększenie szans na
rynku pracy młodzieży objętej pieczą zastępczą, realizowany był poprzez trzy cele szczegółowe:
aktywizację zawodową, aktywizację społeczną i rozwój osobisty podopiecznych. Co istotne,
IPP miał stanowić elastyczny szablon, który mentorzy mogą dostosowywać do swoich potrzeb
według własnego rozeznania. Okazało się, że zaproponowany plan był tak trafny, że możliwość
niewielkiej jego modyfikacji podjęło zaledwie kilka osób, dlatego też rekomendujemy IPP w formie,
w której został on przygotowany przez personel projektu.
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W ramach pierwszego celu szczegółowego — aktywizacji zawodowej — mentorzy i podopieczni
wyróżniali najczęściej takie obszary pracy jak: edukacja, doświadczenia zawodowe i zatrudnienie.
Wśród zadań w obrębie tych obszarów pary mentoringowe wymieniały między innymi spotkania
z pracodawcami, wizyty studyjne w organizacjach publicznych, prywatnych i pozarządowych,
spotkania z doradcą zawodowym, tworzenie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie do matury,
pomoc w nauce, wybór ścieżki kształcenia, wyszukiwanie interesujących kursów, szkoleń, staży
i praktyk i korzystanie z nich, a także poszukiwanie i podejmowanie pracy.
Drugi cel szczegółowy — aktywizacja społeczna wychowanków — pozwolił na wyróżnienie
takich obszarów pracy jak: wolontariat i działania prospołeczne, umiejętności społeczne, a także
relacje z otoczeniem. W tych obszarach młodzież wraz ze swoimi mentorami podejmowała liczne
działania, takie jak współpraca z Ośrodkiem Konsultacyjno-Szkoleniowym, w ramach której
wychowankowie uczestniczyli w treningu zastępowania agresji, współpraca z Centrum Mentoringu
i Wolontariatu Fundacji Edukacji i Twórczości, dzięki której młodzież miała okazję poczuć się jak
osoby potrzebne, a nie potrzebujące pomocy, wolontariat w szkole, wizyty w domach rodzinnych,
wspólne świętowanie (np. urodzin czy zdania matury) oraz rozwiązywanie konfliktów.
Ostatnim celem uszczegółowiającym cel główny jest rozwój osobisty podopiecznych. W jego
ramach mentorzy wraz z wychowankami akcentowali takie obszary działania jak: rozwijanie
zainteresowań, kultura, sztuka i rozrywka, samodzielność i umiejętność samoobsługi, zdrowie
oraz kultura osobista. Do przykładowych działań podejmowanych w tych obszarach zaliczyć
można udział w lokalnych imprezach kulturalnych (Dni Białegostoku, Noc Muzeów), uczestnictwo
w kulturze (teatr, kino, opera), wyjścia do restauracji, wizyty u lekarzy, rozwijanie zainteresowań
sportowych (basen, lodowisko) czy wyjazdy integracyjne. O ile większość przedsięwzięć nie
budzi wątpliwości, warto uzasadnić potrzebę realizowania wyjazdów integracyjnych. Wyjazdy
te są atrakcyjne same w sobie, poza tym jednak przynoszą również mniej oczywiste korzyści
w postaci głębszego poznania wychowanków przez mentorów, nawiązania partnerskiej relacji
oraz zaangażowania młodzieży w proces planowania i organizowania wyjazdu. Wychowankowie
mieli za zadanie samodzielnie wybrać cel podróży i zaplanować dystrybucję środków, co, jak
podkreślają autorzy raportu ewaluacyjnego, „wzbudziło […] w nich poczucie sprawstwa oraz
odpowiedzialności za powodzenie wspólnej inicjatywy”50. Wyjazdy integracyjne cieszyły się
największym uznaniem młodzieży, która zarówno w ewaluacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej
oceniła je bardzo wysoko. Autorzy raportu z ewaluacji zwracają uwagę na to, że „wycieczki miały dla
wychowanków większą wartość, ponieważ z jednej strony pozwoliły na »zżycie« się z mentorem,

M. Dmochowska, A. Masłowiecka, M. Olszewska, PI Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku.
Raport z badania ewaluacyjnego zrealizowanego na zlecenie Fundacji Edukacji i Twórczości, Białystok 2013, s. 90, http://mentoring.pl/images
/stories/Innowacyjny_system_wsparcia_wychowankow_PZ_raport.pdf., dostęp 10.12.2013.
50

68

69

Rozdział IV. Mentor w projekcie: aspekty merytoryczne i formalne

a z drugiej pozwoliły im na kreatywność i samodzielność. [...] Jedna z respondentek argumentuje:
sami mogliśmy wyjazd zaplanować, nikt nas nie postawił pod ścianą i nie powiedział, że jedziemy
gdzieś i robimy przez dwa dni to, a potem wyjazd. Mogliśmy sami powiedzieć, co chcemy robić”51.
Dzięki wyjazdom integracyjnym podopieczni mogli sprawdzić się w nowym środowisku, a także
mieli okazję zobaczyć ciekawe miejsca, w których nigdy wcześniej nie byli — Kraków, Góry
Świętokrzyskie, Augustów, Mikołajki czy Warszawę. Mentorzy natomiast mogli obserwować swoich
podopiecznych w nowych sytuacjach, w innym otoczeniu, gdzie nikt nie patrzy na nich przez
pryzmat pieczy zastępczej. Przekazanie wychowankom inicjatywy w większości z nich wzbudziło
poczucie spoczywającej na nich odpowiedzialności, starali się więc wywiązać ze swojego zadania
jak najlepiej. Mentorzy wspierali podopiecznych w organizacji wyjazdów, a wszystkie decyzje
podejmowane były wspólnie. Wychowankom zależało na tym, by mentorzy byli z nich zadowoleni
i mogli ich pochwalić. Każdy z mentorów mógł zaplanować wyjazd z wychowankami w dowolnym
terminie. Część z nich zrealizowała swoje wyjazdy podczas ferii zimowych, a więc na początku
etapu testowania — były to dla nich rzeczywiście wyjazdy integracyjne, dzięki którym mieli okazję
bliżej poznać się ze swoimi podopiecznymi. Pozostali mentorzy zaplanowali wyjazdy w cieplejszych
miesiącach i potraktowali je raczej jak nagrodę dla swoich podopiecznych, co motywowało ich
do zaangażowania w trakcie trwania projektu. Mimo wielu obaw mentorów, we wszystkich
przypadkach wyjazdy się udały. Uczestnicy wrócili zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia,
a przede wszystkim znacznie sobie bliżsi, gdyż wyjazdy integracyjne zdecydowanie przysłużyły się
zacieśnieniu więzi między mentorami i ich podopiecznymi. Warto zatem przeznaczyć niewielką
część funduszy na wspólny dwu- czy trzydniowy wyjazd, który daje niekiedy dużo więcej niż kilka
wielogodzinnych spotkań.
Mentorzy w projekcie, mimo krótkiego czasu testowania, starali się nawiązać bliską partnerską
relację opartą na indywidualnym podejściu do wychowanków. Młodzież, zwłaszcza ta wychowująca
się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie jest przyzwyczajona do obecności osoby
poświęcającej czas tylko im, a nie całej grupie. Wychowankowie docenili okazane im wsparcie, które
opiera się na prawdziwym zaangażowaniu i indywidualnym podejściu mentorów. Zdecydowanie
najbardziej atrakcyjne były dla nich wspólne wyjazdy integracyjne oraz wszelkie przedsięwzięcia
kulturalno-rozrywkowe, tj. wyjścia do kina, teatru, a nawet opery, w której byli po raz pierwszy. Dzięki
indywidualnym spotkaniom z mentorami, wychowankowie poczuli się ważni, podkreślali „opartą
na przyjacielskiej relacji więź nawiązaną z mentorem i poczucie wsparcia wykraczające poza ramy
projektu, spojrzenie na siebie z innej perspektywy, zwiększenie pewności siebie, także refleksję nad
przyszłością. Projekt nie był więc w ich ocenie kolejną doraźną formą radzenia sobie z pojedynczymi

Rozdział IV. Mentor w projekcie: aspekty merytoryczne i formalne

kwestiami, ale całym procesem wsparcia opartym na budowaniu głębokiej więzi”52. Młodzież
uczestnicząca w projekcie doceniła indywidualne rozmowy z mentorami, podczas których uwaga
mentorów była skupiona jedynie na nich. Mentorzy także podkreślali znaczenie indywidualnej,
partnerskiej relacji mentoringowej. „Indywidualizm jest dużym plusem, takie skonkretyzowanie
się na dziecku, na jego problemach, indywidualności — nie, że mamy grupę wychowanków
i próbujemy ich szablonowo potraktować. Mamy czas wyjęty dla jednego dziecka. Nie oceniamy,
jesteśmy partnerem, który ma w czymś pomóc, daje poczucie bezpieczeństwa, że nie uzna, że ktoś
jest głupi, bo dokonał złego wyboru, tylko po prostu czasem przy nim tylko i wyłącznie jest”53.
Zarówno z ewaluacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej wynika, że większość celów założonych
w indywidualnych planach pracy udało się osiągnąć. Warto jednak podkreślić, że IPP były na
bieżąco modyfikowane. Niektóre pary powzięły plany zbyt ambitne do zrealizowania w tak krótkim
czasie i musiały je nieco zweryfikować. Większość jednak od początku podeszła do ustalania
celów relacji dość realistycznie, zdając sobie sprawę, że okres ośmiu miesięcy testowania to za
mało dla osiągnięcia spektakularnych rezultatów. Relacje, które, jak wynika z rozmów z mentorami
i podopiecznymi, w większości przypadków są kontynuowane już po zakończeniu projektu, dały
początek dłuższym i głębszym procesom zmian u większości wychowanków. Mentorzy dostrzegają
korzyści z udziału w projekcie, takie jak „nawiązanie indywidualnej i silnej więzi z podopiecznymi,
poradzenie sobie wychowanków z nowymi wyzwaniami, np. w trakcie wyjazdu integracyjnego,
nauka obowiązkowości, odpowiedzialności, konsekwencji w podjętych zobowiązaniach, szacunku
względem drugiej osoby”54. Również ze strony podopiecznych, którzy w projekcie byli odbiorcami
wsparcia odbiór jest pozytywny — „stałam się bardziej otwarta, wcześniej nie wychodziłam, byłam
bardziej skryta, teraz domagam się bardziej swoich praw, [...] ja nie wiedziałam, że mogę aż tyle
przyjąć na swoją głowę”55. Autorzy raportu z ewaluacji zwracają też uwagę na sukces jednego
z wychowanków, jakim jest uświadomienie sobie swoich słabych stron i postanowienie poprawy.
Mimo krótkiego etapu testowania mentorom i ich podopiecznym udało się nawiązać bliskie
i indywidualne relacje. Kompleksowość wsparcia w wypracowanym modelu polega na tym, że
mentor nie tylko realizuje ze swoim wychowankiem poszczególne cele, ale także towarzyszy mu
w codziennych zmaganiach, wspiera i jest obok niego. Sam zaś może liczyć na pomoc ze strony
organizacji realizującej projekt, superwizora i konsultantów udzielających porad w ramach Ośrodka
Konsultacyjno-Szkoleniowego. Kompleksowość modelu jest także uwarunkowana indywidualnym
podejściem w połączeniu z bliską relacją łączącą mentora i jego podopiecznego.

Za: ibidem, s. 90.
Za: ibidem, s. 35.
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3. Formalne aspekty pracy mentora
oraz nadzór nad jego działaniami
Właściwie prowadzona dokumentacja relacji mentoringowej ułatwia jej zaplanowanie,
monitorowanie oraz ewaluację. Istotnym elementem naszego projektu było przygotowanie
wzorów dokumentów do wykorzystania na każdym etapie pracy mentora — z jednej strony
miały one umożliwić bieżące monitorowanie relacji, z drugiej zaś usprawniać działanie. Trudność
w przygotowaniu dokumentacji wynikała z tego, że relacja mentoringowa jest elastyczna
i dynamiczna — zbliżona do prywatnej, przyjacielskiej. Strona formalna zatem powinna być
ograniczona do niezbędnego minimum, tak by dokumenty były pomocne w budowaniu
relacji, nie stając się barierą dla jej rozwoju. Ważne jest również zaangażowanie podopiecznych
w prowadzenie dokumentacji. Przede wszystkim muszą oni wyrazić zgodę na udział w programie
podpisując kontrakt. We współpracy z mentorem uczą się przekładać swoje problemy na konkretne
cele, a cele na działania w ramach indywidualnego planu pracy. Następnie potwierdzają swój udział
w programie poprzez podpis w harmonogramie spotkań.
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• Zakres obowiązków mentora
Przed rozpoczęciem pracy mentor musi być świadomy swoich obowiązków, niezależnie od
tego, czy praca ta jest świadczona w ramach dodatkowej umowy, czy też jest wpisana w jego
dotychczasowe powinności. Zakres obowiązków związany z podopiecznym ma charakter ramowy
i wyznacza jedynie główne kierunki działania. Ponadto powinny być w nim określone czynności,
które, choć nie wiążą się bezpośrednio z wychowankiem, są istotne z punktu widzenia celu działań
mentoringowych. Poniżej przedstawiamy zakres obowiązków mentora przygotowany w oparciu
o doświadczenia z projektu:
1.

Przygotowanie indywidualnej diagnozy oraz utrzymywanie relacji mentoringowych z trzema
wychowankami poprzez indywidualne spotkania (warto wpisać częstotliwość spotkań,
np. minimum dwa razy w tygodniu), mające na celu aktywizację społeczną i zawodową
podopiecznych, wsparcie emocjonalne i społeczne, pomoc w zaplanowaniu i efektywnej
realizacji ich kariery zawodowej oraz ich rozwój osobisty. Powyższe cele powinny być
realizowane poprzez:
• skonstruowanie wspólnie z wychowankiem i jego opiekunem prawnym lub faktycznym
indywidualnego planu pracy oraz wsparcie w jego realizacji;
• pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych, potencjału i możliwości
podopiecznego;
• stymulowanie do angażowania się w wolontariat i inne działania prospołeczne;
• motywowanie do nauki, w tym również do nauki języków obcych;
• motywowanie do poszukiwania pracy oraz budowania aktywnej postawy na rynku
pracy;
• rozbudzanie zainteresowań wychowanka oraz zachęcanie go do zainteresowania się
kulturą i sztuką, np. poprzez wspólne wyjścia do teatru czy muzeum;
• pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, wsparcie i towarzyszenie w sytuacjach
trudnych oraz pomoc w budowaniu pozytywnej samooceny;
• pomoc w budowaniu pozytywnych relacji z rodziną biologiczną;
• pomoc w załatwianiu spraw formalnych, np. w urzędach, instytucjach i poradniach.

2.

Współpraca z instytucjami i organizacjami lokalnymi na rzecz wspierania wychowanka
w jego procesie usamodzielniania się.

3.

Współpraca z koordynatorem wolontariatu (a więc z miejscowym Centrum Wolontariatu)
pod kątem diagnozy potrzeb i obszarów zainteresowań podopiecznego oraz włączania go
w życie społeczności lokalnej poprzez różne formy działań wolontarystycznych.

Istotą mentoringu jest indywidualny i osobisty kontakt oraz więź emocjonalna między mentorem
a podopiecznym. Stąd pojawiła się obawa przed narzucaniem określonych form czy wytyczaniem
kierunków działania, które mogłyby zatrzeć osobisty charakter relacji lub utrudnić pokazanie
jej specyfiki, tym samym utrudniając ewaluację ostatecznych efektów pracy. Skuteczna ocena
podejmowanych działań wymaga zarazem częściowej standaryzacji dokumentacji — oznacza to
narzucenie pewnej struktury przy jednoczesnym pozostawieniu miejsca na elementy dodatkowe,
które mogą wynikać z indywidualnych cech podopiecznego i mieć istotne znaczenie dla przebiegu
relacji, a w konsekwencji dla realizacji postawionych celów. Kluczowym etapem przy konstruowaniu
strony formalnej było określenie faz relacji mentoringowej i przypisanie im konkretnych zadań,
które z kolei musiały mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji.
Istotną rolę w organizacji mentoringu pełni koordynator Programu Mentoringowego. W naszym
projekcie funkcję tę pełnił koordynator projektu. Jest to osoba odpowiedzialna między innymi za
sprawdzanie poprawności dokumentacji pod względem formalnym oraz za ocenę merytoryczną
zawartych w niej treści. Do zadań koordynatora należy również organizacja pomocy dla mentorów
w postaci superwizji i grup wsparcia, a także sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad ich pracą.
Poniżej przedstawiamy opracowany na podstawie doświadczeń z realizacji projektu ramowy
zakres obowiązków mentora. Zamieszczamy również zestawienie dokumentów, z których
korzystano w ramach projektu innowacyjnego, wraz z uzasadnieniem ich zastosowania oraz
wskazówkami dotyczącymi wprowadzenia ewentualnych modyfikacji.
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4. Dokumentowanie swojej pracy (karty pracy, harmonogram, raporty, ankiety, tabela
aktywności).
5.

Systematyczna współpraca z koordynatorem programu pod kątem ewaluacji podejmowanych działań.

6.

Regularne uczestniczenie w superwizji.

Powyższy zakres obowiązków może ulegać modyfikacjom w zależności od tego, gdzie
program jest realizowany. Osoby, które zdecydują się na pracę metodą mentoringu, a następnie
pomyślnie ukończą szkolenie, przed rozpoczęciem pracy otrzymują od koordynatora programu
przedstawiający zakres obowiązków dokument, pod którym powinny się podpisać.

• Dokumentacja
Kontrakt
Od podpisania kontraktu rozpoczyna się budowanie relacji mentoringowej. W projekcie był
to dokument czterostronny, a jego podpisanie oznaczało dobrowolną chęć udziału w projekcie,
znajomość i akceptację założeń projektu, a także roli poszczególnych stron programu. Kontrakt jest
podpisywany przez mentora, wychowanka, rodzica lub opiekuna (prawnego lub faktycznego)
oraz przez koordynatora programu, nadzorującego przebieg działań. Kontrakt ma na celu
potwierdzenie zaangażowania każdej ze stron w budowanie relacji oraz wywiązanie się przez
strony z przyjętych zobowiązań. Jednocześnie dokument ten potwierdza, że każda ze stron jest
w relacji podmiotem — wychowanek nie jest tylko biernym biorcą programu pomocowego,
ale podmiotem mającym rzeczywisty wpływ na przebieg relacji oraz jej cel. Kontrakt ma niezwykle
istotne znaczenie w kontekście pracy nad zmianą postawy podopiecznego z osoby potrzebującej
na potrzebną, aktywną, decydującą o sobie. Dla większości uczestników projektu był pierwszą
swojego rodzaju umową potwierdzającą złożone zobowiązania. Co istotne, podpisanie kontraktu
powinna poprzedzić rozmowa opiekuna z podopiecznym, mająca na celu wyjaśnienie zasad i celów
programu.
Formularz diagnozy podopiecznego
Diagnoza powinna być przeprowadzona na podstawie dostępnych dokumentów (dokumentacji
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo dokumentacji udostępnionej przez
rodziców lub opiekunów prawnych), a także wywiadu z podopiecznym i rodzicami lub opiekunami
prawnymi, wychowawcami w placówce, a także wychowawcą w szkole (o ile jest to możliwe).
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Diagnoza obejmuje wszystkie najważniejsze sfery funkcjonowania podopiecznego, w tym sytuację
rodzinną i szkolną, relacje z otoczeniem oraz sferę emocjonalną. Prawidłowo przeprowadzona,
pozwala zaplanować adekwatną pomoc. W ramach projektu mentorzy zostali jedynie poinstruowani
przez zespół zarządzający, jakie elementy powinna zawierać diagnoza, postanowiono jednak
nie wprowadzać wystandaryzowanego formularza diagnozy. Po zebraniu i dogłębnej analizie
diagnoz okazało się, że były one zbyt zróżnicowane pod względem formalnym — nie obejmowały
wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka lub też traktowały je zbyt powierzchownie. Niektóre
z nich wymagały uzupełniania lub pogłębienia. Sytuacja uwarunkowana była tym, że większość
mentorów znała swoich podopiecznych już wcześniej, stąd niektóre informacje, ważne z punktu
widzenia osób monitorujących przebieg relacji, uznawali za oczywiste, pomijając je w diagnozie lub
pisząc o nich zbyt ogólnikowo. Istnieje zatem potrzeba przygotowania formularza diagnozy, który
pozwoli ukierunkować mentorów w dotarciu do informacji najważniejszych z punktu widzenia
celów mentoringu oraz ułatwi przygotowanie indywidualnego planu pracy i ewaluację programu.
Formularz powinien mieć zarazem formułę otwartą, tak by uwzględniać indywidualny charakter
uczestnika programu.
Indywidualny plan pracy (IPP)
IPP jest to dokument, który ściśle wiąże się z kontraktem. Powinien zawierać główne obszary
współpracy mentora i podopiecznego, cele oraz działania, które mają służyć ich realizacji. Treść tego
dokumentu jest wypracowywana wspólnie przez mentora i podopiecznego, co każda ze stron
potwierdza podpisem. Dokument podpisuje również osoba monitorująca przebieg relacji —
koordynator programu. Podobnie jak w przypadku diagnozy, jest tu potrzebny pewien element
standaryzacji. Ważne, by w IPP uwzględnione zostały przyjęte cele mentoringu. W przypadku
naszego projektu jako nadrzędne cele relacji mentoringowej wskazano aktywizację zawodową,
aktywizację społeczną i rozwój osobisty. W ramach każdego z celów nadrzędnych zdefiniowane
zostały główne obszary działania. Istniała również możliwość wpisania dodatkowych obszarów
określonych przez mentora i podopiecznego. Przykładowe obszary działania dla poszczególnych
celów to:
• aktywizacja zawodowa: edukacja, doświadczenie zawodowe, zatrudnienie;
• aktywizacja społeczna: wolontariat, działania prospołeczne, umiejętności społeczne;
• rozwój osobisty: zainteresowania, kultura, zdrowie, funkcjonowanie emocjonalne.
Zadaniem mentora i podopiecznego było określenie celów szczegółowych do zrealizowania
w ramach poszczególnych obszarów oraz wypracowanie metod ich realizacji. Cele i obszary
działania mogą pozostać dość ogólne, natomiast zadania i sposób ich realizacji powinny być ściśle
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dostosowane do czasu, na jaki został zawarty kontrakt. W obszarze edukacji celem postawionym
na okres trwania roku szkolnego może być uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu, który
w poprzednim roku sprawiał najwięcej trudności, udział w zajęciach dodatkowych, większa
aktywność na lekcjach itp. Ważne, by cele były konkretne i dość szczegółowe, a także możliwe
do osiągnięcia i ograniczone czasowo. Ich realizacja daje wówczas satysfakcję i motywuje do
dalszej pracy. Stawianie celów licznych, niekonkretnych i zbyt ogólnych rodzi frustrację i działa
demotywująco zarówno na podopiecznego, jak i na mentora. IPP przygotowany w sposób
przemyślany oraz przy dużym zaangażowaniu podopiecznego jest podstawą, do której można
się odwołać w sytuacjach trudnych czy kryzysowych, gdy młody człowiek traci zainteresowanie
programem (następuje to zwykle, gdy podopieczny zaczyna odczuwać znużenie regularnymi
spotkaniami i wymaganiami mentora, przestając widzieć w nich sens). W trakcie trwania relacji IPP
pomaga ustrukturalizować jej przebieg. Jedna z mentorek podkreślała, że podczas trwania programu
wielokrotnie odwoływała się do zapisów IPP, motywując w ten sposób podopiecznego do dalszego
działania. Poprawne skonstruowanie IPP jest bardzo ważne dla powodzenia relacji, istotne jest więc,
aby mentorzy zostali do tego dobrze przygotowani podczas szkolenia i w trakcie trwania programu.
Indywidualne plany pracy powinny być monitorowane przez osobę koordynującą program. Ważna
jest zwłaszcza weryfikacja celów pod kątem możliwości ich osiągnięcia oraz poziomu ogólności
użytych sformułowań. Podopieczny musi znać i rozumieć zadania, które przed sobą stawia, a także
wiedzieć, czego w związku z tym może oczekiwać od mentora. Poprawnie skonstruowany IPP
pomoże wychowankowi w przygotowaniu przyszłego planu usamodzielnienia w taki sposób,
aby był on możliwy do zrealizowania.
Indywidualna karta pracy i harmonogram pracy mentora z wychowankiem
Relacja mentor — podopieczny opiera się na regularnych spotkaniach, które mają dość nieformalny,
przyjacielski charakter. Często też odbywają się w miejscach takich jak pizzeria, park czy kino.
Istnieje zatem ryzyko zaniechania formalności, które są niejako sprzeczne z nieformalną atmosferą
spotkań. Istotne jest więc, by wychowanek miał świadomość ich celowości, co ułatwi mentorowi
zachowanie granic oraz stawianie wymagań wobec podopiecznego. Stąd też dokument w postaci
harmonogramu — w którym mentor wpisuje datę i godziny spotkania, a wychowanek własnym
podpisem potwierdza swoje uczestnictwo — ułatwia zachowanie pewnego porządku, a także
wzmacnia u podopiecznych nawyk systematyczności. Jednocześnie harmonogram pozwala
koordynatorowi programu monitorować częstotliwość spotkań. Z harmonogramem wiąże się
indywidualna karta pracy. Wymogiem formalnym w projekcie jest prowadzenie przez mentorów
miesięcznej ewidencji czasu pracy. Indywidualna karta pracy służyła więc z jednej strony jako forma
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ewidencji czasu pracy, z drugiej — jako opis przebiegu poszczególnych spotkań z podopiecznym
oraz innych podejmowanych na jego rzecz działań. Analiza kart pracy umożliwiała bieżące
monitorowanie przebiegu relacji, była też formą sygnalizowania sytuacji problemowych. Mentorzy
traktowali prowadzenie kart jako przykry obowiązek, jednak ich treść okazała się przydatna
w końcowym etapie, gdy należało podsumować podjęte działania i ocenić ich skuteczność.
Istotne jest przygotowanie mentora do właściwego prowadzenia karty pracy. Zapisy w niej zawarte
nie mogą być zbyt ogólnikowe. Ważne jest nie tyle samo miejsce i czas spotkania z wychowankiem,
ile jego przedmiot. Częstym błędem w początkowej fazie realizacji projektu było umieszczanie
w karcie pracy krótkich adnotacji w rodzaju „wyjście na pizzę i rozmowa z podopieczną”, brakowało
natomiast opisu tematu rozmowy i wniosków, które zostały z niej wyciągnięte. W standardzie pracy
metodą mentoringu konieczne jest zamieszczenie wzorów dokumentów służących monitorowaniu
bieżących działań mentora. W celu zminimalizowania formalności kartę pracy i harmonogram
spotkań można zastąpić comiesięcznymi raportami zawierającymi zestawienie liczby godzin
i terminów spotkań oraz podsumowanie miesięcznego przebiegu pracy (w tym opis bieżących
problemów, sukcesów i innych kwestii ważnych z punktu widzenia relacji).
Tabela aktywności
Istotnym obszarem działań mentora jest wzmacnianie aktywności społecznej i zawodowej
podopiecznych. Realizacja tego celu jest możliwa między innymi poprzez wizyty w organizacjach
pozarządowych i u potencjalnych pracodawców. Tabela aktywności jest dokumentem
potwierdzającym, że takie wizyty miały miejsce — zawiera podpis i pieczęć osoby reprezentującej
daną organizację czy instytucję. Dokument ten służy monitorowaniu działań aktywizujących
młodzież, a w końcowej fazie relacji ułatwia dokonanie podsumowania stopnia realizacji założeń
z IPP. Tabela aktywności miała istotne znaczenie w kontekście naszego projektu i monitorowania
wskaźników, nie jest to jednak dokument obowiązkowy w pracy mentora. O jego wprowadzeniu
decyduje koordynator programu.
Raport częściowy i raport końcowy
Przygotowywanie raportów, choć uciążliwe, również odgrywa w pracy mentora znaczącą rolę. Mniej
więcej w połowie okresu, na jaki zawarto kontrakt (dokładny termin uzależniony jest od długości
tego okresu) mentor przygotowuje raport częściowy, w którym określa stopień realizacji zadań
zaplanowanych w ramach indywidualnego planu pracy. Gruntowna analiza celów pozwala na tym
etapie ocenić realistyczność i adekwatność zaplanowanych działań, a także dokonać niezbędnych
modyfikacji czy uszczegółowienia, jeśli wcześniejsze założenia okażą się niewystarczające. Warto, by
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na tym etapie analiza raportów była przeprowadzona zarówno przez koordynatora programu, jak
i przez mentora, w celu dokonania całościowej oceny efektywności relacji i zaplanowania dalszej
współpracy. W ramach naszego projektu, ze względu na krótki okres jego realizacji, zastosowaliśmy
jedynie raporty końcowe, przygotowywane w ostatniej fazie trwania relacji.
Pozostała dokumentacja
Praca mentora znacznie wykracza poza spotkania indywidualne z podopiecznymi, a jego
dodatkowa aktywność także powinna być w jakiś sposób dokumentowana. Mentor podejmuje
na rzecz podopiecznych liczne działania — spotyka się z opiekunami prawnymi, nauczycielami
i pracodawcami, a także współpracuje z koordynatorem programu i z koordynatorem wolontariatu.
Istotnym aspektem jest jego zaangażowanie w pracę nad sobą, co ma zapewnić wysoką jakość
udzielanego wsparcia. Ważną rolę odgrywa udział mentora w superwizji, poświadczony podpisem
na liście obecności uczestników superwizji. Potwierdzenie w dokumentacji powinny mieć też
spotkania z koordynatorem wolontariatu. Dla budowania postawy prospołecznej podopiecznego
istotna jest ścisła współpraca mentora, podopiecznego i koordynatora wolontariatu w zakresie
określenia obszarów zainteresowań oraz tworzenia planu działania. Skuteczne monitorowanie
mentoringu wymaga dokumentowania wszelkich aktywności mentora. Pozwala to ostatecznie
określić, jakie czynniki miały wpływ na przebieg relacji i jej efekty oraz określić skuteczność
podejmowanych działań i znaczenie współpracy z różnymi podmiotami. O sposobie dokumentowania innych działań związanych z pracą mentora decyduje koordynator programu.

Anna Dąbrowska

Rozdział V

Praca mentora w środowisku lokalnym
Jednym z wyznaczników dorosłości jest w naszym przekonaniu aktywne uczestnictwo w życiu
społecznym. Realizowanie się w tym obszarze wzbogaca osobowość, zapewniając jej właściwy
rozwój. Dla młodej, wchodzącej w dorosłość osoby zaangażowanie w życie lokalne, np. poprzez
wolontariat, to szansa na lepsze poznanie siebie i własnych możliwości oraz na zdobywanie
i rozwijanie kompetencji społecznych. Jest to istotny krok, umożliwiający przygotowanie do
świadomego wyboru zawodu. Do zadań mentora należy więc współpraca z organizacjami
pozarządowymi (w tym z Centrami Wolontariatu), pracodawcami, a także instytucjami lokalnymi,
które oferują możliwość aktywizowania młodzieży poprzez różnorodne formy wolontariatu, praktyk
zawodowych, staży i szkoleń.
Podejmując się wzmocnienia aktywności społecznej podopiecznego, mentor musi zmierzyć się
z całym bagażem jego trudnych doświadczeń. Brak wsparcia, zachwiane poczucie bezpieczeństwa
czy niezaspokojona potrzeba akceptacji i bezwarunkowej miłości powodują, że młodzi ludzie
żyją głównie tym, co „tu i teraz”, rzadko wybiegając w przyszłość, która niejednokrotnie napawa
ich lękiem56. Wychowankowie pieczy zastępczej mają niewielkie poczucie sprawstwa i wpływu na
własne życie. Trudność sprawia im ocena skutków, jakie mogą wywrzeć na ich przyszłość działania
obecne. Samodzielność kojarzona jest przede wszystkim z niezależnością finansową, a sposobem
na jej osiągnięcie jest szybkie podjęcie pracy, rzadziej edukacja czy własny rozwój. Niemal każda
oferowana forma wsparcia natrafia na opór w postaci niechęci, buntu czy rezygnacji i wycofania.
Badania pokazują przy tym, że większość młodych ludzi cechuje lęk przed światem zewnętrznym.
Jest on spowodowany nie tylko brakiem wiedzy czy doświadczenia, ale też niską samooceną.
Rzeczywistość, w tym również rynek pracy i własne możliwości, postrzegają często przez pryzmat
stereotypów. Kontakt wychowanków pieczy zastępczej ze społecznością lokalną ogranicza się
przede wszystkim do szkoły oraz instytucji czy organizacji, które oferują im różnego rodzaju pomoc.
Często ów kontakt ma charakter przymusowy (narzucony przez prawo, regulamin placówki lub
wychowawcę czy opiekuna). W efekcie taka sytuacja utrwala w młodym człowieku postrzeganie
siebie jako osoby potrzebującej wsparcia i zależnej od innych57. Wzmocnienie aktywności
podopiecznego i włączenie go w życie społeczności lokalnej wymaga wykształcenia nowych
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nawyków, postaw i schematów myślenia. Bazowanie wyłącznie na własnej wiedzy i doświadczeniu
mentora może się okazać niedostateczne. Nie wystarczy pokazać podopiecznemu możliwości
rozwijania własnego potencjału. Należy krok po kroku odkrywać z nim ów potencjał, towarzysząc
mu aż do momentu, gdy poczuje się on bezpiecznie i pewnie. Jest to proces, który wymaga przede
wszystkim dużo czasu, ale także zaangażowania wielu osób i podmiotów życia społecznego.

1. Doświadczenia z realizacji projektu
W ramach projektu mentorzy systematycznie współpracowali z Centrum Mentoringu
i Wolontariatu działającym w Fundacji Edukacji i Twórczości. Naszym zadaniem było wypracowanie
modelu pracy koordynatora wolontariatu, którego obowiązki wykraczały poza ramy standardowych
zadań przypisanych do tej funkcji. Jego rolą było nawiązanie współpracy z pracodawcami (firmami,
organizacjami pozarządowymi czy instytucjami publicznymi) pod kątem przygotowania oferty
aktywizującej młodzież, wypracowanie zasad współdziałania z mentorami i ich podopiecznymi,
a także zaplanowanie działań uwzględniających specyfikę grupy, potrzeby i problemy uczestników,
możliwości lokalnego środowiska oraz warunki organizacyjne (dyspozycyjność wszystkich
zainteresowanych stron, warunki lokalowe, dojazdy itp.). Była to praca wymagająca dużej
elastyczności, kreatywności, umiejętności nawiązania dobrego kontaktu z młodymi ludźmi oraz
bardzo dobrej znajomości środowiska lokalnego. Na stanowisku koordynatora wolontariatu
zatrudniona została osoba posiadająca doświadczenie w pracy z młodzieżą, w tym również
defaworyzowaną, w Fundacji zajmująca się organizacją Wolontariatu Europejskiego, jednocześnie
będąca lektorem języka angielskiego. Bogate doświadczenie zawodowe oraz wysokie kompetencje
społeczne osoby obejmującej to stanowisko miały duże znaczenie dla powodzenia całego
przedsięwzięcia. Współpracę z mentorami i ich podopiecznymi koordynator rozpoczął od
diagnozy potrzeb i zainteresowań uczestników, ich wyobrażeń na temat środowiska lokalnego,
a także określenia ich wiedzy dotyczącej wolontariatu — w tym celu wśród podopiecznych
przeprowadzona została ankieta. Z udziałem mentorów natomiast zrealizowano wywiady
uwzględniające analizę założeń indywidualnych planów pracy. W oparciu o zebrane informacje
opracowano plan działania Centrum Wolontariatu, obejmujący następujące założenia:

•
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rozwijanie umiejętności społecznych uczestników (w tym kompetencji językowych),
wzmacnianie otwartości i systematyczności poprzez organizację regularnych spotkań
wymagających współpracy i zaangażowania;
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•

przekazywanie informacji na temat możliwości odbycia wolontariatu za granicą, a także
wiedzy o innych krajach i kulturach poprzez organizację spotkań integrujących uczestników
z wolontariuszami europejskimi (w tym także spotkań językowych);

•

zapoznanie wychowanków z aktualną ofertą działań wolontarystycznych poprzez cykliczne
spotkania z udziałem mentorów i wolontariuszy współpracujących z Fundacją, będące okazją
do rozmów o wolontariacie, zainteresowaniach młodzieży tym tematem oraz możliwościach
współpracy;

•

nawiązanie współpracy lokalnej z potencjalnymi pracodawcami poprzez organizację wizyt
studyjnych w prywatnych firmach, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych;

•

włączanie zainteresowanych wychowanków w proponowane formy wolontariatu, praktyki
i staże.

Zaplanowane działania zostały dostosowane do specyfiki grupy oraz wymogów projektu.
Regularne spotkania w siedzibie Fundacji miały za zadanie kształtować w młodzieży nawyk
systematyczności i poczucie ciągłości działania. Głównym tematem spotkań nie mógł być jednak
wolontariat czy aktywność zawodowa — kwestie uznawane przez młodzież za nieatrakcyjne
i będące poza sferą ich zainteresowań. Zadaniem koordynatora było wypracowanie programu, który
przyciągnie uwagę wychowanków oraz wpłynie na ich motywację do uczestniczenia w spotkaniach.
Ponieważ wielu podopiecznych chciało poprawić znajomość angielskiego czy też nadrobić
zaległości, pretekstem do regularnych spotkań stała się wspólna nauka języka. Dodatkowym
atutem był udział w spotkaniach młodych ludzi z zagranicy, goszczonych przez Fundację
w ramach Wolontariatu Europejskiego. Poprzez uczestnictwo w spotkaniach wychowankowie
doskonalili umiejętności społeczne i komunikacyjne oraz odkrywali inne kultury. Niejako przy
okazji poznawali możliwości działań wolontarystycznych w naszym mieście. Koordynator na
bieżąco informował młodzież o aktualnych programach i akcjach społecznych, a także opowiadał
o organizacjach pozarządowych, które w sposób systematyczny współpracują z wolontariuszami,
szkoląc ich i organizując pracę. Początkowo uczestnicy reagowali na te propozycje lekceważącym
uśmiechem, zdziwieniem czy nawet niechęcią. Negatywna reakcja nieformalnego lidera grupy
często miała silny wpływ na pozostałych jej członków. W konsekwencji oni także zamykali się na
współpracę lub wstydzili się przyznać, że są nią zainteresowani. Mimo problemów i krótkiego
czasu udało się jednak zaangażować młodzież w wybrane działania wolontarystyczne, takie
jak zorganizowanie warsztatów międzykulturowych w szkole jednego z uczestników projektu,
włączenie w dwudniową akcję przygotowywania przedmiotów na kiermasz charytatywny na rzecz
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dzieci uchodźczych oraz jego poprowadzenie na uniwersytecie czy zaangażowanie wolontariuszy
do pomocy w przedszkolu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku. Kilkoro
wychowanków wraz z mentorami uczestniczyło również w Pikniku Rodzinnym, zorganizowanym
przez Fundację z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, gdzie wolontariusze i mentorzy
w towarzystwie doświadczonych animatorów organizowali gry i zabawy dla dzieci.
Ważną rolę w poznawaniu charakteru pracy oraz możliwości wolontariatu w organizacjach
pozarządowych odegrały wizyty studyjne, podczas których pracownicy NGO opowiadali
o specyfice prowadzonych przedsięwzięć oraz o wymaganiach wobec potencjalnych wolontariuszy
i pracowników. Młodzież poznała w ten sposób rodzaje działań wolontarystycznych na rzecz dzieci
z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych i z porażeniem
mózgowym, a także w zakresie organizacji imprez dla maluchów. Co ważne, w spotkaniach
uczestniczyli również mentorzy, poznając tym samym lepiej środowisko lokalne, co później mogli
wykorzystać w indywidualnej pracy z podopiecznymi. Koordynator wolontariatu podejmował
również działania w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu. Wiedza młodzieży na
temat lokalnego rynku pracy była uboga, wychowankowie nie mieli też konkretnych preferencji
dotyczących wyboru zawodu. Ze względu na młody wiek nie byli również zainteresowani stażami
czy praktykami. W celu nawiązania współpracy z pracodawcami oraz przybliżenia podopiecznym
różnych możliwości zatrudnienia zorganizowano więc wizyty studyjne. Podczas spotkań
z pracodawcami młodzież zapoznała się z możliwościami i procedurami zatrudnienia na lokalnym
rynku oraz poznała specyfikę pracy w takich zawodach jak barman, pokojówka, recepcjonista
czy kelner. Wychowankowie poznali też możliwości stażu i przyuczenia do zawodu pracownika
hali marketu oraz ścieżkę awansu w markecie, a ponadto dowiedzieli się, jakich kwalifikacji
i umiejętności wymagają zawody fotografa, grafika i operatora kamery. Wizyty studyjne spotkały
się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy aktywnie słuchali i zadawali pytania
osobom prowadzącym.
Główny problem podczas realizacji planu działania Centrum Mentoringu i Wolontariatu stanowiła
słaba motywacja wewnętrzna uczestników. Zdaniem koordynatora wolontariatu młodzież często
przyjmowała postawę roszczeniową i niechętnie angażowała się w działania, które nie przynoszą
natychmiastowej korzyści. Kolejnym problemem było to, że niektórzy uczestnicy nie odnajdywali się
w grupie. Wielu podopiecznych otwierało się na współpracę jedynie w kontakcie indywidualnym,
natomiast w spotkaniach grupowych blokowali się, dochodziło nawet do zachowań agresywnych.
Niektórzy podopieczni zdecydowanie odmawiali udziału w spotkaniach, tłumacząc, że nie chcą być
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identyfikowani z wychowankami placówki opiekuńczo-wychowawczej58. Zadaniem koordynatora
było elastyczne reagowanie na bieżące problemy. Do udziału w spotkaniach młodzi ludzie byli
zachęcani przez dodatkowe atrakcje, takie jak wspólne przygotowywanie pizzy, wizyty w studiu
telewizyjnym, a także w studiu fotografii i grafiki, gdzie przeprowadzono symulację profesjonalnej
sesji zdjęciowej. Takie działania przyciągały młodzież i pozwalały zintegrować grupę — podczas sesji
zdjęciowej uczestnicy niejako naturalnie współpracowali ze sobą, wchodząc w rolę charakteryzatora,
fotografa, modela czy grafika. W Centrum Mentoringu i Wolontariatu nie stroniliśmy od
tematów z pozoru mniej atrakcyjnych, ale bardziej praktycznych i poważnych, jak chociażby
praca wolontarystyczna z chorymi dziećmi czy możliwości zatrudnienia w markecie. W takich
przypadkach koordynator korzystał ze wsparcia mentorów, którzy zachęcali młodzież do udziału
w spotkaniach poprzez rozmowy i własne uczestnictwo. Nakłonienie do pracy wolontarystycznej
czy kontaktów z pracodawcami wymagało nie tylko silnego zmotywowania, ale też niejednokrotnie
wsparcia organizacyjnego (np. dowozu wychowanków na miejsce). Ze względu na duży poziom
nieufności oraz problemy z odnalezieniem się w nowych miejscach czy sytuacjach, ważne okazało
się zapewnienie uczestnikom warunków sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa. Obecność
mentorów oraz możliwość zabierania na spotkania nieuczestniczących w projekcie kolegów czy
rodzeństwa dawały młodzieży poczucie pewności i niwelowały przyjmowanie postawy obronnej,
zamkniętej czy nawet agresywnej. Zdaniem koordynatora wolontariatu skuteczność działań
podejmowanych w ramach Centrum jest uwarunkowana ścisłą współpracą z mentorami, którzy
powinni wspierać wszystkie proponowane działania i współuczestniczyć w nich. W przypadku
aranżowania pracy wolontarystycznej ważne jest indywidualne podejście i zaangażowanie
ze strony osób pracujących w organizacjach. Najlepiej odebrane przez uczestników zostały te
spotkania, podczas których osoba prowadząca dostrzegała potencjał konkretnych osób i zachęcała
je komunikatami typu „ty byłbyś w tym dobry” czy „nadajesz się do tego”. Taka atmosfera pozytywnie
wpływa zarówno na motywację młodych ludzi, jak i ich samoocenę. Ograniczone zdolności do
autorefleksji oraz problemy z planowaniem i wyciąganiem wniosków na przyszłość powodują,
że młodzież biernie przyjmuje przedstawiane im propozycje, nie oceniając, na ile mogą one im
pomóc w rozwoju czy planowaniu kariery zawodowej. Włączanie młodzieży w różne działania
przypomina łowienie na przynętę: jeśli coś w danej chwili wyda im się zajmujące — angażują się,
jeśli przestanie to im się podobać — rezygnują. Przemycanie ważnych treści przy okazji innych
tematów wydaje się nie wystarczać. Stąd wniosek, że trwała zmiana wymaga nie tylko czasu, ale też
przygotowania podopiecznych do udziału w zajęciach aktywizujących.
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Prace nad wzmacnianiem aktywności społecznej i zawodowej wychowanków instytucji pieczy
zastępczej trwały w ramach projektu zaledwie osiem miesięcy. Biorąc pod uwagę, że jest to
trudny proces, który wymaga przełamania różnego rodzaju barier tkwiących w uczestnikach oraz
ukształtowania nowych nawyków i zmiany mentalnej, był to czas bardzo krótki. Można więc przyjąć,
że w projekcie wytyczono jedynie kierunki działania. Natomiast obserwacje poczynione w trakcie
testowania stały się podstawą do sformułowania wniosków dotyczących budowania modelu
współpracy lokalnej w mentoringu. Istotne znaczenie mają tu spostrzeżenia i rekomendacje
koordynatora wolontariatu:

•
•

Uczestnicy wolą kontakt indywidualny lub w małych grupach.
Uczestnicy potrzebują poczucia bezpieczeństwa w kontaktach z nowymi ludźmi i nieznanym
otoczeniem (np. obecności rodzeństwa, koleżanki czy kolegi).

•

Zaangażowanie mentorów w działania Centrum wpływa bardzo korzystnie na motywację
uczestników.

•

Dużym zainteresowaniem cieszą się wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców, a więc
bezpośredni kontakt z miejscem pracy.

•

Uczestnicy wykazują większe zainteresowanie działaniami, które związane są bezpośrednio
z możliwością podjęcia pracy zarobkowej.

•

Mimo problemów z systematycznością i konsekwencją młodzież wykazuje chęć uczestniczenia w działaniach edukacyjnych (np. w spotkaniach językowych).

•

Współpracę z podopiecznymi warto rozpocząć od uświadomienia im znaczenia całego
przedsięwzięcia związanego z podejmowaniem różnych aktywności społecznych, tak by
kształtować w nich zdolność do autorefleksji. Pomocna może być tu praca z wykorzystaniem
atrakcyjnych form przekazu, np. użycie schematu własnego rozwoju, dającego możliwość
analizowania różnych wariantów własnej kariery zawodowej, a następnie odwoływanie się
do niego w trakcie współpracy.

2. Model pracy mentora w środowisku lokalnym
Budowanie współpracy lokalnej oznacza szereg działań obejmujących mentora, podopiecznego
i środowisko lokalne. Jest to proces, który należy rozpatrywać z różnych poziomów — organizacji
realizującej Program Mentoringowy, mentora, a także środowiska lokalnego.
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Poziom I. Organizacja zarządzająca Programem Mentoringowym
Już na etapie wyboru mentorów należy wziąć pod uwagę aktywność społeczną kandydatów
(zaangażowanie w inicjatywy społeczne, znajomość środowiska lokalnych organizacji pozarządowych). Program szkolenia powinien uwzględnić przygotowanie mentorów do budowania
współpracy lokalnej — tu ważne jest wyposażenie w wiedzę z zakresu doradztwa kariery,
w tym znajomość form i metod wzmacniania aktywności podopiecznych, motywowania, a także
kształtowania samoświadomości w zakresie planowania własnej kariery. W dalszej perspektywie
przydatna może się okazać praca metodą projektu. Podczas szkolenia należy pracować nad
zmianą postawy samych mentorów, co jest szczególnie istotne w przypadku wychowawców
w placówkach. Na ogół są oni przyzwyczajeni do tego, że szukają wsparcia na rzecz podopiecznych,
a podejmowana przez nich współpraca lokalna skupia się przede wszystkim na pozyskiwaniu
środków finansowych i pomocy rzeczowej, organizacji wyjazdów wakacyjnych czy włączaniu
wychowanków w działania skierowane konkretnie do tej grupy docelowej. Mentor powinien natomiast postrzegać podopiecznego jako osobę zdolną do aktywności i zaangażowania społecznego.
Ważne, by wychowanek uwierzył, że jest to możliwe. Wiara i zaufanie ze strony bliskiej osoby, jaką jest
mentor, stają się dla podopiecznego siłą napędową, co pokazały efekty naszego projektu. Jak wynika
z raportu z ewaluacji zewnętrznej, „dobrowolność, na której opiera się idea wolontariatu, powinna
zostać w tym przypadku wzbogacona o idee »sprawiedliwości społecznej« i zasady wzajemności,
która przynajmniej w pierwszym etapie będzie bardziej zrozumiała dla młodych ludzi”59.
Poziom II. Mentor
Działania mentora muszą uwzględniać szukanie lokalnych partnerów i budowanie planu pracy
przy aktywnym współudziale podopiecznego. Aktywność wychowanka oznacza uczestnictwo
w spotkaniach informacyjnych, wizytach studyjnych, spotkaniach z pracodawcami, z osobami
reprezentującymi organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy oraz z koordynatorem
wolontariatu i Centrum Wolontariatu, a także udział w różnego rodzaju warsztatach, szkoleniach
i innych formach aktywizacji. Motywowanie podopiecznego do działania i wspieranie go w tym
obszarze to kluczowe zadania mentora. Pożądanym rezultatem oddziaływań mentora w tej
sferze jest rozwijanie u podopiecznego zdolności do autorefleksji oraz dostrzegania związku
pomiędzy podejmowanymi działaniami a planowaniem własnej kariery. Indywidualne spotkania
w potencjalnych miejscach pracy i nauki pomagają przełamywać bariery, oswajają z nowymi
sytuacjami i zmniejszają lęk społeczny, wzmacniając tym samym pewność siebie, zwłaszcza że
w codziennej praktyce to zwykle przedstawiciele różnych organizacji są zapraszani do placówek
czy szkół, wychowankowie są więc zazwyczaj biernymi odbiorcami informacji. Sytuacja, w której
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sami muszą się umówić na spotkanie, przygotować do rozmowy oraz zapoznać z miejscem pracy
i obowiązującymi w nim zasadami wymaga od nich większego zaangażowania. Emocje, które
temu towarzyszą powodują, że uzyskane w ten sposób informacje są lepiej przyswajane. W trakcie
realizacji projektu ze strony mentorów padał argument, że podopieczni nie są zainteresowani
włączaniem się w proponowane działania aktywizacyjne z powodu zbyt młodego wieku. Przyjęcie
takiego założenia jest błędne i może ograniczać możliwości wsparcia. Doświadczenia z realizacji
projektu pokazują, że każdy mentor napotkał w tym obszarze silny opór, nie oznacza to jednak,
że nie osiągnięto ostatecznie pozytywnych rezultatów. Ważne jest tu postępowanie metodą małych
kroków. Stopniowe zmniejszanie niechęci wychowanka odbywa się poprzez pokazywanie mu
szerokiego wachlarza możliwości oraz propozycje i zachęty do udziału w aktualnych wydarzeniach,
inicjatywach lokalnych i pojedynczych akcjach społecznych. Dzięki temu młody człowiek stopniowo
oswaja się z sytuacją, w której traktowany jest jak równoprawny uczestnik życia społecznego.
Pierwszym sukcesem będzie sytuacja, w której kolejna propozycja pracy wolontarystycznej nie
będzie już dla podopiecznego zaskoczeniem lub „obciachem” (niezależnie od tego, czy z niej
skorzysta, czy nie), lecz zostanie potraktowana jako jedna z możliwych opcji spędzenia wolnego
czasu czy zdobycia doświadczenia — zostanie przyjęta jako coś naturalnego.
Poziom III. Środowisko lokalne
Skuteczność działań mentora jest uwarunkowana silnym zapleczem oferującym wsparcie, z którego
może korzystać systematycznie i elastycznie, w zależności od potrzeb. Istotną rolę odgrywa
tu koordynator wolontariatu z lokalnego Centrum Wolontariatu, będący łącznikiem między
mentorem, podopiecznym i organizacjami pozarządowymi. Nasze doświadczenia wskazują, że
koordynator powinien być odpowiednio przygotowany — znać sposób funkcjonowania placówek
opiekuńczo-wychowawczych i typowe problemy występujące w pracy z młodzieżą objętą pieczą
zastępczą, a także mieć za sobą odpowiednie przeszkolenie z zakresu pracy z wychowankami
pieczy. Oddziaływanie na środowisko lokalne powinno obejmować upowszechnienie informacji
o działaniach mentorów wśród potencjalnych partnerów. Może to być zadanie przydzielone
koordynatorowi wolontariatu, stąd tak istotne jest jego właściwe przygotowanie. Z naszych
doświadczeń wynika, że również w tym obszarze forma zajęć grupowych z wychowankami pieczy
zastępczej jest mało efektywna — a to za sprawą animozji wewnątrz grupy, niechęci do bycia
utożsamianym z placówką, a także negatywnych norm grupowych utrudniających współpracę.
Istnieje więc potrzeba indywidualnych spotkań każdego wychowanka z koordynatorem
wolontariatu i mentorem. Ważne jest przygotowanie planu działania, uwzględniającego
dyspozycyjność wychowanka oraz jego zainteresowania, preferencje i potrzeby. Na tym etapie
pomocny może się okazać np. schemat obrazujący rozwój kariery, będący skutecznym narzędziem
pracy indywidualnej lub z małą grupą. W oparciu o uzyskane informacje koordynator pomaga
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w przygotowaniu oferty skierowanej do konkretnej osoby i uwzględniającej jej preferencje.
W świetle doświadczeń z projektu widzimy również potrzebę przygotowania do współpracy
z mentorami i podopiecznymi osób z organizacji i potencjalnych miejsc pracy — opiekuna
stażu lub praktyk albo wolontariusza, który będzie w sposób systematyczny współpracował
z mentorem oraz zapewni wychowankowi wsparcie w jego działaniach. Jest to odpowiedź na
problemy wychowanków z systematycznością, niską motywacją i lękiem społecznym, a tym
samym na potrzebę indywidualnego wsparcia na każdym etapie procesu aktywizowania, aż do
momentu osiągnięcia gotowości do samodzielnego funkcjonowania, tj. wytworzenia się motywacji
wewnętrznej. Ten model pracy bazuje na doświadczeniach z realizacji Wolontariatu Europejskiego
w naszej organizacji, nawiązuje on również do praktyk z powodzeniem stosowanych przez Fundację
Robinson Crusoe (www.fundacjarobinson.org.pl).

3. Współpraca lokalna na rzecz pomocy
Współpraca lokalna nie tylko służy wzmacnianiu aktywności podopiecznego, ale jest też
nieodzownym elementem skutecznego wsparcia w rozwiązywaniu jego bieżących problemów.
Poza instytucjami takimi jak MOPR, PCPR, poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy szkoły —
z którymi wychowawcy i opiekunowie usamodzielnienia zobligowani są współpracować — mentor,
w oparciu o indywidualny plan pracy, określa partnerów lokalnych, z którymi warto nawiązać kontakt.
W ramach projektu mentorzy podejmowali współpracę z następującymi partnerami:

•

w zakresie zatrudnienia, wyboru ścieżki kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
Cech Rzemiosł Różnych, Urząd Pracy, Ochotniczy Hufiec Pracy, pracodawcy, doradcy
zawodowi, organizacje pozarządowe, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Centrum Mentoringu i Wolontariatu, Ośrodek
Konsultacyjno-Szkoleniowy (w zakresie szkoleń zarówno dla mentorów, jak i dla podopiecznych — trening zastępowania agresji), lekarz medycyny pracy;

•

w zakresie pomocy w załatwianiu formalności urzędowych: Urząd Miejski, Zarząd Mienia
Komunalnego, Referat Ewidencji Ludności, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

•
•

w zakresie opieki zdrowotnej: specjalistyczne placówki medyczne;
w zakresie wspierania rozwoju osobistego i aktywnego spędzania wolnego czasu: instytucje
kulturalno-oświatowe (kino, opera, teatr, filharmonia, galerie, muzea, basen).
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Rozdział VI

Monitoring i ewaluacja metody
Monitoring, obok badania kandydatów na mentorów i wprowadzania ich do programu, jest
jednym z trzech kluczowych elementów mentoringu. Z badań wynika, że lepsze i trwalsze efekty
osiągają podopieczni programów, w których mentorzy są szkoleni i stale nadzorowani60. Regularne
monitorowanie działań mentoringowych niezbędne jest do tego, aby:

•
•
•
•

sprawdzać, jak przebiegają relacje;
sprawdzać, czy założone cele są realizowane;
wspierać mentorów w pracy i na bieżąco reagować na zaistniałe problemy;
prowadzić dokumentację.

Ewaluacja umożliwia refleksję nad realizowanymi działaniami, a także wyciąganie wniosków
na przyszłość. W projekcie prowadzona była zarówno ewaluacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna.
Na ewaluację wewnętrzną składały się opinie uczestników relacji mentoringowych — mentorów,
podopiecznych i koordynatora — oraz analiza prowadzonej dokumentacji. Ewaluację zewnętrzną,
zgodnie z założeniami finansowania projektu, przeprowadziła niezależna firma. Efektem ewaluacji
zewnętrznej jest raport zawierający wyniki badań, rekomendacje i wnioski.
Ewaluacja wewnętrzna dotyczyła zarówno procesu, jak i rezultatów, przy czym oba typy
ewaluacji prowadzone były symultanicznie. Znaczenie miały więc nie tylko efekty końcowe,
ale również drobne osiągnięcia podopiecznego i jego podejście do podejmowanych działań.
W ramach ewaluacji wewnętrznej niezwykle ważna była stała analiza dokumentów, opisanych
szczegółowo w rozdziale poświęconym dokumentacji pracy mentora z podopiecznym. Dzięki
regularnej analizie dokumentacji mentorów, personel projektu znał bieżące działania podejmowane
przez poszczególne pary. Najważniejszym narzędziem oceny był indywidualny plan pracy,
opracowany przez mentora i wychowanka na początku relacji. Plan ten w dużej mierze opierał się
na skonstruowanej przez mentora szczegółowej diagnozie wychowanka. IPP zawiera wszystkie
cele i kierunki działań, które para chce osiągnąć. Stała analiza IPP umożliwia monitorowanie
postępów i stopnia osiągnięcia założonych celów. Odpowiednia diagnoza obszarów działalności,
nad którymi mentor pracuje ze swoim podopiecznym jest niezwykle ważna i bardzo indywidualna.

Cf. D.L. Dubois et al., Effectiveness of Mentoring Programs for Youth: A Meta-Analytic Review, w: „American Journal of Community
Psychology”, nr 30/2002, s. 157–197.
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Cele zawarte w IPP mogą być zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Na powodzenie
relacji mentoringowej wpływ mają nawet najmniejsze sukcesy podopiecznego. Poza IPP
niezwykle istotnymi narzędziami ewaluacji wewnętrznej są indywidualna karta pracy mentora
oraz harmonogram pracy mentora z wychowankiem, dzięki którym często nieformalne spotkania
mentora z podopiecznym nabierają bardziej profesjonalnego charakteru, a koordynator sprawuje
większą kontrolę nad podejmowanymi przez poszczególne pary działaniami oraz częstotliwością
i przebiegiem spotkań. Cennym narzędziem jest też tabela aktywności, której analiza służy
monitorowaniu działań aktywizujących młodzież. Wizyty wychowanków w poszczególnych
instytucjach i organizacjach potwierdzane były pieczątką pracownika danej placówki. Dokumentem
służącym ewaluacji jest także raport końcowy, przygotowany przez mentorów pod koniec etapu
testowania metody. W raporcie tym zawarta została ocena i stopień osiągnięcia poszczególnych
celów z IPP. Jeśli relacja mentoringowa trwa dłużej, warto dodatkowo zaproponować mentorom
przygotowanie raportu częściowego, dzięki czemu będą mieli czas na refleksję nad przebiegiem
relacji oraz możliwość skorygowania błędów i modyfikacji celów. Zarówno analiza raportu
częściowego, jak i raportu końcowego pozwala na ocenę efektywności relacji mentoringowych,
a także na projektowanie dalszych działań.
Na ewaluację wewnętrzną w projekcie składały się także regularne spotkania koordynatora
i ekspertów z mentorami, mające charakter grupy wsparcia, podczas których mentorzy dzielili się
swoimi doświadczeniami oraz wątpliwościami. Bezpośrednia wymiana doświadczeń umożliwiała
szybką reakcję na zaistniałe problemy i wprowadzanie zmian.
Kolejnym elementem monitoringu były ankiety wstępne, wypełniane przez wychowanków
tuż po podpisaniu kontraktu i dotyczące oczekiwań względem projektu, a także ankiety końcowe,
wypełniane po ośmiomiesięcznym etapie testowania. Analiza porównawcza tych ankiet pozwoliła
określić stopień satysfakcji podopiecznych z udziału w projekcie. Jak wynika z ankiety wstępnej,
znakomita większość podopiecznych (88%) oczekiwała od swoich mentorów wsparcia, pomocy
w nauce, w wyborze zawodu, w rozwiązywaniu problemów i w załatwianiu spraw, a także porady
w zakresie spędzania wolnego czasu. Z ankiety końcowej wynika, że relacje mentoringowe spełniły
oczekiwania większości wychowanków. Cennym źródłem informacji w procesie ewaluacji
był także koordynator wolontariatu, który regularnie spotykając się z podopiecznymi miał szansę
dyskretnie ich obserwować i przekazywać spostrzeżenia koordynatorowi projektu.
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kompetencje zawodowe i społeczne. Celem superwizji było nie tylko zapewnienie wysokiej jakości
pomocy podopiecznym, ale także wspieranie mentorów w pracy. Jak wynika z etapu testowania
naszej metody, grupowa superwizja jest w modelu pracy mentora niezbędna. Wskazane byłoby
dodatkowo włączenie superwizji indywidualnej, gdyż mentorzy zwracali uwagę na potrzebę
osobistej rozmowy ze specjalistą. Przez cały okres etapu testowania personel projektu prowadził
także obserwację mentorów.
Niezwykle ważna pod względem sprawdzenia skuteczności metody była ewaluacja zewnętrzna
przeprowadzona przez niezależną firmę. Ewaluacja ta miała charakter ilościowo-jakościowy, a w jej
efekcie powstał obszerny raport zawierający między innymi opis metodologii badań, desk research,
wyniki, wnioski i rekomendacje. Ewaluacja, w której ze względu na kompleksowość i złożoność
projektu udział wzięło bardzo wiele osób, wypadła bardzo pomyślnie. Zarówno z ewaluacji
wewnętrznej, jak i zewnętrznej wynika, że „mimo ograniczonego czasu projektu wszystkim
mentorom udało się nawiązać relacje — oczywiście z różnym natężeniem i skutkiem. Jest to jednak,
jak się wydaje, pochodną cech osobistych tak mentorów, jak i wychowanków”61. Autorzy raportu
z ewaluacji podkreślają, że testowana metoda nie tylko się sprawdziła, ale ze względu na swoją
uniwersalność może mieć także zastosowanie wobec innych grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Według raportu „przyjęty model mentoringu […] ma szanse zaistnieć jako trwały
sposób postępowania z dziećmi będącymi pod opieką zastępczą, a także w stosunku do innych
grup zagrożonych wykluczeniem. Oczywiście ułatwia to fakt wejścia w życie ustawy, która wymusza
zmniejszenie liczby osób w grupach objętych opieką zastępczą w placówkach, ale również przyjęte
w ramach projektu rozwiązania zdają się odpowiadać na zapotrzebowania wszystkich stron
zaangażowanych w opiekę zastępczą”62. Wszyscy użytkownicy i odbiorcy projektu bardzo dobrze
się o nim wypowiadali, dostrzegając jego liczne zalety, a także podkreślając kompleksowość całego
systemu wsparcia. Wśród wielu wniosków z ewaluacji zewnętrznej warto podkreślić kilka najbardziej
istotnych z punktu widzenia pracy metodą mentoringu:

Kolejnym, bardzo ważnym elementem całego systemu wsparcia była grupowa superwizja
mentorów, dzięki której mieli oni wgląd we własne doświadczenia i trudności w relacjach ze swoimi
podopiecznym, leżące zarówno po stronie mentora, jak i wychowanka, a także mogli rozwijać swoje
61
62

90

•

Dzięki relacji mentoringowej wielu wychowankom udało się zmienić sposób postrzegania
samych siebie z osób potrzebujących wsparcia na takie, które mogą również dawać coś
z siebie innym, czym przełamywali negatywne wzorce swoich dysfunkcyjnych rodzin.

•

Poprzez indywidualne relacje wychowawcy nawiązali bliskie kontakty ze swoimi podopiecznymi, poznając ich zainteresowania, potrzeby i problemy, dzięki czemu łatwiej było
im wspólnie wypracować strategię działania ukierunkowaną na konkretnego wychowanka.

M. Dmochowska, A. Masłowiecka, M. Olszewska, PI Innowacyjny system wsparcia..., op. cit., s. 32.
Ibidem, s. 90.
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•

Dzięki możliwości konsultacji ze specjalistami w ramach OKS, a także dzięki regularnej
superwizji mentorzy pracowali skuteczniej i z większym zaangażowaniem, co pokazało, jak
ważnym elementem pracy mentorów jest ich stałe wspieranie.

•

Relacja mentoringowa przyniosła liczne korzyści zarówno wychowankom, którzy stali się
bardziej dojrzali, poprawili kontakty z rodziną oraz nabyli nowe umiejętności i kompetencje,
jak i mentorom, którzy zdobyli nowe narzędzie pracy, poznali ciekawe metody, ukształtowali
praktyczne umiejętności wychowawcze, a także stali się bardziej otwarci wobec swoich
wychowanków. Zdaniem mentorów i ich podopiecznych „najważniejszą zmianą […] jest
zapoczątkowanie więzi, która sprzyja dalszemu rozwojowi osobistemu obu stron”63.

Ewaluatorzy podkreślają jednak, że działania podjęte przez mentorów w ramach projektu mają
szansę przyczynić się do długotrwałych zmian w sytuacji młodzieży objętej pieczą zastępczą tylko
wtedy, gdy będą kontynuowane po zakończeniu etapu testowania. Warto więc podtrzymywać więzi
mentorów z podopiecznymi, a także rozszerzać i promować metodę mentoringu w odniesieniu
do młodzieży z pieczy zastępczej w całej Polsce. Należy dodać, że podobnie jak praca metodą
mentoringu, tak i model Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego został wysoko oceniony podczas
ewaluacji zewnętrznej, zalecana by więc była kontynuacja działań Ośrodka. Warto podkreślić,
że dzięki partnerstwu miasta Białystok w projekcie mimo zakończenia etapu testowania OKS
nadal funkcjonuje, a wielu mentorów wciąż spotyka się ze swoimi podopiecznymi, choć już nie na
zasadzie relacji formalnych. Trudno jest definitywnie zerwać relację mentoringową tylko dlatego,
że skończył się projekt. Dzięki naszemu partnerowi udało się wpisać mentoring do statutów
placówek opiekuńczo-wychowawczych jako metodę pracy wychowawców. Taki zapis doskonale
koresponduje z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Pełnienie funkcji mentora to zadanie niezwykle trudne, wymagające nie tylko rozwiniętych
kompetencji, zarówno miękkich jak i twardych, ale również umiejętności przekazania ich
wychowankom. Praca ta wymaga stałego dokształcania się, doskonalenia umiejętności oraz
rozwijania kompetencji osobistych. Badania potwierdziły, że istnieje potrzeba wyposażenia osób
bezpośrednio pracujących z usamodzielniającą się młodzieżą — w tym wychowawców, opiekunów
usamodzielnienia, a także osób przygotowujących się do tego rodzaju pracy — w nowe kompetencje,
które umożliwią skuteczne prowadzenie relacji w kierunku wzmacniania aktywności społecznej
i zawodowej wychowanków. Młodzi ludzie potrzebują bliskiej relacji z dorosłą osobą, która może
im zaoferować swoją wiedzę, doświadczenie i czas. Aby skutecznie pomagać wychowankom,
należy odpowiednio przygotować dorosłe osoby z ich otoczenia do budowania z podopiecznymi
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relacji mentoringowej. Podobnie jak wychowanek w codziennym funkcjonowaniu, tak i mentor
w swojej pracy potrzebuje stałego wsparcia. W działaniach z podopiecznymi w ramach projektu
mentorzy narażeni byli na tzw. czynniki ryzyka, które wymagały wzmocnienia wysiłku w celu
przezwyciężenia trudności. W relacji z wychowankiem trudnością po stronie podopiecznego był na
przykład brak stałej motywacji i aktywnego zaangażowania w krótkim czasie testowania, rezygnacja
podopiecznego czy też jego problemy przerastające możliwości pomocy ze strony mentora —
np. zaburzenia psychiczne i uzależnienia. Mentorzy wymagali więc wsparcia w celu utrzymania
wysokiego poziomu zaangażowania w relacje mentoringowe, poradzenia sobie z obciążeniami
związanymi z problemami wychowanka, a także pokonania trudności z pogodzeniem pracy
w projekcie z wykonywaną pracą zawodową. Współpraca mentorów z opiekunami wychowanków
układała się różnie, czasem nie mieli oni żadnego wsparcia ze strony rodzin biologicznych. Wszystkie
te czynniki ryzyka wskazują na potrzebę stałego wspierania tej grupy, tak by mogła pracować jak
najbardziej efektywnie i by nie doszło do wypalenia zawodowego.
Wyniki badań i rozmów z mentorami potwierdzają potrzebę umożliwienia tej grupie korzystania
z różnorodnych form wsparcia: superwizji, konsultacji indywidualnych, szkoleń specjalistycznych,
grupy wsparcia czy grupy samopomocowej. W projekcie wszyscy mentorzy bardzo chętnie
uczestniczyli w regularnej superwizji, dodatkowo chętni korzystali w miarę potrzeb z konsultacji
specjalistycznych prowadzonych w ramach OKS. Obie te formy były dostępne równocześnie, dając
w ten sposób gwarancję szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach problemowych, pozwalały
też przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i umożliwiały monitoring realizowanych działań. OKS
powinien zapewniać nie tylko możliwość bieżących konsultacji ze specjalistami, ale także pomagać
w poszerzaniu wiedzy mentorów poprzez organizację tematycznych szkoleń specjalistycznych
adekwatnych do potrzeb mentorów związanych z ich bezpośrednią pracą z wychowankami.
Superwizja prowadzona była przez odpowiednio przygotowanego superwizora-praktyka, dzięki
czemu mentorzy mogli korzystać w swojej pracy z jego doświadczeń.
Dzięki indywidualnej pracy z podopiecznymi mentorom udało się rozbudzić w wielu z nich
aktywność, rozwinąć zainteresowania oraz zachęcić do podejmowania pozytywnych społecznie
działań, takich jak zaangażowanie się w wolontariat. Wielu wychowanków uwierzyło w siebie
i swoje możliwości, i podjęło decyzję o kontynuowaniu edukacji czy wyborze zawodu. Niektórzy
z powodzeniem skończyli szkołę, zdali maturę i z pomocą mentorów zaplanowali swoją najbliższą
przyszłość. Jak wynika z ewaluacji, szanse na rynku pracy młodzieży objętej mentoringiem znacznie
wzrosły. Wychowankowie osiągnęli zgodne z założeniami projektu cele w zakresie poszerzenia
wiedzy o rynku pracy. Niektórzy dowiedzieli się, gdzie i w jaki sposób szukać pracy, inni podjęli

Ibidem, s. 96.
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decyzje dotyczące dalszej ścieżki kształcenia i wyboru zawodu. Jedna z wychowanek, dowiedziawszy
się, że mając 16 lat może iść do OHP i zarejestrować się jako młodociany pracownik, stwierdziła:
„to jest naprawdę dużo, bo jakbyśmy siedzieli w placówce i nie byłoby tego projektu, to ja nie wiem,
czy bym poszła gdziekolwiek”64. Dzięki wizytom studyjnym w zakładach pracy wychowankowie
mogli poznać specyfikę różnych profesji. Jedna z podopiecznych tłumaczyła, że nie zdawała sobie
sprawy z tego, na czym polega wybrana przez nią praca, a dopiero dzięki spotkaniu z osobami ją
wykonującymi mogła się o tym przekonać65.
Chociaż czas testowania w projekcie był zbyt krótki, by oczekiwać ogromnych sukcesów,
to jednak każda, nawet najmniejsza aktywność podopiecznych w zakresie poruszania się po rynku
pracy ogromnie cieszy. Ewaluatorzy podkreślają, że „sukcesem jest już refleksja wychowanków nad
[…] przyszłą karierą”66, a także decyzja odnośnie do kształcenia czy zawodu. Nawet jeśli plany na
przyszłość, które wychowankowie poczynili w trakcie ośmiu miesięcy testowania ulegną zmianom,
jest to już duży krok naprzód w ich karierze edukacyjnej i zawodowej.
Sposobem weryfikacji skuteczności pracy metodą mentoringu z wychowankami pieczy
zastępczej jest stopień realizacji wskaźników określonych we wstępnej fazie przedsięwzięcia.
W naszym projekcie wszystkie wskaźniki zostały zrealizowane. Wskaźnikiem służącym do
weryfikacji celu szczegółowego w projekcie — tj. wzrostu skuteczności indywidualnych metod
pracy z wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych form opieki
zastępczej w Białymstoku w zakresie wzmacniania aktywności zawodowej i społecznej do końca
maja 2014 r. — było przetestowanie programu szkoleń na temat mentoringu w grupie 12 kandydatów
na mentorów, a następnie przetestowanie modelu pracy mentora w środowisku lokalnym przez
ośmiu zatrudnionych mentorów, mających pod opieką łącznie 24 wychowanków. W szkoleniu
zrealizowanym w ramach naszego projektu udział wzięło 15 osób. W wyniku rekrutacji wyłoniono
spośród nich ośmiu mentorów, którzy testowali metodę mentoringu w pracy z podopiecznymi.
Kolejnym wskaźnikiem służącym sprawdzeniu skuteczności wyżej wymienionego celu było
zaangażowanie siedmiu pracodawców w tworzenie oferty aktywizującej młodzież. W ramach
wizyt studyjnych wychowankowie wraz z mentorami i koordynatorem wolontariatu odbyli
osiem spotkań z potencjalnymi pracodawcami.

Za: ibidem, s. 55.
Cf. ibidem, s. 56.
66
Ibidem, s. 56.
64
65
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Do pozostałych wskaźników skuteczności pracy metodą mentoringu z wychowankami
opieki zastępczej należały:

•

Liczba wychowanków zaangażowanych w wolontariat
Udział w wolontariacie nie tylko stanowi przygotowanie do wejścia na rynek pracy, ale także
wpływa na rozwój umiejętności społecznych i prospołecznych wychowanków. Młodzież objęta
mentoringiem dzięki działaniom proponowanym przez koordynatora wolontariatu miała możliwość
poznania i uczestniczenia w różnych formach wolontariatu. Wszyscy wychowankowie przynajmniej raz
uczestniczyli w spotkaniu z koordynatorem wolontariatu, osiem osób przychodziło na spotkania
regularnie przez cały etap testowania, a 12 wychowanków wykazało realną chęć zaangażowania się
w wolontariat poprzez wypełnienie ankiet stanowiących jednocześnie deklaracje potwierdzające
zainteresowanie pracą wolontarystyczną. Koordynator wolontariatu organizował wizyty w różnych
organizacjach pozarządowych, takich jak Caritas Archidiecezji Białostockiej, Stowarzyszenie
My dla Innych, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki,
Jasny Cel – Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym, a także
w innych placówkach zatrudniających wolontariuszy, tak by osoby zainteresowane mogły znaleźć
możliwości pracy odpowiadające ich potrzebom. Najaktywniejsi wychowankowie otrzymali od
koordynatora wolontariatu zaświadczenia potwierdzające ich zaangażowanie w zajęcia. Ponadto
podopieczni zorganizowali warsztaty międzykulturowe w szkole jednego z uczestników projektu
i zaangażowali się w dwudniową akcję mającą na celu wykonanie przedmiotów do sprzedaży
podczas charytatywnego kiermaszu na rzecz dzieci uchodźców — w tym celu m.in. wzięli udział
w warsztatach découpage, zorganizowanych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
w Białymstoku. Młodzież brała też udział w organizowaniu we współpracy z Klanzą Pikniku
Rodzinnego, a także pomagała w przedszkolu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców
w Białymstoku. Niektórzy wychowankowie poszukiwali dodatkowych możliwości pracy
wolontarystycznej, angażując się w zbiórki żywności, kiermasze czy działania szkolnych
klubów wolontariatu. Potwierdzeniem ich pracy są pisemne podziękowania i rekomendacje.

•

Liczba wychowanków podejmujących różne formy edukacji pozaszkolnej, w tym
w zakresie zdobywania kwalifikacji zawodowych i rozwoju osobistego
Wszyscy wychowankowie aktywnie uczestniczyli w różnego rodzaju kursach, warsztatach czy
szkoleniach, wyszukiwanych wspólnie z mentorami w zgodzie z własnymi zainteresowaniami
i potrzebami. Potwierdzeniem udziału młodzieży w zajęciach są zaświadczenia i certyfikaty,
a także adnotacje w tabelach aktywności wychowanków. Kilka osób skorzystało również ze szkoleń
zorganizowanych w ramach OKS (trening zastępowania agresji, trening umiejętności społecznych).
Spotkania językowe z koordynatorem wolontariatu służyły także podnoszeniu kompetencji
młodzieży w zakresie języka angielskiego.
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•

Liczba wychowanków biorących udział w spotkaniach z pracodawcami, korzystających
z usług instytucji rynku pracy (praktyk, staży zawodowych)
Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa wychowanków, dlatego też młodzież
wykazywała dużą aktywność w tym zakresie, uczestnicząc w spotkaniach z pracodawcami
i z doradcą zawodowym oraz odwiedzając wiele instytucji rynku pracy, takich jak:
• instytucje publiczne (Urzędy Pracy);
• Ochotnicze Hufce Pracy, będące jednostkami wyspecjalizowanymi w działaniach na rzecz
młodzieży defaworyzowanej;
• agencje zatrudnienia, świadczące pomoc w zakresie m.in. pośrednictwa pracy, doradztwa
zawodowego czy pracy tymczasowej;
• publiczne i niepubliczne instytucje szkoleniowe;
• instytucje dialogu społecznego, do których należą m.in. organizacje pozarządowe67.
Wychowankowie dokumentowali swoją aktywność w zakresie poznawania i poruszania się po
rynku pracy poprzez zbieranie podpisów i pieczątek z odwiedzonych instytucji do tabel aktywności.
W ramach współpracy z koordynatorem wolontariatu odbyli też wizyty studyjne, podczas których
poznali możliwości i procedury zatrudnienia w zawodzie m.in. barmana, pokojówki, recepcjonisty
czy kelnera, a także możliwości stażu i przyuczenia do zawodu. Dowiedzieli się także, jak wygląda
ścieżka awansu w markecie oraz jakie kwalifikacje i umiejętności wymagane są w zawodzie
fotografa, grafika czy operatora kamery. Wszyscy wychowankowie zrealizowali wskaźnik, korzystając
w różnym zakresie z wielorakich propozycji form aktywności zawodowej. Niektórym udało się
zdobyć pracę tymczasową, podpisać umowę zlecenie, a nawet umowę o pracę.

•

Liczba wychowanków, którzy zyskali poczucie wsparcia społecznego i emocjonalnego
Zarówno z ewaluacji wewnętrznej, prowadzonej przez personel projektu, jak i z ewaluacji
zewnętrznej wynika, że wszyscy wychowankowie uczestniczący w projekcie deklarują uzyskanie
wsparcia społecznego i emocjonalnego ze strony swoich mentorów. Wsparcie to odczuwane było
w różnym stopniu i z różnym natężeniem, jednak sygnałów o zupełnym braku wsparcia ze strony
mentorów nie było ani w ankietach ewaluacyjnych prowadzonych przez personel projektu, ani
podczas ewaluacji zewnętrznej.
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•

Liczba wychowanków, których sytuacja edukacyjna uległa poprawie (wyniki w szkole,
frekwencja, motywacja do nauki, oceny i inne osiągnięcia)
Według ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej sytuacja szkolna poprawiła się u wszystkich
wychowanków. Większość osób osiąga w szkole lepsze wyniki oraz wykazuje wyższą frekwencję
i większą motywację do nauki. Wielu wychowanków po półrocznej pracy z mentorem uzyskało
lepsze oceny na świadectwach, mimo zagrożenia otrzymało promocję do następnej klasy, zdało
pomyślnie maturę lub dostało się na studia. Nie oznacza to jednak, że wszyscy podopieczni
odnieśli same sukcesy. W jednym przypadku, mimo wykonania przez mentorkę ogromnej pracy,
podopieczny nie otrzymał promocji do następnej klasy, gdyż jego początkowe braki i względnie
krótki czas testowania metody w projekcie uniemożliwiały nadrobienie zaległości. Jednak nawet
w tym przypadku widoczna była poprawa, gdyż pod wpływem mentorki znacznie wzrosła
frekwencja szkolna podopiecznego. Warto tu dodać, że mentor nie jest jedyną osobą, która wpływa
na wychowanka, dlatego też niezwykle ważne jest wsparcie ze strony rodziny biologicznej, a także
akceptacja grupy rówieśniczej.

•

Liczba wychowanków, którzy skorzystali z propozycji alternatywnych form spędzania
wolnego czasu (wyjazdy integracyjne mentorów i podopiecznych oraz udział w wydarzeniach kulturalnych)
Realizacja tego wskaźnika nie stanowiła dla wychowanków problemu, gdyż wszystkie propozycje
kulturalno-rozrywkowe oraz wyjazdy integracyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
młodzieży. Dzięki współpracy z mentorami młodzież miała okazję wyjść do kina, teatru, muzeum,
a nawet do opery. Każde takie wyjście było dużym przeżyciem dla wychowanków i wiązało się
z przełamaniem wielu barier. Wspólny posiłek w restauracji czy wizyta w operze wymagały od
wychowanków odpowiedniego zachowania, a często również stroju. Wyjazdy integracyjne, które
zostały szczegółowo opisane w rozdziale IV, w punkcie pt. „Główne obszary działalności mentora
w oparciu o indywidualne plany pracy”, okazały się niezwykle atrakcyjne i wzmacniały więź
mentorów z podopiecznymi. Propozycje spędzania wolnego czasu w sposób pożyteczny
i konstruktywny cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, która częstokroć spędzała czas
wolny jedynie na oglądaniu telewizji i korzystaniu z internetu. Dzięki mentorom wychowankowie
uświadomili sobie, że warto interesować się sportem czy brać udział w imprezach kulturalnych
odbywających się w naszym mieście.
W efekcie zrealizowania wszystkich założonych wskaźników aktywność społeczna i zawodowa
podopiecznych objętych mentoringiem w projekcie wzrosła. Wzmocniony został też ich potencjał
osobisty, między innymi w zakresie kompetencji społecznych, kulturowych i emocjonalnych.
Wszystkie te elementy pozytywnie wpłynęły na przygotowanie wychowanków do procesu
usamodzielnienia się.

67

Cf. http://www.mpips.gov.pl/praca/instytucje-rynku-pracy, dostęp 2.12.2013.
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MODEL OŚRODKA
KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWEGO (OKS)
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Rozdział VII

Zakres działalności
Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego
Zadaniem Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego, którego model został wypracowany w ramach
projektu innowacyjnego, było zapewnienie wsparcia osobom bezpośrednio i pośrednio
związanym z pieczą zastępczą. Ośrodek miał też stanowić zaplecze dla budowy współpracy lokalnej
podmiotów działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie (organizacji pozarządowych,
instytucji publicznych oraz rodzin zastępczych). OKS powstał w odpowiedzi na potrzebę utworzenia
przyjaznego miejsca, w którym w sposób kompleksowy i systemowy wspierane będą osoby
związane z pieczą zastępczą. Dzięki zapewnieniu elastycznego charakteru pracy oraz dostosowaniu
oferty do zdiagnozowanych potrzeb odbiorców Ośrodek miał uzupełnić dostępną w naszym
mieście ofertę pomocową, a ponadto być alternatywą dla urzędowych form pomocy.
W ramach działalności OKS zostały wytyczone dwa główne kierunki działania:
1. Organizacja wsparcia dla osób bezpośrednio związanych z pieczą zastępczą, w tym:

•
•
•

spokrewnionych zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych;
opiekunów rodzinnych domów dziecka;
dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej i dzieci
biologicznych rodzin sprawujących pieczę zastępczą.

2. Działania informacyjno-edukacyjne, skierowane do osób pośrednio związanych z pieczą
zastępczą, w tym:
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•

nauczycieli, pedagogów i wychowawców w szkołach, przedszkolach i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych;

•

pracowników socjalnych, asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
i pracowników organizacji pozarządowych;

•

osób pracujących z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.
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W ramach działań pierwszego typu zaplanowano realizację grup wsparcia, superwizji, szkoleń
specjalistycznych oraz spotkań integracyjnych dla rodzin. Wśród działań skierowanych do otoczenia
wymienić można natomiast szkolenia dotyczące specyfiki pracy z wychowankami pieczy zastępczej
oraz spotkania informacyjne. Oferta obejmowała realizację 230 godzin dydaktycznych różnych
form wsparcia bezpośredniego oraz 30 godzin działań edukacyjnych skierowanych do otoczenia
w przeciągu roku działalności Ośrodka. W okresie testowania modelu OKS przewidywano, że z oferty
skorzysta łącznie 80 osób. Elastyczna forma działania zakładała, że szczegółowa oferta Ośrodka —
zakres godzinowy, częstotliwość spotkań, tematyka szkoleń czy metody pracy — dostosowywane
będą do potrzeb i możliwości diagnozowanych przez organizatorów na podstawie rozmów
indywidualnych z odbiorcami wsparcia, analizy frekwencji, obserwacji i konsultacji ze specjalistami.
Istotną rolę w tym procesie odgrywał koordynator Ośrodka, którego zadaniem był nadzór
merytoryczny nad działalnością OKS.
Pierwsze miesiące pracy obejmowały przede wszystkim działania o charakterze promocyjnym
i informacyjnym, a także wypracowanie dokumentów regulujących pracę Ośrodka (regulaminów:
organizacyjnego, pracy i rekrutacji, a także dokumentacji poszczególnych form wsparcia). W tym
czasie nawiązano współpracę z kluczowymi partnerami: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
(w tym z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej), Podlaskim Stowarzyszeniem Zawodowego
i Niespokrewnionego Rodzicielstwa Zastępczego „Dać Nadzieję”, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie
i Dzieciom „Szansa” oraz Caritas Archidiecezji Białostockiej, prowadzącą placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego. Inauguracją działalności OKS, a jednocześnie formą promocji
oraz wstępnej diagnozy zainteresowania ze strony potencjalnych odbiorców, były dni otwarte,
w ramach których wszyscy zainteresowani mogli bezpłatnie skorzystać z porad specjalistów
z różnych dziedzin (terapeuty rodzinnego, logopedy, neurologa, psychologa, pedagoga i seksuologa).
Od stycznia 2013 roku, zgodnie z założeniami projektu innowacyjnego, OKS prowadzi systematyczną
działalność w zakresie prowadzenia różnych form wsparcia.

1. Odbiorcy wsparcia
Największą grupę osób korzystających ze wsparcia OKS stanowili opiekunowie rodzin zastępczych.
Wśród nich zdecydowaną większość stanowiły kobiety, co wiąże się z tym, że to przede wszystkim
one sprawują opiekę nad dziećmi. Najmłodsza osoba miała 13 lat, natomiast najstarsza — 77. Rodzinna
opieka zastępcza w naszym mieście w dużej mierze sprawowana jest przez osoby spokrewnione
z dzieckiem. Najczęściej są to dziadkowie lub dorosłe rodzeństwo. Ich sytuacja jest dość szczególna,
ponieważ z jednej strony deklarują chęć pomocy dziecku, z drugiej natomiast nie dostrzegają
innych, lepszych rozwiązań, a zatem znajdują się w sytuacji pewnego rodzaju przymusu. Osoby te,
w przeciwieństwie do rodzin zawodowych, w żaden sposób nie są przygotowywane do pełnienia
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funkcji rodzica zastępczego. Często, jak same mówią, wstydzą się przyznać do swoich problemów
i borykają się z nimi samotnie. Dotarcie do tych osób było szczególnie ważne po pierwsze dlatego,
że z jakichkolwiek form pomocy korzystają w niewielkim stopniu, po drugie zaś z powodu liczebności
tej grupy. W okresie testowania modelu Ośrodka opiekunowie rodzin zastępczych spokrewnionych
najliczniej wzięli udział w zorganizowanym w ramach spotkań integracyjnych pikniku z okazji
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Korzystali również z konsultacji indywidualnych oraz grup
wsparcia. Nasze doświadczenia pokazują, że opiekunowie rodzin zastępczych spokrewnionych
wymagają przede wszystkim zastosowania indywidualnych metod pracy: porad oraz wsparcia
specjalistycznego. Chętnie też biorą udział w przedsięwzięciach, w ramach których organizowane
są zajęcia dla ich podopiecznych. Dotyczy to zwłaszcza tworzących rodziny zastępcze dla swoich
wnucząt dziadków, którzy miewają trudności z systemowym postrzeganiem problemów w swoich
rodzinach i skupiają się głównie na zewnętrznych kłopotach dzieci, nie dostrzegając ich głębszych
przyczyn. Taki sposób myślenia sprawia niejednokrotnie, że odrzucają oferowaną im pomoc.
Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły nam wypracować rozwiązania umożliwiające dotarcie
do tej grupy odbiorców z pomocą adekwatną do ich potrzeb i oczekiwań. Obecnie funkcjonujący
model Ośrodka uwzględnia prowadzoną przez specjalistę do spraw pieczy zastępczej indywidualną
pracę z rodzinami zastępczymi spokrewnionymi, ukierunkowaną na przygotowanie do korzystania
z dostępnej oferty wsparcia (nawiązanie osobistego kontaktu, rozmowa motywująca) oraz
włączenie wolontariuszy w organizację czasu wolnego podopiecznych, wraz z zapewnieniem
pomocy w wyrównywaniu zaległości szkolnych.
Najliczniejszą grupę odbiorców działań edukacyjnych realizowanych w OKS stanowili pracownicy
oświaty. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
zorganizowane zostały szkolenia, w których udział wzięło ponad 40 nauczycieli. Tematyka
dotycząca pieczy zastępczej cieszyła się dużym zainteresowaniem. Po zakończeniu szkolenia
ogólnego dyrekcja jednej ze szkół zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie dodatkowo treningu
umiejętności społecznych dla kadry pedagogicznej. Główną przyczyną była stosunkowo liczna
wśród uczniów tej szkoły grupa wychowanków różnych form opieki zastępczej oraz młodzieży ze
środowisk marginalizowanych.
W czasie trwania okresu testowania modelu OKS podział działań podejmowanych w ramach
Ośrodka na wsparcie bezpośrednie i pośrednie (tj. skierowane do otoczenia) okazał się niepotrzebny. Szkolenia specjalistyczne cieszyły się zainteresowaniem nie tylko wśród opiekunów
rodzin zastępczych, ale także wśród osób z otoczenia — wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych i nauczycieli. Również pracownicy socjalni deklarowali
chęć udziału w superwizji (co zostało uwzględnione w aktualnej ofercie Ośrodka). Jednocześnie
zapewnienie szerokiego dostępu do oferowanych działań zwiększa szanse na integrację środowiska
oraz wzmacnia skuteczność oddziaływania.
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2. Oferta OKS realizowana w ramach projektu
W trakcie procesu testowania oferta Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego przybrała następującą
formę:
• indywidualne konsultacje specjalistyczne,
• superwizja,
• grupa wsparcia,
• szkolenia,
• spotkania integracyjne.
2.1. Indywidualne konsultacje specjalistyczne
Duża grupa zgłaszających się do nas opiekunów to osoby zaniepokojone zachowaniem swoich
podopiecznych, mające wątpliwości, czy mieści się ono w tak zwanych granicach normy. Szukają oni
różnych źródeł informacji i dostępnych form pomocy, nierzadko również w internecie. Ze względu
na złożoność ich problemów niejednokrotnie się zdarza, że są odsyłani od jednej instytucji do
drugiej, co rodzi poczucie zagubienia i potęguje frustrację. Dla dobra zarówno podopiecznych, jak
i relacji w rodzinie, niezbędne jest zapewnienie kompleksowej pomocy w ramach jednego miejsca.
Nasze doświadczenia pokazują, że ważną formą kontaktu jest możliwość konsultacji indywidualnych
ze specjalistami z różnych dziedzin.
Cel konsultacji: zapewnienie indywidualnego wsparcia specjalistycznego, nawiązanie osobistego kontaktu z uczestnikami oraz dostosowanie pomocy do osobistych potrzeb i możliwości
odbiorców wsparcia.
Reagując na potrzeby rodzin i opiekunów związanych z pieczą zastępczą zaproponowaliśmy
wsparcie w postaci konsultacji specjalistycznych, w trakcie których rodzice zastępczy mogli
zgłaszać się do specjalistów z pytaniami dotyczącymi zachowań podopiecznych, tempa i poziomu
ich rozwoju, a także wszelkich niepokojących objawów.
Spotkania odbywały się z różną częstotliwością, w zależności od potrzeb zgłaszanych
przez beneficjentów. Stałym miejscem spotkań była siedziba Fundacji Edukacji i Twórczości
w Białymstoku, czasem zaś, na życzenie rodzin zastępczych, specjaliści przyjeżdżali na wizyty
domowe. W ramach konsultacji opiekunowie kierowani byli również do innych, specjalistycznych ośrodków, w których rodzice i podopieczni mogli uzyskać pomoc najbardziej dla nich
odpowiednią. Głównymi odbiorcami konsultacji specjalistycznych byli uczestnicy grup wsparcia
organizowanych w ramach OKS.
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Kwestie zgłaszane do konsultacji najczęściej dotyczyły problemów z wychowankiem: trudnego
zachowania, agresji, trudności szkolnych, kryzysu wieku dorastania, trudności w rozumieniu
potrzeb rozwojowych dziecka (takich jak grupa rówieśnicza, moda czy wartości), a także relacji
wewnątrz rodziny: konfliktów pokoleniowych, nieadekwatnych oczekiwań w relacjach z obu stron,
nadopiekuńczości oraz trudności pojawiających się w relacjach z partnerem. Opiekunowie zgłaszali
też kłopoty w relacjach z dziećmi biologicznymi, pojawiające się w następstwie przyjęcia do rodziny
dzieci przysposobionych.
Nasi specjaliści byli dostępni w godzinach popołudniowych. W sytuacjach kryzysowych
umawiali się z rodzinami także już po godzinach pracy. Obserwując przebieg tego typu wsparcia
zauważyliśmy, że nie ma potrzeby wprowadzania do oferty OKS sztywnego harmonogramu
konsultacji specjalistycznych, ponieważ najlepiej sprawdzają się one wówczas, gdy uruchamiane
są w miarę potrzeb i na życzenie zainteresowanych. Z konsultacji specjalistycznych w czasie
trwania procesu testowania skorzystało pięć osób z rodzin zastępczych spokrewnionych oraz sześć
osób z rodzin zastępczych niespokrewnionych. Sukcesem tego rodzaju wsparcia w ramach projektu
jest objęcie pomocą jednej pełnej rodziny zastępczej spokrewnionej, składającej się z babci, dziadka
i wychowywanej przez nich wnuczki. Fakt ten cieszy tym bardziej, że praca z całą rodziną jest
najbardziej efektywna.
Wnioski:
Rodziny zastępcze chętnie korzystały z konsultacji indywidualnych. Dzięki tej formie miały
one możliwość otworzenia się i podzielenia problemami, o których często trudno było im mówić
podczas pracy w grupie. W trakcie konsultacji opiekunowie mieli więcej czasu na zrozumienie
problemu, zobaczenie go w szerszym kontekście oraz lepszy wgląd w siebie. W ramach testowania
uczestnicy korzystali głównie z konsultacji z pedagogiem i psychologiem. Otrzymaliśmy jednak
również sygnały o potrzebie zorganizowania porad prawnych, które obecnie zostały już wpisane
w ofertę Ośrodka. Konsultacje indywidualne są formą wsparcia rekomendowaną przez nas
jako jeden z podstawowych elementów oferty. Powinny one być organizowane w zależności od
potrzeb — nie ma konieczności zapewniania stałych dyżurów konsultantów.
2.2. Superwizja
Superwizja należy do najciekawszych i najważniejszych form wsparcia adresowanych do
zawodowych rodzin zastępczych, opiekunów rodzinnych domów dziecka oraz osób zawodowo
związanych z pieczą zastępczą, i jest kluczowym elementem w procesie profesjonalizacji pieczy
zastępczej. Zajęcia superwizyjne odbywają się w małej grupie i prowadzone są metodą
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tzw. podążania za problemami grupy, polegającą na analizie trudnych przypadków prezentowanych
kolejno przez poszczególnych uczestników. Indywidualne przypadki rozpatrywane są w oparciu
o założenia psychodynamicznych teorii osobowości oraz systemowych teorii funkcjonowania
rodziny. Do ich analizy wykorzystuje się także elementy wglądowej pracy terapeutycznej. Każde
ze spotkań superwizyjnych zrealizowanych w ramach projektu dało możliwość analizy od trzech
do czterech zgłoszonych przypadków. W proponowanej w projekcie superwizji brały udział cztery
osoby — dwie z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, jedna osoba pracująca
w Zespole ds. Pieczy Zastępczej w MOPR w Białymstoku i jedna osoba prowadząca rodzinę
zastępczą. Niewielka liczebność grupy wynikała z tego, że jest to trudna forma pracy, wymagająca
od uczestników odpowiedniego przygotowania oraz wysokiej motywacji.
Cel superwizji: rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi
oraz problemami pojawiającymi się w kontakcie z podopiecznym, przyjrzenie się tym trudnościom
przez opiekuna pracy terapeutycznej i zwrócenie uwagi na ich przyczyny, mogące leżeć zarówno
po stronie wychowawcy, jak i podopiecznego, a także udzielenie wsparcia emocjonalnego
i zwiększenie efektywności pracy osób superwizowanych.
Metody pracy: seminarium, symulowane sytuacje wychowawcze (psychodrama).
Czas pracy: 5 godzin dydaktycznych raz w miesiącu.
Ramowy program spotkania:
1. Wstępna prezentacja uczestników i zgłoszenie propozycji przypadków do omówienia
na spotkaniu (30 min.).
2. Prezentacja i omówienie przypadków trudności wychowawczych (2 godz. 45 min.).
3. Podsumowanie i zakończenie zajęć (30 min.).
Wnioski:
Z raportu końcowego podsumowującego superwizję wynika, że zakładane przez grupę cele zostały
zrealizowane. Uczestnicy zadeklarowali lepsze zrozumienie zachowania własnego i wychowanków,
a także większą swobodę w wyborze metod oddziaływań wychowawczych. Potwierdzili również
zauważalny wzrost umiejętności psychodynamicznego rozumienia uczestników interakcji, wzrost
umiejętności analizy trudnych sytuacji wychowawczych zarówno z perspektywy wychowanka, jak
i wychowawcy, wzrost umiejętności dostrzegania reakcji obronnych dorosłego na potrzeby dziecka
i wzrost empatii. Superwizja była okazją do wymiany doświadczeń i udzielenia sobie nawzajem
otwartych informacji zwrotnych dotyczących trudności w kontakcie z wychowankiem.
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Odbiorcy wsparcia wykazali się wysokim poziomem aktywności, szczerości i otwartości na
udzielane przez grupę informacje zwrotne, a także wysoką motywacją do wykorzystania nowych
sposobów działania i rozumienia sytuacji wychowawczych w praktyce codziennej.
Końcowym zaleceniem specjalisty prowadzącego superwizję była sugestia dotycząca szerszego
zastosowania metody Grupy Balinta, lub przynajmniej wybranych jej elementów, co jego zdaniem
pozytywnie wpłynęłoby na efektywność pracy superwizyjnej z wychowawcami. Grupa Balinta,
będąca rodzajem superwizji grupowej, to coraz częściej stosowana metoda rozwoju zawodowego
psychoterapeutów, psychologów, pedagogów oraz innych grup zawodowych zajmujących się na
co dzień pomaganiem innym ludziom. Obecnie Grupy Balinta są na świecie bardzo popularne.
Samouczenie odbywa się w małej (8–12 osób) grupie. Spotkania trwają 90 minut. Każdy uczestnik
grupy przedstawia swoją relację, np. z wychowankiem, w taki sposób, aby inni mogli ją sobie
wyobrazić. Grupa nazywa swoje emocje, uczucia, ujawnia fantazje i skojarzenia nasuwające się
w związku z przedstawianą osobą. Praca w Grupie Balinta pozwala odczuć, wyjaśnić i zrozumieć
to, co zaistniało w przeszłości między opiekunem i wychowankiem, a także odreagować napięcie
powstałe w ich relacji. Każdy uczestnik Grupy może powiedzieć, co sam by zrobił w kontakcie
z wychowankiem będąc na miejscu osoby przedstawiającej problem.
Udział w Grupie Balinta daje uczestnikowi możliwość:
• poznania swoich trudności w relacji z podopiecznym;
• lepszego zrozumienia podopiecznego i siebie, swoich mocnych stron i ograniczeń;
• nabycia i rozwinięcia umiejętności komunikowania się i empatii;
• wzbogacenia doświadczeń;
• uzyskania wsparcia emocjonalnego;
• poprawy efektywności i skuteczności współdziałania z podopiecznym;
• odreagowania napięć powstałych w relacji z podopiecznym;
• redukcji stresu, stanowiąc tym samym element profilaktyki wypalenia zawodowego.
Ewaluacja końcowa projektu potwierdziła potrzebę prowadzenia w ramach OKS superwizji.
Niska frekwencja uczestników wskazuje, że rodziny zastępcze nie są jeszcze w pełni gotowe na
korzystanie z takiej formy wsparcia. Konieczne jest zatem dotarcie do nich z przystępną informacją
o tym, czym superwizja jest, czemu ma służyć oraz jakie może przynosić efekty w obszarze pracy
z wychowankiem i całą rodziną. Nasze doświadczenia pokazują, że formą przygotowania do
korzystania z superwizji mogą być grupy wsparcia.
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2.3. Grupa wsparcia
Grupa wsparcia jest rodzajem grupy nieformalnej, której członkowie pomagają sobie wzajemnie
w rozwiązywaniu konkretnych problemów, dzielą się doświadczeniami i towarzyszącymi im
emocjami, a także nawiązują relacje z innymi ludźmi zmagającymi się z podobnymi trudnościami.
Metoda opiera się na założeniu, że uczestnikom mającym podobne doświadczenia łatwiej
o wzajemne zrozumienie. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Spotkania polegają na zaprezentowaniu, omówieniu i szczegółowym przeanalizowaniu
wybranych spraw.
W ramach testowania utworzone zostały dwie grupy wsparcia. Wyniki badań przeprowadzonych
na potrzeby projektu wskazują, że korzystniej będzie stworzyć osobne grupy dla rodzin zastępczych
spokrewnionych i niespokrewnionych, ponieważ często zmagają się one z odmiennymi
trudnościami. Pierwszą grupę tworzyło osiem osób z rodzin zastępczych spokrewnionych, drugą
natomiast — 13 osób z rodzin zastępczych niespokrewnionych i rodzinnych domów dziecka.
Spotkania w ramach grup wsparcia odbywały się regularnie raz w miesiącu, o stałej porze, w siedzibie
Fundacji Edukacji i Twórczości. Kwestie najczęściej zgłaszane przez uczestników grup wsparcia
w ramach projektu dotyczyły przede wszystkim:
• trudności we współpracy z rodziną biologiczną dzieci przysposobionych;
• problemów wychowawczych z podopiecznymi, w tym trudnych zachowań związanych
z odrzuceniem, doświadczeniami nabytymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
wyróżnianiem wychowanka czy kryzysem wieku dorastania;
• trudności w relacjach z dziećmi biologicznymi w kontekście pełnienia funkcji rodziny
zastępczej;
• oddalania się od siebie partnerów tworzących rodzinę zastępczą;
• braku spójności i konsekwencji w działaniu partnerów wobec wychowanków.
Początkowo uczestnicy wsparcia wykazywali wiele obaw przed oceną ze strony innych członków
grupy, jednak wraz z upływem czasu rosły ich poczucie bezpieczeństwa i otwartość, zarówno
w kwestii komunikowania własnych problemów, jak i odnoszenia się do trudności przedstawianych
przez innych uczestników. Ważnym aspektem okazało się zróżnicowanie grupy pod względem stażu
prowadzenia rodziny zastępczej — rodziny z dłuższym doświadczeniem pozytywnie wpłynęły na
budowanie otwartości grupy. Mając większe doświadczenie w pracy z wychowankiem, omawiały
występujące problemy rodzinne odważniej i bez skrępowania, czym zachęcały pozostałe rodziny
do podejmowania dyskusji. Osoby z krótszym stażem prowadzenia rodziny zastępczej mogły się
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dowiedzieć, z jakimi trudnościami mogą się jeszcze spotkać i czemu należy zapobiegać, a także
uświadomić sobie, że niektóre niepowodzenia są niepowodzeniami całej rodziny i nie należy nimi
obciążać wyłącznie siebie.
Uczestnictwo we wsparciu nie tylko przyczyniło się do wzmocnienia kompetencji wychowawczych osób tworzących rodziny zastępcze, ale także wpłynęło na wzrost integracji
środowiska bezpośrednio związanego z pieczą zastępczą. Uczestnicy grup wsparcia zaczęli
kontaktować się ze sobą na co dzień, co zwiększyło ich poziom zaufania i otwartości. Świadczył
o tym stopniowy wzrost liczby poruszanych w trakcie spotkań problemów i odnoszących się
do nich informacji zwrotnych. U części uczestników wyraźnie rozwinęły się także umiejętności
diagnostyczne, dzięki czemu zamiast koncentrować się na samych zachowaniach wychowanków,
zaczęli analizować ich przyczyny.
Wnioski:
Grupa wsparcia uznana została przez uczestników za jedną z najbardziej przydatnych, obok
szkoleń, form wsparcia w ramach OKS. W ocenie specjalisty prowadzącego grupy wsparcia forma
ta jest efektywna, ponieważ daje możliwość całościowego oglądu trudności oraz odnosi się do
wszystkich aspektów problemowych, które można przepracować z całą rodziną. Dużą rolę odgrywa
tu okres proponowanej pomocy — czas testowania stworzył możliwość zawiązania się grup,
zintegrowania ich uczestników i zbudowania relacji zaufania. Dla ugruntowania i ustabilizowania tej
relacji warto tę pracę kontynuować, uzupełniając ją konsultacjami indywidualnymi dla pozostałych
członków rodziny uczestników, zwłaszcza dla mężów, partnerów, podopiecznych i rodzin
biologicznych, a samą formę wsparcia na stałe umieścić w ofercie realizowanej przez Ośrodek
Konsultacyjno-Szkoleniowy.
2.4. Szkolenia
a) „Podstawy komunikacji empatycznej w pracy z wychowankiem”
Szkolenie skierowane do wychowawców i opiekunów prowadzących rodzinne formy pieczy
zastępczej, wykorzystujące metodę komunikacji „Porozumienie bez przemocy” (Nonviolent
Communication, NVC), opracowaną przez Marshalla B. Rosenberga.
Szkolenie zrealizowane w ramach projektu zostało poprowadzone przez certyfikowanego
specjalistę terapii uzależnień. Sześcioro uczestników związanych z pieczą zastępczą w Białymstoku
zostało zapoznanych z metodą porozumiewania się z dziećmi bez używania przemocy. Dodatkowo
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przedstawiono im sposoby kształtowania w sobie umiejętności komunikacji empatycznej. Rodzice
i wychowawcy, pracując zarówno na przypadkach znanych z własnego doświadczenia, jak i na
przykładach hipotetycznych, mieli możliwość podjęcia próby zastosowania nabytych umiejętności
w praktyce, a następnie omówienia dostrzeżonych trudności. Szkolenie zostało zakończone ankietą
ewaluacyjną.
Cel szkolenia: rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie umiejętności wychowawczych
oraz zapoznanie ich z metodą porozumiewania się bez przemocy i kształtowania umiejętności
komunikacji empatycznej.
Metody pracy: miniwykład, metody aktywne w postaci warsztatów, praca grupowa.
Czas pracy: 3 cotygodniowe spotkania po 5 godzin dydaktycznych każde.
Ramowy program szkolenia:
Dzień I
1. Pojęcie empatii i komunikacji empatycznej.
2. Zapoznanie uczestników z 4-stopniowym modelem empatii. Przedstawienie modelu komunikacji empatycznej oraz umiejętności nazywania i określenia potrzeb i uczuć.
3. Szczere wyrażanie siebie oraz empatyczne słuchanie — ćwiczenia w parach.
Dzień II
1. Omówienie prób stosowania komunikacji empatycznej z dziećmi przez uczestników szkolenia.
2. Znaczenie empatii w wychowaniu oraz percepcja postaw rodzicielskich przez nastolatków
jako czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi (kochająca kontrola, kochająca
swoboda).
3. Proces zmiany obrazu wroga.
4. Znaczenie uczuć w komunikacji empatycznej: złość, depresja, wina i wstyd jako uczucia
alarmujące nas o niezaspokojonych potrzebach. Ćwiczenie transformacji złości na niezaspokojone potrzeby.
Dzień III
1. Powtórzenie wcześniej omawianych tematów, omówienie doświadczeń z zastosowaniem
komunikacji empatycznej w relacji z dziećmi.
2. Znaczenie potrzeb w komunikacji empatycznej i znaczenie umiejętności nawiązywania
kontaktu z potrzebami.
3. Jak uczyć się na błędach, nie tracąc poczucia własnej wartości: przedstawienie schematu
opłakiwania i świętowania, ćwiczenia.
4. Wyrażanie wdzięczności według komunikacji empatycznej.
5. Wychowanie w duchu empatii, dyskusja, podsumowanie warsztatów.

110

Rozdział VII. Zakres działalności Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego

Wnioski:
Analiza ankiet ewaluacyjnych wykazuje, że program i realizacja szkolenia spełniły oczekiwania
uczestników, wnosząc nowe spojrzenie na problematykę związaną z komunikacją. Uczestnicy
wysoko ocenili proponowany model komunikacji i wyrazili zamiar stosowania nabytej wiedzy
w pracy codziennej. Wszyscy zgodnie potwierdzili potrzebę zdobywania informacji dotyczących
metod porozumiewania się bez przemocy i treningu komunikacji empatycznej, przy czym
ich zdaniem, mimo że zdobyli obszerną wiedzę merytoryczną w tym zakresie, przebycie kursu
nie wystarczy, by opanowali omawiane techniki pracy w pełni. Większość osób wyraziła chęć
kontynuowania i pogłębiania zdobytych umiejętności. Po zakończeniu szkolenia osoby te zostały
zaproszone do uczestnictwa w warsztacie komunikacji empatycznej, prowadzonym w Ośrodku
Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „Etap” w Białymstoku.
b) „Być rodzicem nastolatka, czyli jak utrzymać dobry kontakt z dzieckiem. Strategie
postępowania dla rodziców i opiekunów”
Szkolenie skierowane jest do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz do pracowników instytucji zajmujących się pomocą rodzinom znajdującym się w różnych sytuacjach
kryzysowych. W szkoleniu uczestniczyło 14 osób, w tym sześć osób z zawodowych rodzin
zastępczych, jedna osoba z placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, jedna osoba
stanowiąca spokrewnioną rodzinę zastępczą, jeden opiekun zawodowej rodziny zastępczej, jeden
przedstawiciel Sądu Rejonowego w Białymstoku i czworo pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
Cel szkolenia: zdobycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach występujących
w kontakcie z dorastającym wychowankiem.
Metody pracy: wykłady, warsztaty.
Forma pracy: praca z grupą, odgrywanie ról, psychodrama.
Czas pracy: 3 spotkania w przeciągu 1 miesiąca, po 5 godzin dydaktycznych każde.
Ramowy program szkolenia:
1. Specyfika okresu dorastania.
2. Wyzwania związane z dojrzewaniem seksualnym.
3. Typowe dylematy i rozterki rodzica, opiekuna i nastolatka.
4. Od kontroli do zaufania wobec dziecka — ewaluacja zasad wychowania.
5. Sposoby reagowania na trudności dzieci (styl krytyczny, strukturalizujący, opiekuńczy
i wspierający).
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6.
7.
8.
9.
10.

Pożądane zachowania „wystarczająco dobrego” rodzica.
Metody wspomagania nastolatka: wsparcie intelektualne, emocjonalne i duchowe.
Narzędzia i pułapki skutecznego porozumiewania się.
Przygotowanie do życia w realnym świecie.
Kiedy pomoc specjalistów wydaje się niezbędna — postępowanie w przypadkach
szczególnych.
11. Zaburzenia psychiczne swoiste dla okresu adolescencji (jadłowstręt psychiczny — anoreksja,
bulimia, zaburzenia zachowania, depresja młodzieńcza, uzależnienia lekowe, narkomania,
alkoholizm i psychozy).
12. Inne trudności wieku dorastania (odmowa chodzenia do szkoły, nieposłuszeństwo i sprzeciw
dzieci, zachowania destrukcyjne w klasie i w szkole, dysleksja, rozstania).
13. Porady dla rodziców, jak zaopiekować się sobą i jak być w życiu szczęśliwszym.
Wnioski:
Szkolenie zrealizowane w ramach projektu zostało podsumowane za pomocą ankiety
ewaluacyjnej. Większość uczestników wyraziła pozytywne opinie na temat tego rodzaju
wsparcia, twierdząc, że spełniło ono ich oczekiwania, a zagadnienia poruszone w trakcie kursu
uznali za przydatne w pracy wychowawczej. Jako szczególnie istotne zostały wskazane kwestie
dotyczące wzajemnego zaufania między opiekunem a wychowankiem, a także intelektualnego,
emocjonalnego i duchowego wsparcia. Uczestnicy podkreślali również ogromne znaczenie
proponowanych przez trenera konstruktywnych sposobów porozumiewania się z nastolatkiem.
Powyższe opinie potwierdzają zasadność włączenia tego rodzaju szkolenia do stałej oferty wsparcia
rodzin zastępczych i opiekunów dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
Dodać jednak należy, że w odczucie większości uczestników omawianego kursu wachlarz
potencjalnych problemów i potrzeb nastolatków nie został podczas szkolenia wyczerpany, trzeba
więc jeszcze przedyskutować wiele kwestii i poszukać możliwych rozwiązań poprzez kontynuację
szkoleń z tego zakresu.
c) Szkolenie specjalistyczne pt. „Zrozumieć dziecko z ADHD, FAS, PTSD. Strategia pracy
dla rodziców i opiekunów”
Szkolenie skierowane było do osób prowadzących rodziny zastępcze i pracowników placówek
opiekuńczo-wychowawczych. Pomysł włączenia tego rodzaju szkolenia do oferty OKS powstał
w następstwie zorganizowanych w początkowej fazie projektu spotkań panelowych, podczas
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których osoby związane z pieczą zastępczą w Białymstoku zgłosiły potrzebę wsparcia w zakresie
wiedzy o ADHD, FAS i PTSD. Potrzeba tego typu szkoleń sygnalizowana była także w badaniach
jakościowych w pierwszej fazie projektu. Zainteresowani oczekiwali, że szkolenie ułatwi im głębsze
poznanie wychowanka, a oni sami zdobędą umiejętność wychowywania poprzez nauczanie, a nie
wymuszanie, zachowań społecznych. Zapoznanie opiekunów z szeroką gamą oddziaływań pozwala
im na bardziej zróżnicowane podejście do rozwiązywania trudności opiekuńczo-wychowawczych,
osadzenie zachowania dziecka w szerszym kontekście oraz rozpoznawanie przyczyn i skutków
różnic w reakcjach swoich i dzieci.
Cel szkolenia: poszerzenie wiedzy opiekunów na temat wybranych zespołów zaburzeń u dzieci,
wyposażenie opiekunów w podstawowe narzędzia diagnostyczne, wypracowanie skutecznych
strategii oddziaływań wychowawczych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami
szkolenia.
Metody pracy: wykłady i ćwiczenia.
Forma pracy: odgrywanie ról, praca w podgrupach, burza mózgów i studium przypadku.
Czas pracy: 3 spotkania po 6 godzin każde, łącznie 18 godzin dydaktycznych.
Ramowy program szkolenia:
1. ADHD:
• czym jest, a czym nie jest nadpobudliwość psychoruchowa;
• rodzaje nadpobudliwości;
• jak zmienia się obraz nadpobudliwości wraz z wiekiem;
• specyficzne trudności szkolne;
• zaburzenia emocjonalne i społeczne;
• codzienne wyzwania stojące przed rodzicami lub opiekunami dzieci z ADHD;
• strategie i kierunki pracy dla rodziców i opiekunów;
• proponowane metody wsparcia — co powinni wiedzieć rodzice i opiekunowie.
2. Zespół FAS:
• portret psychologiczny dziecka z FAS;
• obraz relacji społecznych dziecka z FAS;
• funkcjonowanie szkolne: trudności edukacyjne, emocjonalne i społeczne;
• dynamika procesów wychowania i edukacji oraz ich rokowania;
• wspieranie rozwoju dziecka z zespołem FAS;
• strategie i kierunki pracy dla rodziców i opiekunów;
• metody terapii — co powinni wiedzieć rodzice i opiekunowie.
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3. PTSD:
• typowe reakcje dzieci na kryzys;
• reakcje charakterystyczne dla poszczególnych grup wiekowych;
• kryteria zespołu stresu pourazowego według DSM IV;
• objawy występujące bezpośrednio po urazie (stan szoku);
• postępowanie bezpośrednio po urazie i w dalszej perspektywie czasowej;
• odległe następstwa urazu;
• konsekwencje PTSD w życiu codziennym: trudności edukacyjne, emocjonalne i społeczne;
• wspieranie rozwoju dziecka z objawami kryzysu lub z zespołem PTSD;
• wskazówki dla rodziców i opiekunów;
• okoliczności, w których pomoc specjalistów staje się niezbędna.
Wnioski:
Szkoleniem zorganizowanym w ramach projektu objętych zostało 17 uczestników, w tym 10 osób
tworzących zawodowe rodziny zastępcze, jedna osoba tworząca rodzinę zastępczą spokrewnioną,
pięcioro pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz jeden pracownik sądu. Poruszone
zagadnienia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Omawiany rodzaj wsparcia okazał się
użyteczny, ponieważ większość podopiecznych placówek i rodzin zastępczych w Białymstoku
cierpi na rozmaite zaburzenia dotyczące funkcjonowania i rozwoju, natomiast rodzice zastępczy
przyjmujący takich wychowanków pod opiekę często nie dysponują żadną wiedzą na temat FAS,
ADHD czy PTSD. Dzięki udziałowi w zrealizowanym przez OKS szkoleniu uczestnicy poszerzyli
swoją wiedzę na ich temat — nauczyli się rozpoznawać najbardziej typowe objawy występowania
poszczególnych zaburzeń oraz poznali metody oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych, które
ułatwiają radzenie sobie z towarzyszącymi tym zaburzeniom trudnościami. Szkolenie stworzyło
też okazję do wymiany doświadczeń nabytych w pracy z dotkniętymi nimi dziećmi. Dodatkowo
szkolenie pomogło rodzinom zastępczym zrozumieć nieznane im wcześniej terminy medyczne
używane w określeniach dotyczących FAS czy ADHD.
d) Szkolenie „Trening umiejętności społecznych”
Trening zorganizowano na potrzeby nauczycieli oraz kadry psychologiczno-pedagogicznej
Zespołu Szkół Nr 17 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku. Uczestniczyło w nim 16 osób.
Szkolenie zakładało korektę i poprawę relacji w grupie, pogłębienie współpracy i zdobycie nowych
umiejętności społecznych oraz poznanie własnych kierunków rozwoju w pracy w grupie.
Cel szkolenia: budowa umiejętności współpracy w zespole i korekta relacji, analiza potencjału
uczestników w zakresie tworzenia relacji, sztuka pokonywania barier komunikacyjnych i budowa
motywacji do wspólnych działań.

114

Rozdział VII. Zakres działalności Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego

Metody pracy: metody aktywne z wykorzystaniem gier dydaktycznych, scenek, elementów
treningu interpersonalnego i komunikacyjnego oraz dramy i gier zespołowych.
Czas trwania: 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych każde.
Ramowy program szkolenia:
Moduł I:
Analiza poziomu współpracy i obszarów zaufania, pogłębianie współpracy i poczucia
bezpieczeństwa w grupie oraz ustalenie kierunków rozwoju.
Moduł II:
Analiza potencjału uczestników w zakresie budowy relacji, ćwiczenia pokonywania oporu
i barier w grupie, analiza cech i ról w relacjach zawodowych (zarówno w grupie, jak i poza nią)
oraz analiza wzajemnych oczekiwań i wartości osobistych uczestników.
Moduł III:
Sztuka pokonywania barier komunikacyjnych i budowania motywacji do wspólnych działań,
ćwiczenia komunikacji jedno- i dwukierunkowych, analiza faz rozwoju grupy, analiza rozwoju
trudności w relacjach i ukazywanie kierunków ich pokonywania, analiza osobistych wyzwań
i kierunków pracy w grupie, wykorzystanie potencjału grupy oraz ćwiczenia zamykające
i podsumowujące cykl spotkań.
Wnioski:
Trening był kontynuacją pracy z uczestnikami szkolenia dotyczącego specyfiki sytuacji dziecka
umieszczonego w pieczy zastępczej. Nasze doświadczenia pokazują, że niezwykle istotne jest
dostosowanie oferty do zgłaszanych potrzeb, dzięki czemu jest ona odpowiedzią na realne problemy,
a długotrwała praca z jedną grupą pozwala osiągnąć lepsze efekty. Trening jest rekomendowany do
stałej oferty szkoleniowej OKS.
e) Szkolenie „Trening zastępowania agresji” dla wychowanków pieczy zastępczej
Większość dzieci kierowanych do rodzin zastępczych czy rodzinnych domów dziecka nie tylko ma
wiele obaw i nierealistycznych oczekiwań, ale przede wszystkim nie wierzy w możliwości zmiany
siebie — swojego charakteru, umiejętności życiowych, statusu społecznego czy wykształcenia —
a więc i swoich perspektyw życiowych. Część dzieci w dotychczasowym środowisku rodzinnym
lub zastępczym doznała traumatycznych przeżyć skutkujących zaburzeniami emocji i zachowania.
Z uwagi na potrzeby wychowanków pieczy zastępczej w zakresie budowania umiejętności
prospołecznych i wnioskowania moralnego do projektu wprowadzono szkolenie specjalistyczne
pt. „Trening zastępowania agresji”. Został on opracowany w 1973 roku przez profesora psychologii
Arnolda Goldsteina, dr. Barry’ego Glicka i dr. Johna C. Gibbsa. W Polsce program ten zaczęto wdrażać
w połowie lat 90. Od 1998 roku rozwój TZA wspierany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Centralny Zarząd Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości.
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Cel treningu: przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka,
mających kłopoty z koncentracją i wykazujących nadmierną aktywność (ADHD) oraz zaburzenia
w zachowaniu, posiadających deficyty w zakresie kontroli złości, umiejętności prospołecznych,
wnioskowania moralnego. Deficyty te mogą sprzyjać występowaniu zachowań i postaw
nieadekwatnych społecznie (wybuchów złości, bójek, przestępstw, sięgania po środki odurzające
czy psychoaktywne itp.). Program miał charakter profilaktyczno-terapeutyczny.
Metody pracy: rozmowa indywidualna.
Forma pracy: praca w grupie.
Czas pracy: 10 cotygodniowych spotkań po 3 godziny dydaktyczne każde.
Ramowy program szkolenia:
1. Trening kontroli złości, którego celem było nauczenie odbiorców rozpoznawania i hamowania
impulsu złości zanim doprowadzi on do agresywnego zachowania.
2. Trening umiejętności prospołecznych, który pokazywał i ćwiczył ściśle określoną procedurę
posługiwania się umiejętnościami niezbędnymi w kontaktach z ludźmi, mogącymi wskazywać
alternatywę dla zachowań agresywnych.
3. Trening wnioskowania moralnego, który pobudzał do myślenia w kategoriach moralnych
przy pomocy ustrukturalizowanych dyskusji na temat wyboru wartości.
Wnioski:
W treningu uczestniczyło pięcioro dzieci w wieku 14–17 lat objętych pieczą zastępczą.
Uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę zajęć poprzez rozmowy indywidualne, wypełnili też
kwestionariusze umiejętności prospołecznych. W trakcie uczestnictwa w poszczególnych blokach
zadaniowych wychowankowie wypełniali również raporty kontroli złości i doskonalenia
umiejętności prospołecznych oraz arkusze dylematów moralnych. Materiały zbierane
z raportów i arkuszy wykorzystywano w trakcie zajęć. Młodzież uczestnicząc w ćwiczeniach uczyła
się ściśle określonych procedur posługiwania się umiejętnościami niezbędnymi w kontaktach
z ludźmi, które mogą stanowić alternatywę dla zachowań agresywnych (umiejętności
odmawiania, unikania bójek, reagowania na zaczepki czy proszenia o pomoc).
W trakcie treningu wychowankowie poznawali swoje słabe i mocne strony w dziedzinie
umiejętności prospołecznych. Prowadzone warsztaty w znaczący sposób pomogły im
w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych i bliskich relacji z innymi ludźmi. Ocena i wypowiedzi
uczestników wskazują, że tego rodzaju trening był bardzo potrzebny. Sprawdziły się również
stosowane w jego trakcie metody pracy.
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f) Szkolenie „Praca z trudnym wychowankiem w szkole w kontekście rodzicielstwa
zastępczego”
Rodziny zastępcze oraz opiekunowie rodzinnych domów dziecka potrzebują dobrego wsparcia
i poradnictwa wychowawczego. Taką pomoc powinni im zapewnić między innymi nauczyciele,
pedagodzy szkolni, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, asystenci rodzinni oraz
wszystkie inne osoby związane z pieczą zastępczą. Nie zawsze jednak osoby pracujące na rzecz
dzieci i ich rodzin mają wystarczającą wiedzę, aby udzielić odpowiedniego wsparcia w sytuacjach
kryzysowych. Odpowiadając więc na powyższą potrzebę, w ramach projektu przeprowadzono
szkolenia skierowane również do otoczenia — głównie do pracowników placówek oświatowych
i organizacji pozarządowych oraz pracowników socjalnych — mające na celu podnoszenie ich wiedzy
w zakresie funkcjonowania pieczy zastępczej. W dwóch 15-godzinnych szkoleniach uczestniczyło
46 osób, w tym nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkolni.
Cele szkolenia:
• ukazanie problemów i potrzeb dzieci z rodzin zmarginalizowanych,
• ukazanie problemów i potrzeb rodzin zmarginalizowanych,
• ukazanie roli nauczyciela w pracy z dzieckiem i rodziną zmarginalizowaną,
• poznanie aspektów prawnych rodzicielstwa zastępczego w kontekście pracy w szkole,
• nauka specyficznej diagnozy oraz planu korekcyjnego wychowanka.
Metody pracy: wykłady, dyskusja i warsztaty.
Formy pracy: praca w grupie.
Czas pracy: 3 spotkania, łącznie 15 godzin dydaktycznych, w tym 12 godzin ćwiczeń
o charakterze rozwojowym i 3 godziny wykładów.
Ramowy program szkolenia:
Moduł I:
• zajęcia integracyjne,
• rodzicielstwo zastępcze — specyfika i aspekty prawne,
• trudności nauczycieli w pracy z dzieckiem i rodziną zmarginalizowaną społecznie.
Moduł II:
• potrzeby i problemy rodzin i dzieci,
• przemoc w rodzinie,
• przemoc wobec dzieci.
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Moduł III:
• jak pomóc wychowankowi w procesie wywoływania pozytywnych zmian w sobie samym,
• diagnoza dziecka,
• kontrakt z wychowankiem,
• plan korekcyjny dziecka,
• praca zespołowa kluczem do sukcesu.
Wnioski:
Zastosowane metody pracy miały charakter rozwojowo-dydaktyczny. Służyły one zdobyciu
nowych umiejętności pracy z tzw. dzieckiem trudnym i jego rodziną. Wykorzystanie dynamiki
grupy i procesu grupowego pozwoliło uczestnikom na poszukiwanie optymalnych w danej sytuacji
społecznej zachowań, sposobów komunikowania się, nastawień emocjonalnych czy postaw. Praca
w grupie miała zapewnić wsparcie i rozwinąć umiejętności radzenia sobie z dzieckiem w różnych
sytuacjach.
W środowisku rodzin zastępczych nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkolni są często
postrzegani negatywnie. Krytykuje się ich za niewłaściwe podejście do wychowanków, szablonowe ich traktowanie oraz lekceważenie ich problemów. Rodziny zastępcze to dla nauczycieli
niejednokrotnie temat zupełnie obcy. Dydaktycy wydają się bezradni wobec tego wyzwania. Stałe
cykle szkoleń związanych z tematyką dotyczącą pieczy zastępczej są więc niezbędne.
Członkowie obu grup szkoleniowych — zarówno nauczyciele, jak i wychowawcy — odbyty kurs
uznali za dobrze zorganizowany i prowadzony w ciekawy sposób. Uczestnicy docenili również
dobrze przygotowanych i rzeczowo mówiących prowadzących. Nauczyciele stwierdzili, że szkolenie
całkowicie spełniło ich oczekiwania. Najwyższą ocenę uzyskał moduł zawierający praktyczne
wskazówki do pracy z dzieckiem zagrożonym wykluczeniem społecznym. Za wyjątkowo przydatne
uznano również nowe narzędzie pracy, jakim jest diagnoza rodziny dziecka.
2.5. Spotkania integracyjne
a) Zajęcia integracyjno-dydaktyczne w centrum zabaw dla dzieci
Rodziny uczestniczące w projekcie miały możliwość udziału w zajęciach organizowanych
w centrum zabaw. Spotkania odbywały się raz w miesiącu i trwały po trzy godziny dydaktyczne.
Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wychowanków, jak i ich opiekunów.
Stanowiły okazję do spotkania się i wymiany doświadczeń na temat pracy z dziećmi i wychowania.
Dawały też możliwość obserwacji zachowania podopiecznych w trakcie spontanicznej zabawy
oraz ich relacji z innymi dziećmi i otoczeniem. Udział w spotkaniach był też formą odpoczynku od
codziennych obowiązków i zdystansowania się od problemów powszednich.
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Ramowy program zajęć:
1. „Poznajmy się”.
2. Zajęcia sportowe.
3. „Sztuczna inteligencja je nam z rąk”.
4. „Zabawy ze światłem, wodą i energią, czyli fizyka dla dzieci”.
5. „Zasady ruchu drogowego, czyli bezpieczna droga do domu”.
6. Zajęcia z bańkami.
7. Zajęcia twórcze.
8. XBOX 360 Z.
Wnioski:
Proponowane zajęcia pozwalały dzieciom wzajemnie się poznać. Najmłodsi uczestnicy mieli
okazję do wspólnej zabawy dużymi, miękkimi klockami oraz innych zabaw edukacyjnych. Starsze
dzieci, które poczuły w sobie duszę artysty mogły zacieśniać więzi poprzez wspólne zaangażowanie
w pracę artystyczną. W czasie zajęć sportowych dzieci uczyły się uczciwej rywalizacji, a w trakcie
zajęć „Sztuczna inteligencja je nam z rąk” wkraczały w fantastyczny świat robotów, czyli zdalnie
sterowanych maszyn o olbrzymich możliwościach, które zainteresowały wszystkich małych
miłośników nowoczesnych technologii. Organizowano również zabawy mające na celu podniesienie
świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa i zasad panujących na drodze, a także zajęcia
twórcze, takie jak malowanie, wycinanie, klejenie, lepienie i rzeźbienie. Różnorodność i atrakcyjność
zabaw zachęcała dzieci do pełnego zaangażowania. We wszystkich zajęciach uczestniczyło łącznie
19 osób.
b) Zajęcia integracyjne dla rodzin w Galerii Arsenał
W ramach projektu organizowano również zajęcia artystyczne dla rodzin w Galerii Arsenał.
Wspólny udział opiekunów i dzieci był okazją do twórczego współdziałania, wzmacniania więzi
rodzinnych i rozładowywania napięć.
Ramowy program warsztatów:
1.
2.
3.
4.
5.

„Teraz opowiem o sobie” — w oparciu o wystawę Anny Konik.
„Wątek i osnowa” — warsztaty tkackie.
„A za sto lat… Podróż w czasie i przestrzeni” — w oparciu o wystawę Elżbiety Krajewskiej.
„Zaklęte w kamieniu” — w oparciu o wystawę Małgorzaty Niedzielko.
Warsztaty w oparciu o wystawę malarstwa Petera Böhnischa.
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Wnioski:
Warsztaty integracyjne odbywały się cyklicznie raz w miesiącu w godzinach popołudniowych.
Łącznie udział w nich wzięło 10 osób dorosłych i 15 dzieci. Wspólna zabawa była okazją do lepszego
poznania się oraz integracji środowiska rodzin zastępczych. Cennym elementem zajęć była wspólna
praca, zabawa oraz spontaniczne działania dzieci i opiekunów, czego na co dzień w wielu rodzinach
się nie praktykuje (brak czasu, pomysłów, miejsca i materiałów). Dzieci mogły zobaczyć swoich
opiekunów w niecodziennej roli, np. w trakcie wspólnego malowania kamieni. Doświadczenia
wspólnej zabawy i pracy uczestnicy przenosili później na grunt domowy, co integrowało nie
tylko wychowanków z rodzicami zastępczymi, ale, co ważne, również opiekunów między sobą.
Do udziału w zajęciach tego typu nie trzeba było nikogo zachęcać. Uczestnicy zgłaszali nawet,
że z chęcią wzięliby udział również w innych zajęciach integracyjnych, np. na basenie czy we
wspólnych wycieczkach.
c) Integracyjny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Zorganizowany 5 czerwca 2013 r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Piknik Rodzinny był
formą integracji rodzin zastępczych oraz promocji pieczy zastępczej. W wydarzeniu udział wzięło
28 opiekunów i 60 dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych, zawodowych, niezawodowych
oraz z rodzinnych domów dziecka, a także wolontariusze oraz zaproszeni przez organizatorów
reprezentanci lokalnego samorządu. Podczas organizowania pikniku zależało nam na stworzeniu
atmosfery przyjaźni i współpracy grupowej oraz rozwijaniu kreatywności i aktywności.
W proponowanych działaniach nie było miejsca na niezdrową rywalizację, atrakcje były dostępne
w jednakowym stopniu dla wszystkich dzieci i młodzieży, mogących z nich korzystać w atmosferze
współpracy. Dorośli mieli w tym czasie okazję do rozmów i wymiany doświadczeń przy stole
biesiadnym i ognisku. Gry i zabawy podczas pikniku organizowane były przez Stowarzyszenie
Pedagogów i Animatorów Klanza.
Cele pikniku:
•
•
•
•
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Ramowy program pikniku:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Powitanie uczestników i zaproszonych gości, przedstawienie organizatorów i prezentacja
programu animacyjnego.
Integracja uczestników — zabawy na powitanie oraz nauka tańca.
Prezentacja stoisk zabawowych zorganizowanych w ramach Klanzobusa.
Pierwszy blok zabaw prowadzonych przez animatorów — zabawa z użyciem chusty
animacyjnej (zabawa polegała na falowaniu materiałem, podrzucaniu przedmiotów,
przebieganiu pod chustą itp.).
Zabawy na stoiskach zabawowych (stoiska działały przez cały czas trwania pikniku,
niezależnie od działań animacyjnych proponowanych co jakiś czas przez prowadzących).
Drugi blok zabaw prowadzonych przez animatorów — zabawy podwórkowe, drużynowe
i sportowe dla całych rodzin (zabawa kreatywnym ołówkiem, pętelkami i kijami animacyjnymi, przeciąganie liny, zabawy z balonami, rzuty do celu i skoki w workach).
Zabawy na stoiskach zabawowych.
Trzeci blok zabaw prowadzonych przez animatorów — rodzinne budowanie (drużyny
rodzinne mogły postawić ciekawe budowle z klocków i słomek konstrukcyjnych).
Zabawy na stoiskach zabawowych.
Czwarty blok zabaw prowadzonych przez animatorów — wspólne tańce integracyjne.
Pożegnanie uczestników pikniku.

Wnioski:
Piknik spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony rodzin zastępczych. Spotkanie osób
związanych z pieczą zastępczą z osobami organizującymi wsparcie dla rodzin zastępczych
sprzyjało nawiązaniu pozytywnych relacji nieformalnych. Różnorodność zabaw dla dzieci,
rozmowy opiekunów, wzajemne poznawanie się i wspólny posiłek przy ognisku przyczyniły się
do zintegrowania środowiska pieczy zastępczej. To pokazuje, że tego rodzaju spotkania warto
organizować. Ponadto za sprawą zaangażowania lokalnych mediów — radia, telewizji i prasy —
temat rodzicielstwa zastępczego miał okazję zaistnieć w świadomości szerszego grona odbiorców.
Spotkania integracyjne zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników projektu. Wspólne
twórcze spędzanie wolnego czasu ma ogromne znaczenie dla budowania relacji w rodzinie oraz
wzmacniania więzi i wzajemnego zaufania. Spotkania są też okazją do odpoczynku oraz oderwania
się od codziennych problemów i nabrania do nich dystansu. Skuteczne wsparcie w ramach OKS
powinno zatem uwzględniać zajęcia o charakterze rekreacyjno-integracyjnym.
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3. Współpraca lokalna
W pracy z rodzinami zastępczymi ważna jest koordynacja działań wszystkich instytucji, służb oraz
organizacji pozarządowych zobligowanych do ich wspierania. Możliwość taką daje Ustawa z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wraz z Ustawą z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej stworzyła podstawy do budowania nowego systemu pomocy, dając
tym samym możliwość udzielenia wsparcia wszystkim potrzebującym. Warunkiem zwiększenia
efektywności podejmowanych działań jest kompleksowe spojrzenie na problemy rodzin i dzieci
oraz podjęcie rozwiązań systemowych. Mając to na uwadze, w celu pełnego zrealizowania swoich
działań Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy podejmował współpracę z organizacjami i instytucjami
lokalnymi, w tym:

•

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, przy współpracy z Zespołem ds. Pieczy
Zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz zespołami pracowników
socjalnych — pod kątem prowadzenia rekrutacji rodzin i pojedynczych osób do uczestnictwa
w działaniach oferowanych przez Ośrodek oraz pod kątem diagnozowania problemów
beneficjentów OKS, w celu zaplanowania odpowiednich form pomocy (takich jak szkolenia,
konsultacje, terapia, warsztaty czy superwizja);

•

ze szkołami, przedszkolami, Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego, Centrum
Edukacji Nauczycieli oraz Ośrodkiem Adopcyjnym — w zakresie promowania pieczy zastępczej
w Białymstoku, a także pracy i działalności Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego;

•

z organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Szansa”,
Caritas Archidiecezji Białostockiej, Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów Klanza oraz
Podlaskim Stowarzyszeniem Zawodowego i Niespokrewnionego Rodzicielstwa Zastępczego
„Dać Nadzieję”;

•

z innymi instytucjami i prywatnymi przedsiębiorcami: Galerią Arsenał i Centrum Zabaw
Fikoland — w zakresie organizacji zajęć integracyjnych dla dzieci i całych rodzin.

Wnioski:
Doświadczenia z realizacji projektu pokazują, że współpraca wszystkich instytucji publicznych,
podmiotów i organizacji pozarządowych w prowadzeniu działań na rzecz rodzinnej pieczy
zastępczej jest niezbędna. Potencjał osobowy i organizacyjny środowisk pozarządowych daje
możliwość wyjścia poza ramy pomocy instytucjonalnej i dotarcia do osób, które pomocy potrzebują,
ale nie potrafią lub — jak ma to miejsce w przypadku rodzin zastępczych spokrewnionych — wstydzą
się z niej korzystać.
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Rozdział VIII

Techniczne aspekty pracy
Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego
1. Kompetencje osób zatrudnionych w OKS
Przy doborze odpowiedniej kadry specjalistów oferujących wsparcie w ramach OKS kluczowe
znaczenie ma, obok odpowiednich kwalifikacji zawodowych, znajomość specyfiki środowiska
pieczy zastępczej. Ze strony specjalistów i trenerów niezbędne są wysokie kompetencje osobiste
i społeczne. Ich poziom wpływa na ogólną jakość realizowanej oferty oraz decyduje o adekwatności
i rzetelności podejmowanych działań pomocowych.
Koordynator OKS
Istotną rolę w funkcjonowaniu Ośrodka odgrywa jego koordynator, który sprawuje nadzór
merytoryczny i administracyjny nad działalnością Ośrodka oraz odpowiada za współpracę lokalną
i dobór kadry merytorycznej, za organizację wsparcia i za działania związane z ewaluacją. To na nim
spoczywa również odpowiedzialność za kontakty z potencjalnymi odbiorcami wsparcia. W ramach
projektu koordynator OKS był ściśle związany ze środowiskiem rodzin zastępczych — wykazywał
się w tym obszarze aktywnością (zaangażowanie w organizacji pozarządowej działającej na
rzecz pieczy zastępczej), wysokimi kompetencjami osobistymi (stały udział w różnych formach
kształcenia) oraz wiedzą z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii. W okresie testowania ściśle
współpracował z personelem projektu. Nasze doświadczenia pokazują, że zasadny jest podział
kadry zarządzającej Ośrodkiem na stroną administracyjną (techniczna organizacja wsparcia,
promocja, nadzór, ewaluacja i finanse) i merytoryczną (nadzór, współpraca ze specjalistami,
indywidualna praca z odbiorcami — zwłaszcza z rodzinami spokrewnionymi — oraz bieżąca diagnoza
potrzeb uczestników). Stąd też rekomendujemy włączenie do modelu OKS specjalisty ds. pieczy
zastępczej, sprawującego nad działalnością Ośrodka nadzór merytoryczny.
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Kadra specjalistów OKS
Kadrę merytoryczną Ośrodka tworzyli specjaliści prowadzący grupy wsparcia i superwizję,
konsultanci oraz trenerzy prowadzący szkolenia. W doborze kadry przyjęte zostały następujące
kryteria:
• co najmniej 3-letnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub konsultacji z zakresu problematyki odpowiadającej zagadnieniom, których dotyczyły szkolenia
i konsultacje w projekcie;
• co najmniej 3-letnia praktyka w pracy z dziećmi i rodziną;
• ukończone studia magisterskie (jednolite lub drugiego stopnia) z zakresu problematyki
odpowiadającej tematycznie zagadnieniom prowadzonych szkoleń lub konsultacji.
Wnioski:
W doborze kadry, poza kompetencjami i doświadczeniem, wzięte pod uwagę zostały również
stosowane metody pracy, umiejętności interpersonalne oraz opinia środowiska. Ważne dla nas było,
by zatrudnione osoby cieszyły się ogólnym zaufaniem i szacunkiem jako specjaliści w określonych
dziedzinach. W bieżącej ocenie pracy specjalistów ważną funkcję pełniły ankiety ewaluacyjne oraz
rozmowy z uczestnikami projektu. Ewaluacja końcowa pokazała, że dobór kadry spełnił oczekiwania
osób korzystających z oferty Ośrodka. Odbiorcy wsparcia podkreślali wysoki poziom przygotowania
merytorycznego prowadzących i przyjazną atmosferę zajęć.

2. Organizacja pracy OKS
Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy stanowił nową strukturę wyodrębnioną w ramach
organizacji pozarządowej, działając w oparciu o jej statut, przyjęte regulaminy oraz
wytyczne i zalecenia Zarządu Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku. Główne zadania Ośrodka
wynikały z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, szczególnie w części
dotyczącej wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej. Działania Ośrodka są zgodne z zapisami Strategii
rozwiązywania problemów społecznych miasta Białegostoku na lata 2011–2020 (cel strategiczny:
rodzina — najlepszym środowiskiem rozwoju; priorytet: rozwój i promocja rodzinnych form
zastępczej opieki nad dzieckiem; kierunki działania: wsparcie rodzin zastępczych w wypełnianiu
funkcji opiekuńczych i wychowawczych) oraz z 3-letnim Miejskim Programem Wspierania Rodziny
i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2012–2014. Jako organ utworzony
w ramach Fundacji Edukacji i Twórczości, OKS miał również formę spójną z zapisami jej statutu.
Organizacja pracy Ośrodka została usystematyzowana w regulaminie pracy i w harmonogramach
miesięcznych.
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Z uwagi na elastyczną formę działania zastosowano ruchomy czas pracy, który dzielił się na czas
stały i czas zmienny. Czas stały obejmował czas pracy koordynatora OKS, a czas zmienny dotyczył
specjalistów pracujących bezpośrednio z odbiorcami wsparcia. Czas ten określany był w zależności
od potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektu, z uwzględnieniem możliwości pracy w soboty.
Liczbę pracowników Ośrodka ustalał koordynator, uwzględniając przy tym potrzeby merytoryczne
oraz możliwości finansowe wynikające z budżetu projektu. Koordynator OKS ustalał również
obowiązujący w okresie testowania harmonogram pracy, który tworzony był z uwzględnieniem
zapotrzebowania zgłaszanego przez odbiorców wsparcia. Nadzór merytoryczny i programowy
nad prawidłowym funkcjonowaniem OKS sprawował Zarząd Fundacji, a także Departament Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, jako partner projektu.

3. Dokumentacja
Dokumentacja Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego prowadzona była według wzorów
przygotowanych przez koordynatora i ekspertów projektu, zatwierdzonych przez Grupę Sterującą
(tworzoną przez osoby reprezentujące Fundację i partnera projektu). Oprócz dokumentów
określających zasady funkcjonowania OKS, rekrutacji uczestników wsparcia czy zasad wyboru kadry
specjalistów prowadzono również indywidualne karty czasu pracy, na podstawie których rozliczano
godziny pracy. Dokumentację Ośrodka stanowiły ponadto:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

harmonogram działań prowadzonych w ramach OKS (szkoleń, konsultacji, porad, terapii,
zajęć grupowych, superwizji i spotkań integracyjnych);
miesięczne zestawienia zajęć Ośrodka;
listy obecności;
rejestr prowadzonych szkoleń oraz wydawanych po ich ukończeniu zaświadczeń
(certyfikatów);
ankiety ewaluacyjne podsumowujące szkolenia;
karty konsultacji indywidualnych;
dokumentacja grup: listy obecności i konspekty zajęć;
raporty końcowe dla poszczególnych form wsparcia;
raporty z ewaluacji.

Wnioski:
Z naszych doświadczeń wynika, że prowadzona w ramach projektu dokumentacja była
wystarczająca. Może ona oczywiście być w miarę potrzeb modyfikowana. Za właściwe prowadzenie
dokumentacji OKS w ramach projektu odpowiadali koordynator Ośrodka i zatrudnieni specjaliści.
Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie OKS.
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4. Rezultaty działalności OKS

5. Monitoring i ewaluacja

Do zakładanych rezultatów działalności Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego należą:

Monitoring jest stałym procesem obserwacji stopnia realizacji założonego celu i polega na
bieżącej analizie postępów w osiąganiu założeń strategicznych. W przypadku OKS monitoringiem
objęta była realizacja wskaźników takich jak:

•

podniesienie umiejętności wychowawczych opiekunów rodzin zastępczych i rodzinnych
domów dziecka;

•
•
•
•

wzrost samooceny wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej;

•

podniesienie kompetencji osób z otoczenia pieczy zastępczej (w tym m.in. pracowników
socjalnych, asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników
placówek oświatowych i organizacji pozarządowych) w zakresie sytuacji prawnej,
psychologicznej i społecznej dziecka objętego pieczą, a także skutecznych metod wsparcia;

•

nabycie przez rodziny zastępcze umiejętności porozumiewania się z dzieckiem trudnym;
poprawa relacji między wychowankami a ich opiekunami;
zwiększenie liczby osób i instytucji wspomagających rodziny zastępcze, działających na rynku
lokalnym i posiadających wiedzę w zakresie pieczy zastępczej;

integracja rodzin zastępczych oraz zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu
publicznym.

Przystępując do procesu testowania modelu OKS nie mieliśmy pewności, czy proponowana
przez nas oferta spotka się z zainteresowaniem ze strony opiekunów rodzin zastępczych i osób
z ich otoczenia, okazało się jednak, że obawy te były bezpodstawne. Ze wszystkich form wsparcia
bezpośredniego w ramach Ośrodka skorzystały łącznie 182 osoby. Znaczną część odbiorców
pomocy stanowiły rodziny spokrewnione, które miały największe opory przed otworzeniem się
na uczestnictwo w proponowanych działaniach. Okazało się również, że istnieje duża potrzeba
informacji i edukacji w zakresie pieczy zastępczej wśród osób z jej otoczenia. Stąd wprowadzona
została modyfikacja polegająca na rozszerzeniu grupy odbiorców wsparcia bezpośredniego o osoby
z otoczenia pieczy zastępczej.

126

•

liczba propozycji szkoleniowych kierowanych do rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka i instytucji wspomagających;

•
•
•
•

udział podmiotów współpracujących z OKS na rzecz podnoszenia jakości pieczy zastępczej;
liczba zrealizowanych konsultacji specjalistycznych;
liczba zorganizowanych superwizji;
liczba uczestników poszczególnych form wsparcia.

Monitorowaniu wskaźników służyła analiza dokumentacji OKS, w tym zwłaszcza list obecności,
indywidualnych kart konsultacji oraz kart czasu pracy i raportów, a także regularne spotkania
z personelem zatrudnionym w ramach OKS. Do zbadania poziomu realizacji zakładanych rezultatów
posłużyła ewaluacja wewnętrzna, a także ewaluacja zewnętrzna projektu, zrealizowana przez
zewnętrzną firmę badawczą.
Najważniejszym narzędziem oceny w ramach projektu były ankiety ewaluacyjne po zakończeniu
każdej formy wsparcia, wypowiedzi ustne uczestników zajęć, a także raporty trenerów. Zebrane
wyniki badań potwierdzają, że działania proponowane i realizowane w ramach OKS były skuteczne,
użyteczne i adekwatne do potrzeb odbiorców. Na podstawie wyników ewaluacji wypracowany
został rekomendowany model działania Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego.
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Rozdział IX

Rekomendacje dotyczące mentoringu
i Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego
wypracowane na podstawie ewaluacji
zewnętrznej projektu
Zakres przedmiotowy ewaluacji zewnętrznej, zrealizowanej przez grupę doświadczonych
badaczy (socjologowie i psycholog) z firmy MDM – Badania i Gry Społeczne M. Dmochowska
A. Masłowiecka s.c., stanowił innowacyjny projekt wypracowany przez pracowników Fundacji
Edukacji i Twórczości w partnerstwie z przedstawicielami Departamentu Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Projekt nakierowany był na poprawę sytuacji wychowanków
białostockich instytucji opieki zastępczej, stanowiących grupę zagrożoną wykluczeniem
społecznym. Terytorialnie projekt został ograniczony do obszaru miasta Białystok, na terenie którego
w trakcie badania działały dwie Wielofunkcyjne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze („Jedynka”
i „Dwójka”), Pogotowie Opiekuńcze, siedem zawodowych rodzin zastępczych (RZ) i dwa rodzinne
domy dziecka (RDD).
Warunkiem sporządzenia rzetelnych ocen było podporządkowanie procesu badawczego
ustandaryzowanym kryteriom ewaluacji. Aby projekt został uznany za sukces, musiał on spełniać
następujące warunki:
• Produkty odpowiadają na realne potrzeby odbiorców (trafność).
• Rezultaty działań są adekwatne do poniesionych nakładów (efektywność).
• Założone na etapie projektowania cele zostały osiągnięte (skuteczność).
• Produkty zostały rzeczywiście wykorzystane przez użytkowników (użyteczność).
• Produkty mają szansę wdrożenia na szerszą skalę (trwałość).
Celem nadrzędnym ewaluacji było więc ustalenie, w jakim stopniu główne produkty wypracowane w toku realizacji projektu — model mentoringu oraz model działania Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego — odpowiadają powyższym kryteriom. Badanie miało charakter konkluzywny:
jego celem było dostarczenie informacji zwrotnej na temat stopnia powodzenia projektu, głównie
skuteczności obranych działań. Dodatkowym rezultatem ewaluacji było wskazanie niedociągnięć
w doborze oraz realizacji zadań, co może posłużyć jako wskazówka przy kontynuowaniu inicjatywy
lub konstruowaniu w przyszłości podobnych projektów.
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Udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione w badaniu pytania możliwe było
dzięki triangulacji metod, tj. zastosowaniu różnych sposobów docierania do danych oraz ich
analizy. Połączone zostały tu dwa podejścia — podejście jakościowe, oparte na dogłębnym
wglądzie w badaną rzeczywistość oraz skupieniu się na jej różnorodności, oraz podejście
ilościowe, dążące do uogólnień i syntetycznego przedstawiania opinii i postaw. Zróżnicowane
były też grupy respondentów — o opinie zapytano zarówno odbiorców projektu (wychowanków
objętych mentoringiem i osoby korzystające z Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego), jak i jego
użytkowników (mentorów). Inicjatywę poddano również metaocenie — o opinię poproszone
zostały osoby, które brały udział w tworzeniu projektu, a dzięki swojej wiedzy specjalistycznej
mogły spojrzeć na niego z szerszej perspektywy (koordynatorzy poszczególnych działań, eksperci
i przedstawiciele Urzędu Miejskiego). Ponadto, by oszacować wpływ projektu na głównych
odbiorców, tj. wychowanków poddanych procesowi mentoringowemu, w skład próby badawczej
włączono ich rówieśników nieobjętych projektem.

identyfikacja problemów będących inspiracją do wdrożenia projektu (kontekst społeczny) oraz
rekonstrukcja podjętych w ramach interwencji działań. Ocenę projektu umożliwiły wymienione
wcześniej kryteria:

W module ilościowym udział wzięli wychowankowie objęci projektem oraz taka sama liczebnie
grupa ich rówieśników, którzy w procesie mentoringowym nie brali udziału. Badaniem zostały
objęte również osoby objęte edukacją OKS oraz osoby korzystające ze wsparcia tego Ośrodka.
W ramach modułu jakościowego natomiast przeprowadzone zostały indywidualne wywiady
pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, diada, triada oraz panel ekspertów. W pomiarach
udział wzięli wychowankowie objęci mentoringiem, wszyscy mentorzy, odbiorcy wsparcia OKS
i osoby korzystające z działań edukacyjnych w jego ramach, koordynator projektu, koordynator
wolontariatu, koordynator OKS, konsultanci OKS, superwizor mentorów oraz przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku oraz organizacji pozarządowych (w tym
lidera projektu — Fundacji Edukacji i Twórczości). Moduł jakościowy objął zatem reprezentantów
wszystkich stron zaangażowanych w projekt (nawet jeśli czasem były to pojedyncze osoby),
założeniem tego typu metod jest bowiem uwzględnienie wielorakich punktów widzenia. Podejście
to opiera się na swobodnych wypowiedziach uczestników badanej rzeczywistości oraz stopniowym
budowaniu atmosfery poufności i zaufania. Jest to szczególnie istotne w przypadku respondentów
„trudnych” — nieufnych, boleśnie doświadczonych życiowo — oraz w przypadku tematów
drażliwych, dotyczących sfery osobistej.
Wstępem do kolejnych części projektu badawczego była analiza treści źródeł zastanych
(dokumentów, publikacji, opracowań i statystyk związanych z projektem oraz z tematyką pieczy
zastępczej), tzw. desk research. Obiektywność oraz duża ilość danych pozwoliły na szeroką
eksplorację tematyki, służąc jako materiał porównawczy. Kluczowa w kontekście ewaluacji była
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Trafność — czy produkty odpowiadają na realne potrzeby odbiorców?
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że mentoring bezspornie odpowiada na potrzeby
emocjonalne wychowanków objętych pieczą zastępczą, ponieważ ich względny dobrobyt fizyczny
(mieszkanie, żywność czy higiena) częstokroć nie szedł w parze z poczuciem bezpieczeństwa
psychicznego (brak osoby godnej zaufania, niepewność własnej przyszłości). Lukę tę mieli wypełnić
mentorzy, którzy ze względu na swoje doświadczenie mogli służyć jako swego rodzaju drogowskaz,
a jednocześnie traktowali wychowanków w sposób partnerski. Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy
z kolei zapewniał wsparcie przede wszystkim tym osobom, które wolały zwrócić się ze swoimi
potrzebami do podmiotów pozarządowych. OKS oferował więc alternatywne źródło wsparcia,
uzupełniając tym samym infrastrukturę pomocową Białegostoku, a także zaspokajając potrzeby
edukacyjne zarówno opiekunów, jak i innych osób mających na co dzień kontakt z wychowankami
pieczy zastępczej. Wysokie oceny obu aspektów działalności Ośrodka świadczą o tym, że odpowiedział on na potrzeby odbiorców, a także doskonale dopełnił ofertę już w Białymstoku istniejącą.
Efektywność — czy rezultaty działań są adekwatne do poniesionych nakładów?
Wdrożenie rozwiązania systemowego dającego się zastosować w przypadku różnorodnych
odbiorców jest zadaniem kosztownym i czasochłonnym, opiera się bowiem nie tylko na modyfikowaniu działań osób i instytucji, ale również na zmianach w mentalności. Ewaluowany
projekt bez wątpienia poszerzył perspektywę spojrzenia na możliwe formy sprawowania opieki
kompensacyjnej — nawet mentorzy (głównie zawodowi wychowawcy) przyznali, że nie spotkali
się wcześniej z taką metodą. Również wychowankowie doświadczyli nowego spojrzenia na
opiekunów — przyjacielskie relacje oparte były na wzajemnej sympatii i szacunku, a nie na zasadzie
podległości czy przyjmowania pouczeń. Projekt uczył też młode osoby gospodarności — niewielkim
nakładem kosztów udało się zorganizować bardzo wysoko oceniane wyjazdy integracyjne. Działanie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego z kolei obarczone było stosunkowo wysokimi kosztami.
Należy jednak uznać je za uzasadnione, jako że związane one były z zaangażowaniem specjalistów,
a także z koniecznością ciągłego dostosowywania oferty do rzeczywistych potrzeb. O zasadności
poniesionych kosztów świadczy również wysoka ocena ze strony odbiorców (zarówno rodzin, jak
i otoczenia pieczy zastępczej).
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Skuteczność — do jakiego stopnia zostały osiągnięte cele?
Postulat skuteczności został spełniony — zaplanowane w ramach projektu zadania udało się
zrealizować. Niektóre elementy (np. korzystanie ze wsparcia w ramach Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego) cieszyły się nawet zainteresowaniem większym niż założono. Trudno mówić
o spektakularnych zmianach w mentalności wychowanków pieczy zastępczej, będących
głównymi adresatami działań, trzeba jednak zaznaczyć, że projekt przyniesie prawdopodobnie
skutki długofalowe. Mentoring to proces długotrwały, ważne jest jednak, że zmiany zostały
zapoczątkowane — wychowankowie zaczęli zastanawiać się nad swoją przyszłością edukacyjną
i zawodową, poznali potencjalne miejsca pracy oraz zapoznali się z przestrzenią instytucjonalną
miasta. Przekazanie im możliwości decydowania (planowanie wyjazdu czy wpływ na formę spotkań
z mentorami) realizowało ideę empowerment, zgodnie z którą poczucie wpływu na własne życie
i otoczenie skutkuje podniesieniem samooceny jednostki. Również w przypadku otoczenia pieczy
zastępczej, głównie nauczycieli, zmiany zachodzić będą powoli, jako że dotyczą stereotypów oraz
głęboko zakorzenionych schematów postępowania. OKS wzbudził jednak zainteresowanie swoją
ofertą, a jednocześnie spełnił oczekiwania odbiorców. Szkolenie, którego celem było podniesienie
świadomości społecznej w zakresie opieki zastępczej poszerzyło wiedzę uczestników, co ma
szczególne znaczenie w przypadku szkoły, w której uczy się wielu wychowanków objętych pieczą.

Trwałość — czy produkty mają szansę wdrożenia na szerszą skalę?
Sposób podejścia do pieczy zastępczej zaprezentowany w ramach ewaluowanego projektu
zdecydowanie ma szansę zostać wdrożony na szerszą skalę, głównie dzięki kompatybilności
z ogólnoświatowymi trendami oraz z systemowymi założeniami prawno-administracyjnymi
obowiązującymi w Polsce. Opieka kompensacyjna powinna opierać się przede wszystkim na zasadzie
poszanowania podmiotowości dziecka i rodziny. Mentoring, poprzez stopniowe budowanie więzi
i poznawanie wychowanków, daje szansę na podniesienie samooceny wychowanka i zaspokojenie
jego potrzeb emocjonalnych — a nie tylko bytowych, jak w przypadku podejścia tradycyjnego.
Tworzenie centrów pomocy rodzinom zastępczym, w których mogą one uzyskać kompleksowe
wsparcie, zaspokaja zapotrzebowanie na dodatkowe, pozarządowe źródło pomocy oraz, równie
jak ona ważnej, rzetelnej wiedzy. Ponadto ewaluowany OKS skutecznie realizuje wobec otoczenia
funkcję edukacyjną — jego oferta szkoleń spotkała się z zainteresowaniem wielu nauczycieli
i wychowawców oraz została bardzo pozytywnie oceniona. Istnieje potrzeba prowadzenia
dalszych szkoleń oraz poszerzania zakresu tematycznego oferty. Szczególnie istotna jest edukacja
otoczenia pieczy zastępczej, ponieważ z jednej strony wychowankowie oceniani są przez pryzmat
stereotypów, a nie rzeczywistych osiągnięć, a z drugiej — narastająca agresja młodzieży, w tym
również podopiecznych, staje się coraz większym problemem, z którym wychowawcy nie potrafią
sobie skutecznie radzić.

Użyteczność — w jakim stopniu produkty zostały wykorzystane przez użytkowników?
Mentorzy i opiekunowie pieczy zastępczej bardzo wysoko ocenili wpływ, jaki projekt wywarł na
ich funkcjonowanie — mentorzy poznali nową i atrakcyjną, choć wymagającą dużych nakładów
emocjonalnych, metodę pracy oraz nawiązali bliższe relacje ze swoimi wychowankami, natomiast
osoby sprawujące opiekę zastępczą poszerzyły wiedzę na temat postępowania podopiecznych
oraz zmieniły sposób postrzegania swoich zadań. Także odbiorcy szkoleń dla otoczenia docenili
wysoki poziom oferty OKS, byli jednak bardziej powściągliwi w ocenie wpływu, jaki uzyskane
informacje wywarły na ich codzienną pracę. Najważniejsi odbiorcy projektu — wychowankowie
pieczy zastępczej — skorzystali głównie na emocjonalnym aspekcie więzi z mentorem, ponieważ
nawiązali kontakt z osobą, której mogą zaufać, która ich wesprze i stanie po ich stronie niczym
przyjaciel. Podopieczni zyskali świadomość, że jest ktoś, komu zależy na ich losie. Praktyczny wymiar
mentoringu — transfer wiedzy i kompetencji — realizował się niejako mimochodem w trakcie
kontaktów z mentorami. Wychowankowie poznali zasady funkcjonowania rynku pracy, ale też
rozwinęli kompetencje społeczne (np. punktualność czy obowiązkowość).
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Dla powodzenia wdrożenia projektu kluczowe będą jednak dalsze działania promotorów.
OKS powinien na stałe wpisać się w przestrzeń instytucji związanych z pieczą zastępczą, tak by
zapewniać rodzinom poczucie stabilności oraz mieć stałą możliwość edukowania otoczenia.
Również relacji mentoringowej nie należy kończyć gwałtownie, ponieważ może to skutkować
zaprzepaszczeniem rezultatów, które w trakcie trwania projektu udało się osiągnąć. Relacja
mentoringowa sprawdziła się w przypadku młodzieży objętej pieczą zastępczą, w swoich
założeniach jest ona jednak na tyle uniwersalna, że może być przeniesiona w inne obszary, w których
szczególnie istotne jest wsparcie emocjonalne. Obok dbałości o bezpieczeństwo bytowe osób
wymagających pomocy nie należy zapominać o psychologicznych aspektach wsparcia. Zgodnie
z tą zasadą działa nie tylko mentoring, ale również OKS.
Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań i analiz stwierdzić należy, że zarówno pomysł
dotyczący przeniesienia idei mentoringu z obszaru biznesowego w obszar pieczy zastępczej, jak
i zaplanowanie, koordynacja i realizacja projektu oraz funkcjonowanie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego zostały przez zdecydowaną większość badanych ocenione bardzo pozytywnie —
jako doskonale dopasowane do potrzeb tej grupy, świetnie przeprowadzone i przynoszące wiele
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korzyści zarówno samym wychowankom, ich opiekunom i wychowawcom, jak i najbliższemu
otoczeniu. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej warto byłoby rozpropagować wypracowany model mentoringu we
wszystkich objętych nią placówkach, nie tylko na Podlasiu, ale w całej Polsce. Uwzględnienie
sformułowanych przez zespół ewaluatorów rekomendacji może być w tym pomocne.

6.

Bardzo istotne dla projektu było wypracowanie modelu funkcjonowania Ośrodka
Konsultacyjno-Szkoleniowego — wszystkie osoby korzystające z jego wsparcia
bądź w nim pracujące podkreślały doskonałą współpracę i dopasowanie działań do
potrzeb zgłaszanych na bieżąco w trakcie działania projektu. „Bardzo dobrą formą jest
elastyczność OKS. Działania są dopasowywane do potrzeb zgłaszanych przez rodzinę i inne
osoby potrzebujące wsparcia. To bardzo dobrze zadziałało i działać będzie” (partnerzy z Urzędu
Miejskiego). „To było dosyć elastyczne — sporo pytań było do nas: jak to idzie, co nowego
wprowadzić. To było na bieżąco konsultowane, monitorowane. Nie tylko chodziło, by wyrobić
godziny, ale by modyfikować i dostosowywać. Nasze uwagi były brane pod uwagę i było
poczucie, że to jest żywe, a nie sztywne”70.

7.

Jednym z trudniejszych elementów obecnego projektu, ale również innych działań opartych
na idei mentoringu, jest odpowiednie dobranie samych mentorów. Wydaje się, że powinno
się położyć jeszcze większy nacisk na szkolenie realizowane na początku, a także,
jak zauważają sami koordynatorzy projektu, wypracować narzędzia, które pozwolą
oceniać i modyfikować działania mentorów już w trakcie trwania współpracy. Sama
osobowość mentora jest niezwykle istotna, co można zaobserwować w wypowiedziach
zarówno wychowanków, jak i osób tworzących projekt. („Potrzebujemy osób, które mają jasny
i konkretny system wartości. Stabilny. Osób w jakiś sposób harmonijnych wewnętrznie. To
nie oznacza, że osób, które nie mają problemów, tylko osób, które sobie z nimi radzą, osób
z nastawieniem na pokonywanie trudności, osób, które mają motywację prospołeczną, osób,
które podchodzą do tego z takim przekonaniem, że chcą też dać kawałek siebie, że to nie jest
kolejna praca przez kilka miesięcy w projekcie, tylko jest to taki rodzaj moich działań w ogóle,
życiowych”71). Dodatkowym plusem byłoby zastosowanie w szkoleniach wstępnych
treningu interpersonalnego. („Jakość tego zadania, jakim jest mentoring byłaby podniesiona,
gdyby wcześniej zastosować trening interpersonalny, pobycie ze sobą, powiedzenie sobie, jak
się siebie odbiera, to daje zupełnie inny pułap kontaktu. To oczywiście zajmuje czas, ma też
koszty emocjonalne, ale z tym się właśnie wiąże jakość. Wydaje mi się, że warto by było”72).

8.

Zarówno mentorzy, jak i konsultanci oraz eksperci podkreślali, że działania podjęte przez
Fundację, a bezpośrednio przez mentorów, pozwalają podopiecznym na lepsze
i efektywniejsze usamodzielnianie się. Wszyscy rozmówcy podkreślali, że istotnym
problemem w opiece zastępczej jest nie tylko wspomniana już bierność młodych ludzi, ale
także brak podstawowych umiejętności i poczucia konieczności zadbania o najprostsze sprawy.

Rekomendacje dotyczące zastosowania mentoringu w opiece zastępczej:
1. Bezpośredni kontakt z rodzinami zastępczymi niezapośredniczony przez instytucje
miejskie czy rządowe, bez ingerencji urzędników. Jest to niezwykle istotne ze względu na
niechęć rodzin do przyznania się przed urzędnikami do problemów, z którymi zmagają się na
co dzień (obawa przed utratą wychowanków oraz lęk przed oceną).
2.

Praca nad zmianą postrzegania samych siebie przez wychowanków opieki zastępczej
w stronę wizji osoby zdolnej do przekraczania niekorzystnych wzorców własnej
dysfunkcyjnej rodziny i z pozytywną samooceną. „W tym wszystkim była kwestia
odwrócenia w ogóle myślenia wychowanka domu dziecka o samym sobie. Szczególnie ujęło
mnie to, że docelowo pracujemy nad tym, aby ta osoba nie czuła się beneficjentem pomocy
społecznej, a poczuła, że sama może funkcjonować, coś z siebie dać, czyli z osoby potrzebującej
pomocy staje się kimś, kto może jej udzielić”68.

3.

Możliwość indywidualnego kontaktu i wzajemnego poznania się podopiecznych
i mentorów — osobistych zainteresowań, chęci, zaangażowania i konkretnych problemów.

4.

Mentoring jako rozwiązanie tanie, oparte głównie na pasji i chęci pracy indywidualnej,
a także na wspólnym kanonie wartości. „Mentoring jest fajnym projektem, bo jakby bez
względu na układy polityczne, bez względu na pieniądze, jakie są, jeżeli ktoś chce go realizować,
to on staje się wartościowy. […] Da się go zrealizować też bez środków finansowych, w takim
sensie, że jak są zapaleńcy, czyli ludzie, którzy pracują w jakichś placówkach, organizacjach, to
są w stanie to zrealizować”69.

5.

Możliwość ciągłych konsultacji psychologicznych i superwizji (zarówno dla rodzin
zastępczych w ramach OKS, jak i dla mentorów) jest niezwykłym walorem, podkreślanym
zarówno przez konsultantów, jak i uczestników projektu. Pozwalały one nie tylko usprawnić
funkcjonowanie rodzin zastępczych, ale też dostrzec wagę współpracy z rodzicami
biologicznymi, do których wychowankowie po usamodzielnieniu się często wracają. Jedna
z istotniejszych uwag dotyczy wprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych,
które uzupełniałyby superwizję grupową.

Za: ibidem, s. 92.
Za: ibidem, s. 93.
72
Za: ibidem, s. 93.
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Za: M. Dmochowska, A. Masłowiecka, M. Olszewska, PI Innowacyjny system wsparcia..., op. cit., s. 90.
69
Za: ibidem, s. 91.
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Niezwykle istotnym walorem wypracowanego modelu mentoringu jest możliwość
przeniesienia go i zastosowania wśród innych grup zagrożonych wykluczeniem,
a także do innych relacji pomocowych, które mogą przyjąć postać partnerskich.
(„Mentoring w szkole będzie może nie tak pogłębiony jak w przypadku podopiecznych. Albo
mentoring w biznesie. Idealnie by było, żeby każda z grup zawodowych miała możliwość
posiadania swojego mentora, na każdym szczeblu zawodowym, tę metodę można przenieść
na wiele obszarów społecznych” 73).

Wychowankowie natomiast doceniali, że okazane im wsparcie jest oparte na prawdziwym
zaangażowaniu i indywidualnym podejściu.

9.

10. Rodziny zastępcze, które są głównymi odbiorcami działań Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego, wyrażały zdecydowane zadowolenie z jego oferty. Zarówno oceny
ilościowe, jak i pogłębione badania dotyczące OKS wykazują, że kierowane propozycje spotkały
się z dużą aprobatą. Najważniejszymi kwestiami okazały się wsparcie emocjonalne (możliwość
wysłuchania porad opartych na doświadczeniu innych osób znajdujących się w podobnej
sytuacji, chwila wytchnienia w przyjaznym otoczeniu czy usprawiedliwienie „zdrowego
egoizmu” opiekunów, którzy dzięki spotkaniom uświadamiają sobie, że powinni mieć również
własne życie), jak i merytoryczne (przekazanie lub rozszerzenie wiedzy, dostarczenie metod
pracy, odpowiedzi na nurtujące pytania).
11. Otoczenie pieczy zastępczej (głównie nauczyciele i wychowawcy) jest zdecydowanie
trudną grupą odbiorców. Środowisko to jest przesycone szkoleniami i niechętne do
poświęcania swojego czasu prywatnego (sądząc np. po liczbie odmów udziału w działaniach
ewaluacyjnych). Zorganizowane w ramach projektu szkolenia były jednak oceniane przez
nich pozytywnie. Najczęściej powtarzającym się motywem był większy nacisk na konkretne,
praktyczne rozwiązania w pracy z wychowankami. Uwidaczniała się potrzeba dużej specjalizacji szkoleń. Pomimo zaobserwowanego oporu konieczne są intensywne próby
dotarcia do tej grupy, ponieważ niestety wciąż podchodzi ona do kwestii pieczy zastępczej
stereotypowo i ma na jej temat ograniczoną wiedzę, a zwłaszcza niewystarczające umiejętności
postępowania. Utrudnia to lub wręcz uniemożliwia wielostronne, kompleksowe wsparcie
rodziny, które powinno się opierać na gotowości współpracy ze strony różnych środowisk,
w tym również środowiska szkolno-wychowawczego.
12. Odbiorcy działań są wobec wypracowanych metod mniej krytyczni niż ich nadawcy.
Twórcy i realizatorzy projektu formułowali oceny wskazujące na wiele kwestii problemowych,
użytkownicy natomiast podkreślali zalety, wyraźnie bagatelizując niedociągnięcia jako
niemające szczególnego wpływu na jakość projektu. Mentorzy wskazywali na testowy
etap projektu, na którym dopuszczalne, a wręcz wskazane są modyfikacje i ulepszenia.
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13. Dorośli badani charakteryzują się szerszą perspektywą, jeśli chodzi o oceny projektu.
Wskazywali oni na potencjalne skutki długoterminowe, częściej odnosząc się do
sfery emocji i precyzyjniej argumentując swoje wypowiedzi. Jednak również młodzi
odbiorcy objęci mentoringiem nie poprzestawali na prostych ocenach. Główny nacisk
kładli na najbardziej atrakcyjne według nich kwestie wyjazdów i wyjść (rozrywka), jednak
wskazywali również na inne aspekty, takie jak oparta na przyjacielskiej relacji więź z mentorem
i poczucie wsparcia wykraczające poza ramy projektu, spojrzenie na siebie z innej perspektywy
i zwiększenie pewności siebie czy refleksja nad przyszłością. Projekt nie był więc w ich ocenie
kolejną doraźną formą radzenia sobie z pojedynczymi kwestiami, ale całym procesem wsparcia
opartym na budowaniu głębokiej więzi.
14. Mentorzy i wychowankowie w niejednakowy sposób odczuwali intensywność spotkań (w opinii
mentorów była ona nadmierna). Być może ta różnica punktów widzenia jest naturalna, ale też
uwagę zwracały częste sugestie ze strony zarówno mentorów, jak i wychowanków, by
nadać spotkaniom większą elastyczność i by były one lepiej dopasowane do potrzeb
i chęci obu stron kontraktu. Zdecydowana większość badanych mentorów określała okres
wakacji jako mało sprzyjający relacji mentoringowej.
15. Skargi mentorów dotyczące podziału puli finansowej na ich własne wynagrodzenia i na brak
jasno określonej kwoty na zajęcia, spotkania i gratyfikowanie wychowanków sugerują potrzebę
zajęcia się kwestią pieniężną. Być może poczucie problematyczności w podziale finansów
wynikało z niezrozumienia zasad projektu (sugestia odnośnie do szkoleń wstępnych), a może
rzeczywiście kwestia pieniędzy, które można by przeznaczyć na rozwój zainteresowań
podopiecznych jest warta rozważenia przy następnych edycjach projektu.
16. Relacja mentoringowa przyniosła szereg korzyści obu stronom kontraktu: wychowankom m.in. podwyższony poziom dojrzałości, poprawę kontaktu z najbliższymi, nowe
umiejętności interpersonalne i społeczne oraz wzrost poziomu samooceny; w przypadku
mentorów przyczyniła się do poznania nowych sposobów pracy, nabycia dodatkowych
kompetencji zawodowych (relacja partnerska, zindywidualizowana) oraz wzrostu otwartości
i poziomu zrozumienia interlokutora. Chociaż w związku ze stosunkowo krótkim czasem
trwania etapu testowania nie wszystkie cele mogły zostać zrealizowane, najważniejszą zmianą,
zarówno według mentorów, jak i wychowanków, jest zapoczątkowanie więzi, która sprzyja
dalszemu rozwojowi osobistemu obu stron.

Za: ibidem, s. 94.
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17. Ponieważ nawiązanie tej więzi wymaga od mentorów wiele cierpliwości, wytrwałości i empatii,
a od wychowanków (w związku z ich dotychczasowymi doświadczeniami) zaufania — czasem
po raz pierwszy — osobie dorosłej, oznacza to: po pierwsze, że z najwyższą uwagą należy
rekrutować osoby, które mają zostać mentorami (szczególnie jeśli chodzi o ich dojrzałość,
intencje i profesjonalne przygotowanie), a po drugie, że należy dołożyć wszelkich starań,
by nawiązana relacja mentoringowa mogła być kontynuowana, a zbudowane zaufanie
trwało i dawało szansę na uzyskiwanie wsparcia, zwłaszcza w trakcie usamodzielniania się
wychowanków.
Przeprowadzona ewaluacja projektu „PI Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji
opieki zastępczej w Białymstoku” wykazała jednoznacznie, że inicjatywa Fundacji Edukacji
i Twórczości oraz miasta Białystok była niezwykle ważna i potrzebna. Można śmiało przewidywać,
że dalszoplanowe konsekwencje podjętych działań również będą pozytywne, oraz że będą
sprzyjać usamodzielnianiu się młodych ludzi z pieczy zastępczej i ich wchodzeniu w dorosłe
życie. Należy jednak mieć na uwadze, że ewaluowany projekt ma szansę na realną zmianę sytuacji
podopiecznych tylko wtedy, gdy jego działania będą kontynuowane, więź z mentorem nie ustanie,
rodziny zastępcze nadal będą mogły korzystać ze wsparcia Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego,
a przy realizacji kolejnych edycji projektu wzięte zostaną pod uwagę wyniki badań ewaluacyjnych
oraz rekomendacje badaczy będące ich podsumowaniem.
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CZĘŚĆ V

STANDARD PRACY
METODĄ MENTORINGU
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Agata Butarewicz, Anna Dąbrowska, Bożena Gwizdek

Rozdział X

Rekomendowany model pracy
metodą mentoringu
Definicja:
Mentoring oznacza „pomoc i wsparcie udzielane ludziom w zarządzaniu ich własną nauką w celu
maksymalnego wykorzystania ich potencjału, rozwoju ich umiejętności i polepszenia uzyskiwanych
przez nich wyników oraz wspieranie ich w dążeniu do stania się taką osobą, jaką pragną być”74.
Mentoring jest partnerską relacją pomiędzy osobą bardziej doświadczoną, zazwyczaj starszą,
a mniej doświadczoną. Celem mentoringu jest rozwój podopiecznego przy dyskretnym wsparciu
mentora. Podstawowymi i niezbędnymi elementami każdej planowanej formy mentoringu są:
screening, czyli badanie kandydatów na mentorów, wprowadzenie do programu i szkolenie, oraz
monitoring, czyli wspieranie mentorów i nadzór nad ich pracą.
Cel wprowadzenia standardu:
Zwiększenie szans wejścia na otwarty rynek pracy oraz przygotowanie do samodzielnego życia
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (w tym usamodzielniających się wychowanków
instytucji pieczy zastępczej) poprzez zapewnienie profesjonalnego, indywidualnego wsparcia
ukierunkowanego na wzmacnianie aktywności społecznej i zawodowej młodych ludzi.
Zakres stosowania standardu:
Mentoring jako metoda aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży jest rekomendowany
jako standard pracy wychowawców, opiekunów usamodzielnienia i pełnoletnich wolontariuszy
z przygotowującymi się do samodzielnego życia wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i instytucjonalnego, a także z wychowankami rodzin zastępczych.

E. Parsloe, Coaching, Mentoring and Assessing: A Practical Guide to Developing Competence, London 1992, za: D. Clutterbuck, Każdy potrzebuje
mentora..., op. cit., s. 15.
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Umocowanie prawne realizacji standardu:
Praca metodą mentoringu z wychowankami pieczy zastępczej jest zgodna z Ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887, z późn. zm.),
według której docelowo w placówce opiekuńczo-wychowawczej ma przebywać maksymalnie
14 osób w wieku powyżej 10 lat, co umożliwi indywidualne podejście do wychowanków i wsparcie
ich w procesie usamodzielnienia. Praca metodą mentoringu jest zgodna ze statutem placówek
opiekuńczo-wychowawczych, co potwierdzają odpowiednie zapisy.
Wskaźniki standardu pracy metodą mentoringu w pracy z wychowankami instytucji
pieczy zastępczej:

•
•
•
•
•
•

liczba osób podejmujących różne formy edukacji pozaszkolnej, w tym zdobywania kwalifikacji
zawodowych i rozwoju osobistego;
liczba osób biorących udział w spotkaniach z pracodawcami, a także korzystających z usług
instytucji rynku pracy (praktyk i staży zawodowych);
liczba osób, które zyskały poczucie wsparcia społecznego i emocjonalnego;
liczba osób, których sytuacja edukacyjna uległa poprawie (wyniki w szkole, frekwencja,
motywacja do nauki, oceny i inne osiągnięcia);
liczba osób zaangażowanych w wolontariat;
liczba osób, które skorzystały z propozycji alternatywnych form spędzania wolnego czasu
(wyjazdy integracyjne mentorów i podopiecznych oraz udział w wydarzeniach kulturalnych).

Rezultaty:
• zwiększenie aktywności społecznej;
• zwiększenie aktywności zawodowej;
• wzmocnienie potencjału osobistego w zakresie kompetencji społecznych, kulturowych
i emocjonalnych.
Ewaluacja i monitorowanie narzędzia:
Ewaluacji i monitorowaniu pracy metodą mentoringu służą przede wszystkim: analiza dokumentacji,
wywiady z mentorami i podopiecznymi, ankiety (na początku i na końcu kontraktu) oraz raporty
mentorów.
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Wdrożenie standardu pracy metodą mentoringu:
Standard pracy metodą mentoringu obejmuje dwa poziomy:
• standard pracy organizacji lub instytucji wdrażającej metodę — przygotowanie organizacji
do realizacji Programu Mentoringowego, przygotowanie mentorów do pracy, realizacja
Programu Mentoringowego (wsparcie, monitorowanie i ewaluacja);
• standard pracy mentora — przygotowanie do pracy, praca z podopiecznym (aspekty
formalne i merytoryczne), współpraca lokalna, praca własna mentora (superwizja),
zakończenie relacji (ewaluacja).
Model realizacji standardu przez organizację pozarządową:
W ramach projektu mentoring był prowadzony i nadzorowany przez organizację pozarządową.
Organizacja w tym ujęciu pełni funkcję wspierającą wobec placówek opiekuńczo-wychowawczych
oraz instytucji prowadzących i zarządzających pieczą zastępczą.
Model ten umożliwia:
• zapewnienie placówkom wsparcia zewnętrznego ze strony organizacji pozarządowej;
• systematyczne wsparcie mentorów, zwłaszcza w zakresie budowania współpracy lokalnej na
rzecz podopiecznego;
• ewaluację i monitorowanie narzędzia z zewnątrz;
• zapewnianie dodatkowego wsparcia mentorom i ich podopiecznym zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, dzięki temu, że organizacja pozarządowa, zgodnie z Ustawą
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ma większe
szanse pozyskania na dodatkowe działania środków ze źródeł zewnętrznych;
• integrację osób reprezentujących różne środowiska, zwłaszcza jeśli mentorami są nie tylko
wychowawcy z instytucjonalnych placówek, ale także — jak miało to miejsce w projekcie —
koordynatorzy pieczy zastępczej MOPR, wychowawcy rodzinnych placówek oraz opiekunowie
rodzin zastępczych i wolontariusze; jest to sytuacja, która sprzyja wymianie doświadczeń
i poszerzeniu perspektywy w pracy z młodzieżą, a także tworzy poczucie wspólnego celu
i potrzeby współdziałania.
Skuteczność tego modelu zależy w dużej mierze od partnerskiej współpracy między osobami
zarządzającymi instytucjami pieczy zastępczej (dyrekcją placówek, pracownikami socjalnymi
oraz przedstawicielami organu prowadzącego i nadzorującego) a realizatorami Programu
Mentoringowego w organizacji. Istotną rolę odgrywa tu ustalenie wspólnych oczekiwań oraz zasad
współpracy, wymiany informacji i reagowania na ewentualne problemy. Doświadczenia z projektu
pokazały, że partnerstwo między NGO a instytucjami publicznymi przynosi pozytywne efekty.
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Fundacja Edukacji i Twórczości

1. Standard realizacji Programu Mentoringowego przez
organizację pozarządową

Rysunek 7. Schemat organizacji mentoringu
SCHEMAT ORGANIZACJI MENTORINGU
MISJA ORGANIZACJI/INSTYTUCJI

Sposób organizacji mentoringu w organizacji pozarządowej obrazuje schemat na sąsiedniej stronie.

WPROWADZENIE DO PRACY

→

CELE PRACY MENTORA:
• aktywizacja zawodowa i społeczna
• wsparcie emocjonalne i społeczne
• rozwój osobisty podopiecznego i mentora w relacji

MONITORING

BUDOWANIE
KONTAKTU

→

WYZNACZANIE
KIERUNKU

→

ROZWÓJ

→

→

ZAKOŃCZENIE
(analiza wyników)

Opracowanie własne

→

PRACA MENTORA Z PODOPIECZNYM:
• rozpoznanie potrzeb i zainteresowań, wyznaczanie celów
• wsparcie indywidualne
• współpraca lokalna:
– NGO
– biznes
– instytucje lokalne

→
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Diagnoza potrzeb
Dzięki nawiązaniu kontaktu i zawiązaniu współpracy lokalnej możliwa będzie skuteczna
diagnoza potrzeb w zakresie wsparcia. Na tym etapie potrzebne jest zebranie danych
na temat liczby młodzieży usamodzielnianej lub przygotowującej się do tego procesu
w poszczególnych typach pieczy zastępczej, realizowanych wcześniej form wsparcia i ich
skuteczności, a także zapotrzebowania na nowe formy wsparcia ze strony władz zwierzchnich
i osób pracujących bezpośrednio z młodzieżą.

SZKOLENIE „MENTORING JAKO METODA AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ” (80 godz.)

→

•

Współpraca lokalna
Realizację Programu warto rozpocząć od nawiązania współpracy z władzami lokalnymi
prowadzącymi instytucje pieczy zastępczej w danym środowisku oraz z instytucjami
zarządzającymi w tym obszarze. Zadaniem pracowników organizacji jest przybliżenie
celów i zasad Programu Mentoringowego wszystkim zainteresowanym stronom (władzom
zwierzchnim, dyrekcji placówek i organowi zarządzającemu), co ułatwi dalszą współpracę.
Ważne jest również nawiązanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami działającymi
w tym obszarze. Skuteczność mentoringu zależy od wypracowania zasad współpracy między
różnymi podmiotami życia społecznego na rzecz usamodzielniającego się wychowanka.

REKRUTACJA KANDYDATÓW NA MENTORÓW

→

•

→

Misja organizacji i przygotowanie do realizacji Programu:
Organizacja, która chce wdrażać w życie mentoring jako metodę wzmacniania aktywności
społecznej i zawodowej wychowanków pieczy zastępczej przede wszystkim powinna mieć
doświadczenie w pracy na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ważne jest, by edukacja i pomoc były jej nadrzędną misją i celem działania. Program powinien
być realizowany przez osoby, które rozumieją istotę mentoringu oraz widzą możliwości jego
skutecznego zastosowania w pracy z usamodzielnianą młodzieżą. Przygotowanie do wdrożenia
Programu powinno obejmować następujące elementy:
• Zarządzanie Programem
W organizacji powinien być zatrudniony koordynator Programu, odpowiedzialny za jego
realizację w zgodzie z wypracowanymi standardami, w tym za rekrutację kandydatów na
mentorów, monitoring, ewaluację i kwestie organizacyjne. Koordynator powinien mieć
wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
znać przepisy dotyczące systemu pieczy zastępczej oraz rozumieć istotę i cel mentoringu.
Sprawne zarządzanie jest koniecznym warunkiem skutecznej realizacji Programu — a zatem
osiągnięcia zakładanych rezultatów.

(akcja informacyjna i badanie kandydatów na mentorów)

NADZÓR
SUPERWIZJA
KOORDYNACJA
PORADNICTWO
WSPARCIE
DOKUMENTACJA

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt „Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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•

Spotkania informacyjne
Istnieje potrzeba organizacji spotkań z udziałem osób zarządzających instytucjami pieczy
zastępczej, podczas których należy określić wzajemne oczekiwania, a następnie wypracować
wspólne cele oraz zasady współpracy, wymiany informacji i dostępu do dokumentacji, a także
ustalić inne kwestie wynikające ze specyfiki sytuacji. Formalnym potwierdzeniem współpracy
może być umowa zawierająca kluczowe kwestie (cele, zasady współpracy, sposób kontroli,
przepływ informacji i dokumentów, zakładane rezultaty oraz warunki zerwania umowy) wraz
ze wskazaniem konkretnych osób odpowiedzialnych za wzajemne kontakty.

Rekrutacja kandydatów na mentorów:
Podejmując współpracę z konkretnymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, organizacja
prowadzi rekrutację kandydatów na mentorów wśród wychowawców i pełnoletnich wolontariuszy
bezpośrednio pracujących z młodzieżą na terenie placówek. W przypadku rodzin zastępczych
rekrutacja obejmuje opiekunów usamodzielnienia, koordynatorów pieczy zastępczej i opiekunów
prowadzących rodziny zastępcze. Na tym etapie ważne są spotkania koordynatora Programu
z potencjalnymi kandydatami, w celu przekazania informacji dotyczących Programu i zasad jego
realizacji, a także zmotywowania do udziału w szkoleniu na temat mentoringu. W postępowaniu
rekrutacyjnym należy zebrać jak najwięcej informacji o kandydatach na mentorów. Pomocne
mogą być ankiety, rozmowy kierowane, a także rekomendacje innych znaczących osób. Kandydaci
powinni wykazywać silną motywację, wysoki poziom kultury osobistej oraz poszanowanie
wartości moralnych. Cechy, które powinny charakteryzować osobę mentora to między innymi
wysoko rozwinięte umiejętności społeczne, cierpliwość, otwartość, odporność na stres, stabilność
emocjonalna i determinacja. Ze względu na cel metody, którym jest wzmocnienie aktywności
społecznej i zawodowej podopiecznego, warto zwrócić uwagę na aktywność społeczną kandydata
i jego znajomość środowiska lokalnego, gdyż to głównie poprzez swoją aktywną postawę mentor
modeluje zachowanie podopiecznego. Ważny jest też poziom samoświadomości kandydata oraz
gotowość do podjęcia pracy nad sobą. Formą sprawdzenia kandydatów w tym zakresie może
być będący częścią szkolenia trening interpersonalny. Dodatkowe kryteria, które warto wziąć pod
uwagę to dyspozycyjność i elastyczność.
Szkolenie kandydatów na mentorów:
Wyposażenie osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą w nowe kompetencje, które umożliwią
im bardziej skuteczną pomoc jest niezwykle istotne. Mentoring jest metodą oddziaływania
własnym wzorem osobowym. Znaczenie mają osobowość mentora, jego wgląd w samego
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siebie, otwartość na krytykę oraz gotowość do podjęcia pracy nad sobą. Mentor powinien umieć
dostrzegać systemowe przyczyny zachowań podopiecznego, a także mieć świadomość stopnia,
w jakim wpływają na przebieg relacji i jej efekty. Szkolenie kandydatów na mentorów obejmuje
pogłębiony trening interpersonalny (30 godz.) oraz pięć modułów tematycznych. Są to:
1. Teoretyczne wprowadzenie do mentoringu.
2. Psychologiczne aspekty pracy z usamodzielnianą młodzieżą, w tym współpraca z rodziną
naturalną.
3. Doradztwo kariery.
4. Praca metodą projektu.
5. Organizacja wsparcia oraz aspekty formalne i prawne funkcjonowania pieczy zastępczej.
Wprowadzenie mentorów do pracy z podopiecznymi:
Po ukończeniu szkolenia mentorzy motywują do udziału w Programie swoich podopiecznych,
którzy w ich ocenie są gotowi do aktywnego włączenia się w życie społeczności lokalnej. Jest to
niezwykle istotny moment, ponieważ nawet osoba w odczuciu mentora gotowa do współpracy
może zdecydowanie odmawiać udziału w Programie. Warto, by już na tym etapie mentor
otrzymał wsparcie ze strony superwizora, a także by miał możliwość konsultacji z grupą wsparcia
i z koordynatorem Programu. Profesjonalne wsparcie potrzebne jest też na etapie przygotowania
diagnozy podopiecznego oraz indywidualnego planu pracy, tak by jego założenia były jak
najbardziej realne i możliwe do osiągnięcia. W placówce mentor odgrywa podwójną rolę, gdyż
jest jednocześnie wychowawcą grupy. Nasze doświadczenia pokazały jednak, że nie stanowi to
dużego problemu, gdyż praca z jednym podopiecznym wpływa na osoby nieobjęte Programem
motywująco.
Cel pracy mentora:
W pracy mentora z usamodzielnianym wychowankiem celem głównym jest wzmocnienie
aktywności społecznej i zawodowej podopiecznego, wsparcie emocjonalne i społeczne młodego
człowieka, pomoc w zaplanowaniu i efektywnej realizacji jego kariery zawodowej oraz rozwój
osobisty podopiecznego i mentora w relacji.
Praca mentora z podopiecznym:
Mentor regularnie spotyka się z podopiecznym, realizując kolejne założenia indywidualnego planu
pracy. Organizacja realizująca Program powinna zapewnić mentorowi odpowiednie wsparcie
w postaci regularnej superwizji oraz dostępu do szkoleń podnoszących jego wiedzę i umiejętności.
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Ważne są systematyczne spotkania koordynatora Programu z mentorami, mające na celu bieżące
monitorowanie realizacji Programu, a także sprawowanie nadzoru formalnego (bieżąca analiza
i archiwizacja dokumentacji). Koordynator wspiera mentora w zakresie budowania współpracy
lokalnej, udziela informacji, a także pomaga w kwestiach organizacyjnych, np. w zakresie współpracy
z pracodawcami czy organizacji staży i praktyk (ważne, by mentor nie czuł się pozostawiony sam
sobie). Istotnym obszarem pracy mentora z podopiecznym jest współpraca lokalna. Organizacja
realizująca Program Mentoringowy powinna współpracować z lokalnym Centrum Wolontariatu
i/albo organizacjami szkolącymi i organizującymi pracę wolontariuszy. Ważne, by mentorzy
i wychowankowie współdziałali z koordynatorem Centrum pod kątem budowania planu aktywizacji
oraz organizacji działań wolontarystycznych. Jeśli nie jest to możliwe, funkcję tę może pełnić
koordynator Programu.
Organizacja realizująca Program nadzoruje go od strony formalnej. Na wstępie powinny zostać
przeprowadzone ankiety z mentorami i młodymi ludźmi przystępującymi do Programu (diagnoza
oczekiwań, potrzeb i problemów). Zadaniem mentora jest dokumentowanie podejmowanych
działań na każdym etapie relacji. W pierwszej fazie konieczne jest zawarcie kontraktu oraz
skonstruowanie diagnozy podopiecznego. Kolejnym krokiem jest przygotowanie przez mentora
i podopiecznego planu działania. Bieżące spotkania, ich cele, przebieg i wnioski powinny być
opracowywane w formie miesięcznych raportów przekazywanych koordynatorowi Programu,
co umożliwi monitorowanie przebiegu relacji, a także stopnia realizacji IPP. Zakończenie relacji
zgodnie z terminem określonym w kontrakcie powinno być udokumentowane w formie raportu
końcowego oraz ankiety z wychowankiem i mentorem. Warto docenić starania podopiecznych
i mentorów poprzez wręczenie dyplomów i pisemnych podziękowań.
Zakończenie (analiza wyników i certyfikacja):
Zakończenie formalne relacji określa kontrakt. Zwykle jest on zawierany na okres roku szkolnego.
Zakończenie kontraktu nie oznacza, że nie może on zostać przedłużony. Często po zakończeniu
kontraktu relacja jest kontynuowana niejako naturalnie, z pominięciem strony formalnej.
Ważnym elementem służącym zapewnieniu wysokiej jakości pracy metodą mentoringu oraz
nadzoru realizacji standardu jest proces certyfikacji mentorów. Certyfikat mentora, uprawniający
do stosowania metody w codziennej praktyce, otrzymuje osoba, która po ukończeniu szkolenia
przez minimum rok pracuje z trzema wychowankami zgodnie ze standardem, jednocześnie
ściśle współpracując z organizacją realizującą Program Mentoringowy (prowadzi dokumentację
oraz uczestniczy w ewaluacji i w superwizji). Po upływie roku zaleca się zorganizowanie spotkania
podsumowującego z udziałem mentora, superwizora i koordynatora Programu, jak również osób
zarządzających.
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2. Mentoring jako standard pracy z usamodzielnianą
młodzieżą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
typu rodzinnego i instytucjonalnego
Optymalizacja zastosowania mentoringu jako metody pracy z usamodzielniającymi się
wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych typu instytucjonalnego i rodzinnego
wymaga przygotowania zarówno mentora, jak i placówki, w której realizowany będzie Program.
Praca metodą mentoringu nie powinna oznaczać dla wychowawcy obarczenia nowymi
obowiązkami, za które nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia. Efektem realizowanego przez
nas projektu było wprowadzenie do statutów placówek działających na terenie Białegostoku zapisu
o treści: „w pracy z usamodzielniającym się wychowankiem pracownicy placówki stosują metodę
mentoringu”. Jest to istotny zapis, będący podstawą do dalszej współpracy. Należy jednak pamiętać,
że udział w Programie jest dobrowolny zarówno ze strony wychowanka, jak i wychowawcy.
Warunki pracy mentora w placówce:
1. Zapewnienie elastycznego czasu pracy — indywidualna praca jest czasochłonna, wymaga
od mentora dużego zaangażowania osobistego, dyspozycyjności i mobilności.
2. Środki finansowe umożliwiające aktywne spędzanie czasu — optymalnym rozwiązaniem
byłoby przeorganizowanie budżetu placówki w taki sposób, aby mentor dysponował
środkami umożliwiającymi aktywne spędzanie czasu z podopiecznym (wspólne wyjście do
kina, teatru, na pizzę czy na basen, wyjazd integracyjny), co ułatwi nawiązanie bliższej relacji
oraz uczyni ją bardziej przyjacielską i nieformalną. Możliwość elastycznego zagospodarowania
choćby niewielkich środków wzmacnia podmiotowość i samodzielność młodych ludzi, co
jest głównym celem systemu pieczy zastępczej.
3. Wsparcie mentora ze strony dyrekcji placówki — mentor działa na rzecz podopiecznego
i całej placówki, realizując wspólny cel, którym jest skuteczna pomoc w wejściu młodych
ludzi w dorosłe życie.
4. Współpraca dyrekcji placówek z organizacją realizującą Program.
Praca mentora z podopiecznym:
Jest ona uwarunkowana możliwościami i ograniczeniami młodego człowieka. Zadaniem mentora
jest pokierować podopiecznym tak, aby potrafił przeanalizować swoje mocne strony, wzmocnił
motywację do aktywnego poszukiwania pracy czy dalszych form rozwoju, a także budował własną
samodzielność i podmiotowość. Mentor w swoich działaniach opiera się na profilaktyce, pokazując

153

Rozdział X. Rekomendowany model pracy metodą mentoringu

różne możliwości spędzania wolnego czasu oraz odkrywania czy rozwijania zainteresowań.
Współpraca w mentoringu powinna być ukierunkowana na alternatywne formy spędzania
wolnego czasu, czyli zainteresowanie i pokazanie podopiecznemu form aktywności, które są
ciekawe i wartościowe, przygotowują do dorosłego życia i dzięki którym zdobędzie on umiejętności
przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Przykładowe obszary pracy mentora z podopiecznym
(według indywidualnych planów pracy):
• edukacja (stan aktualny i plany na przyszłość);
• doświadczenia zawodowe (praktyki, staże, kursy i szkolenia);
• zatrudnienie (poszukiwanie ofert pracy, poruszanie się na rynku pracy);
• wolontariat i działania prospołeczne;
• umiejętności społeczne;
• zainteresowania;
• samodzielność i umiejętność samoobsługi;
• zdrowie;
• relacje z otoczeniem;
• kultura osobista.
Zakres obowiązków mentora:

•
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Przygotowanie indywidualnej diagnozy oraz utrzymywanie relacji mentoringowych z trzema
wychowankami poprzez indywidualne spotkania (warto wpisać tu częstotliwość spotkań,
np. co najmniej dwa razy w tygodniu), mające na celu aktywizację społeczną i zawodową
podopiecznych, wsparcie emocjonalne i społeczne, pomoc w zaplanowaniu i efektywnej
realizacji ich kariery zawodowej oraz ich rozwój osobisty. Powyższe cele realizowane będą
poprzez następujące środki:
1. Skonstruowanie wspólnie z wychowankiem i jego opiekunem prawnym lub faktycznym
indywidualnego planu pracy oraz pomoc w jego realizacji.
2. Pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych, potencjału i możliwości
podopiecznego.
3. Stymulowanie do angażowania się w wolontariat i inne działania prospołeczne.
4. Motywowanie do nauki, w tym również do nauki języków obcych.
5. Motywowanie do poszukiwania pracy oraz budowania aktywnej postawy na rynku pracy.
6. Rozbudzanie zainteresowań wychowanka oraz zachęcanie do zainteresowania się kulturą
i sztuką, np. poprzez wspólne wyjścia do teatru czy muzeum.
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•
•
•
•
•

7. Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, wsparcie i towarzyszenie w sytuacjach
trudnych oraz pomoc w budowaniu pozytywnej samooceny.
8. Pomoc w budowaniu pozytywnych relacji z rodziną pochodzenia.
9. Pomoc w załatwianiu formalnych spraw, np. w urzędach, instytucjach i poradniach.
Współpraca z instytucjami i organizacjami lokalnymi na rzecz pomocy i wspierania wychowanka w procesie usamodzielniania się.
Współpraca z koordynatorem wolontariatu pod kątem diagnozy potrzeb i obszarów
zainteresowań podopiecznego oraz włączania go w życie społeczności lokalnej poprzez
różne formy wolontariatu.
Dokumentowanie przez mentora swojej pracy.
Systematyczna współpraca z realizatorami Programu w celu ewaluacji podejmowanych
działań.
Regularne uczestnictwo w superwizji i grupach wsparcia.

Mentor regularnie spotyka się z podopiecznym, realizując kolejne założenia indywidualnego
planu pracy, a w swoich działaniach współpracuje z opiekunem prawnym lub faktycznym. Efekty
pracy mentora są zależne od znajomości marzeń i planów podopiecznego, jego sytuacji życiowej,
potencjału, deficytów oraz mocnych i słabych stron, a także jego zaangażowania we wspólną
realizację planu. Czynnikami warunkującymi skuteczność oddziaływań mentora są więź emocjonalna i bliskość relacji.
Finansowanie:
Rekomendujemy realizację Programu Mentoringowego przez organizację pozarządową na zasadzie
realizacji zadania publicznego zleconego przez samorząd zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Roczny koszt realizacji Programu
wynosi ok. 24 000 zł i uwzględnia: koordynację Programu (1 os.), szkolenie mentorów (80 godzin
dydaktycznych, w tym 30-godzinny trening interpersonalny) oraz superwizję (1 os., min. 4 godziny
dydaktyczne raz w miesiącu). Rekomendujemy uwzględnienie w budżecie placówki środków
na zapewnienie wyjazdów integracyjnych oraz środków na aktywne spędzanie czasu mentora
i podopiecznych w trakcie trwania kontraktu (bilety do kina i teatru, wyjścia do restauracji itp.).
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CZĘŚĆ VI

MODEL OŚRODKA
KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWEGO
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Rozdział XI

Rekomendowany model działania
Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego
Proponowany model OKS obejmuje realizację szkoleń dla kandydatów na mentorów. W tym
ujęciu organizacja pozarządowa prowadząca Ośrodek jest jednocześnie realizatorem Programu
Mentoringowego, zgodnie ze standardem opisanym w pierwszej części niniejszego podręcznika.
Sposób organizacji Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego obrazuje rysunek 8.
Definicja i cel działalności OKS
Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy jest to model innowacyjnego centrum prowadzącego
kompleksowe działania w zakresie podnoszenia jakości funkcjonowania rodzinnych
i instytucjonalnych form opieki zastępczej.
Celem Ośrodka jest udzielanie specjalistycznej, kompleksowej i wszechstronnej pomocy
osobom związanym z rodzinną i instytucjonalną pieczą zastępczą, jak również prowadzenie działań
informacyjnych, edukacyjnych i upowszechniających wiedzę na temat pieczy zastępczej wśród
społeczności lokalnej. Ważnym zadaniem OKS jest ponadto integrowanie środowiska, instytucji
i organizacji działających w obszarze pomocy grupie docelowej poprzez wymianę informacji,
wspólne przedsięwzięcia, spotkania informacyjne i konferencje.
Prawne uwarunkowania działalności OKS
Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy działający w ramach organizacji pozarządowej działa
na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. nr 149, poz. 887, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym wspierania rodzinnej pieczy zastępczej.
OKS funkcjonuje zgodnie z założeniami statutu organizacji, w oparciu o własny regulamin
organizacyjny i regulamin pracy.
W przypadku gdyby Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy miał być samodzielną jednostką
organizacyjną niepozostającą w strukturach organizacji pozarządowej, jego funkcjonowanie
powinno być oparte na zapisach własnego statutu i regulaminów porządkowych.
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Fundacja Edukacji i Twórczości

SCHEMAT ORGANIZACJI
OŚRODKA
KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWEGO
Rysunek 8. Schemat organizacji Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego

Główne obszary działania OKS
Obszary działań Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego:

MISJA ORGANIZACJI/INSTYTUCJI
(akcja informacyjna i nabór do OKS)

→
→

ORGANIZACJA PRACY OKS

→

• definicja
• podstawa
prawna
• regulamin
• nadzór
• koordynacja
działań
• trenerzy
• harmonogram
pracy

ODBIORCY WSPARCIA:

→

M O N I T O R I N G i E WA L U AC JA

• spokrewnione, zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze (RZ)
• opiekunowie rodzinnych domów dziecka (RDD)
• wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
• opiekunowie usamodzielnienia
• dzieci i młodzież umieszczona w rodzinnych lub instytucjonalnych formach
pieczy zastępczej oraz dzieci biologiczne rodzin zastępczych
• nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy w szkołach i przedszkolach, pracownicy
socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

• współpraca
lokalna i integracja
środowiska rodzin
zastępczych

• informacja
• promocja
• konferencje

→

→

→

→→

→

→
→

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OKS

→

szkolenia
specjalistyczne

→

superwizja

→

grupy wsparcia
dla rodzin
zastępczych

→

konsultacje
indywidualne
ze specjalistami

→

Opracowanie własne

→

→
indywidualna
praca z RZ
spokrewnionymi

spotkania
integracyjne

działania
skierowane
do otoczenia

ANALIZA POTRZEB

• edukacja w zakresie
podnoszenia kompetencji,
wiedzy i umiejętności
osób pracujących
z wychowankami

→

• pomoc opiekunom
RZ i RDD
w sytuacjach
kryzysowych

→

→

→

→
• pomoc
specjalistyczna
• wsparcie
emocjonalne

• nadzór
• sprawozdawczość
• dokumentacja

→

GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA

•

pomoc specjalistyczna, wsparcie emocjonalne i edukacyjne oraz pomoc w procesie
usamodzielniania wychowanków instytucjonalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej;

•

pomoc opiekunom rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w radzeniu sobie
w sytuacjach kryzysowych, budowaniu prawidłowych relacji z podopiecznymi, radzeniu
sobie z problemami wychowawczymi, organizacyjnymi i prawnymi, a także w zapobieganiu
problemowi wypalenia zawodowego;

•

edukacja w zakresie podnoszenia kompetencji, wiedzy i umiejętności osób bezpośrednio
pracujących z wychowankami pieczy zastępczej (rodzice zastępczy, opiekunowie usamodzielnienia, wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pełnoletni wolontariusze,
koordynatorzy pieczy zastępczej, nauczyciele, pracownicy organizacji pozarządowych i inne
osoby zainteresowane);

•

współpraca lokalna i integracja środowiska osób związanych z pieczą zastępczą oraz
działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie;

•

działania informacyjne i promocyjne (konferencje, spotkania panelowe, rady szkoleniowe
w szkołach i współpraca z mediami).

Odbiorcy wsparcia
Odbiorcami działań prowadzonych przez OKS są:
• spokrewnione, zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze;
• opiekunowie rodzinnych domów dziecka;
• wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pełnoletni wolontariusze
pracujący z wychowankami;
• opiekunowie usamodzielnienia;
• dzieci i młodzież w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej oraz dzieci
biologiczne rodzin sprawujących pieczę zastępczą;
• nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy w szkołach i przedszkolach, pracownicy socjalni,
asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy organizacji
pozarządowych;
• osoby pracujące z młodzieżą defaworyzowaną.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt „Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Zakres działalności OKS — oferta
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•

Spotkania integracyjne — powinny być organizowane minimum raz w miesiącu. Sposób
ich organizacji oraz program warto konsultować z uczestnikami. W ramach OKS zaleca się
współpracę z lokalnymi instytucjami kultury, co pozwoli zwiększyć udział uczestników
w życiu kulturalnym. Formy integracji zaproponowane w ramach testowania modelu OKS
spotkały się z pozytywnym odbiorem uczestników. Szczególnie istotne jest w tym obszarze
akcentowanie ważnych dat, jak choćby Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

•

Działania edukacyjne skierowane do otoczenia — w tym obszarze niezwykle ważna
jest praca z pracownikami oświaty: szkolenia podnoszące wiedzę na temat specyfiki sytuacji
dziecka w pieczy zastępczej, spotkania informacyjne podczas rad pedagogicznych, a także
organizacja lub współorganizacja konferencji (minimum raz w roku) poświęconych tematyce
wychowania, rodziny i pieczy zastępczej.

Elastyczna forma działania OKS zakłada dostosowanie oferty do potrzeb i możliwości odbiorców
wsparcia. Zaleca się, aby intensywne działania były prowadzone w okresie roku szkolnego. Natomiast
w okresie wakacji warto zapewnić zajęcia o charakterze integracyjno-rekreacyjnym. Zalecane formy
wsparcia w ramach oferty OKS:

•

Indywidualna praca z rodzinami zastępczymi spokrewnionymi, realizowana przez
specjalistę ds. pieczy zastępczej (nawiązanie kontaktu osobistego, wstępna diagnoza potrzeb,
motywowanie do skorzystania z dostępnych form pomocy oraz zapewnienie indywidualnego
wsparcia) — jest to powolny proces, który należy rozpocząć od pracy z rodzinami, które
zgłaszają potrzebę pomocy dziecku w nauce, potrzebę konsultacji ze specjalistą itp.

•

Konsultacje indywidualne ze specjalistami — organizowane elastycznie, w zależności
od potrzeb. Zalecana jest możliwość konsultacji po grupowych formach pracy (grupach
wsparcia, szkoleniach i superwizji). Za przyjmowanie zgłoszeń na innego rodzaju konsultacje
odpowiada koordynator OKS (ustala on harmonogram konsultacji). W ramach tej formy
wsparcia istnieje potrzeba zapewnienia dostępu do porad prawnych.

•

Grupy wsparcia — organizowane regularnie, w wymiarze min. 3 godzin szkoleniowych
w miesiącu. Zaleca się podział na grupy wsparcia dla opiekunów rodzin zastępczych
spokrewnionych i zawodowych — ze względu na różną sytuację prawną i często odmienny
charakter problemów.

•

Superwizja — prowadzona regularnie, w wymiarze min. 3 godzin szkoleniowych
w miesiącu, w niewielkich grupach. Zaleca się prowadzenie dwóch grup — osobno dla
opiekunów rodzinnych form pieczy zastępczej, osobno dla osób z otoczenia (pracowników
socjalnych, wychowawców-mentorów w placówkach) — ze względu na zapewnienie
uczestnikom poczucia bezpieczeństwa (często problemem jest szczere mówienie o swoich
problemach w sytuacji, gdy w grupie znajduje się przedstawiciel urzędu sprawującego
nadzór nad rodziną).

•
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Szkolenia specjalistyczne — warto zorganizować dwa lub trzy kilkudniowe szkolenia
specjalistyczne. Rekomendujemy tematykę szkoleń, która została sprawdzona w ramach
testowania modelu OKS. Zarówno frekwencja na szkoleniach, jak i opinie uczestników po ich
zakończeniu świadczą o tym, że poruszane kwestie były adekwatne do potrzeb i oczekiwań
odbiorców wsparcia. Zaleca się włączenie w ofertę szkoleniową OKS 80-godzinnego
szkolenia dla kandydatów na mentorów, a następnie objęcie mentorów i ich podopiecznych
wsparciem w ramach Ośrodka.

Kompetencje osób zatrudnionych w OKS
1. Kadrę Ośrodka tworzą:
• koordynator Ośrodka,
• specjalista ds. pieczy zastępczej,
• specjaliści prowadzący różne formy wsparcia,
• wolontariusze.
2. Wymagane kompetencje
Koordynator OKS:
• doświadczenie w zarządzaniu,
• wykształcenie wyższe,
• znajomość specyfiki funkcjonowania pieczy zastępczej.
Zakres obowiązków:
• nadzór nad całością działań OKS,
• techniczna organizacja wsparcia,
• organizacja pracy personelu,
• pozyskiwanie środków finansowych na działalność OKS,
• nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków przeznaczonych na działalność
Ośrodka,
• współpraca z innymi instytucjami i organizacjami lokalnymi w zakresie działań
prowadzonych przez OKS,
• prowadzenie działań promocyjnych,
• współpraca lokalna.
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Specjalista ds. pieczy zastępczej:
• potwierdzona formalnie wiedza z zakresu nauk społecznych: psychologia, pedagogika lub
socjologia (ukończone studia, kursy, szkolenia i warsztaty);
• doświadczenie pracy własnej (trening umiejętności społecznych, własna terapia itp.);
• bardzo dobra znajomość specyfiki funkcjonowania pieczy zastępczej;
• znajomość środowiska rodzin zastępczych.
Zakres obowiązków:
• nadzór merytoryczny nad działaniami OKS;
• kwalifikowanie uczestników do poszczególnych form wsparcia;
• indywidualna współpraca z opiekunami rodzin zastępczych, zwłaszcza spokrewnionych
(nawiązanie osobistego kontaktu, informowanie o dostępnych formach pomocy oraz
motywowanie do korzystania ze wsparcia);
• promocja rodzinnych form pieczy zastępczej w środowisku lokalnym;
• współpraca z mentorami wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Specjaliści (konsultanci, trenerzy, superwizor i prowadzący grupy wsparcia):
• wykształcenie wyższe specjalistyczne, wskazane dodatkowe specjalizacje;
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
• znajomość specyfiki funkcjonowania opieki zastępczej.
Zakres obowiązków:
• prowadzenie form wsparcia określonych w ofercie OKS;
• wspieranie i profesjonalne wspomaganie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
w wybranych, ważnych dla rodzin i dzieci obszarach funkcjonowania, a także prowadzenie
działań edukacyjnych skierowanych do otoczenia;
• kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z realizacji zadań.
Współpraca lokalna
Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy, aby w pełni realizować swoje działania, podejmuje współpracę
z organizacjami i instytucjami lokalnymi:

•
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Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, współpracując z Zespołem Opieki nad Dzieckiem
i Rodziną, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz zespołami pracowników socjalnych
pod kątem prowadzenia rekrutacji rodzin i pojedynczych osób do udziału w działaniach
oferowanych przez Ośrodek, a także pod kątem diagnozowania problemów beneficjentów
OKS w celu zaplanowania odpowiedniej formy pomocy;
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•

szkołami, przedszkolami i placówkami wsparcia dziennego, w zakresie promowania
pieczy zastępczej, rodzicielstwa zastępczego oraz pracy i działalności Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego;

•

organizacjami pozarządowymi oraz Centrami Wolontariatu, pod kątem wzmacniania
aktywności społecznej wychowanków pieczy zastępczej;

•
•

innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku;
lokalnym biznesem, pod kątem aktywizowania usamodzielniającej się młodzieży w zakresie
poszukiwania i podejmowania pracy.

Organizacja pracy OKS:

•

Ośrodek pracuje uwzględniając zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej w części dotyczącej wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej.

•

Ośrodek pracuje w oparciu o regulamin pracy, regulamin organizacyjny oraz harmonogramy
miesięczne.

•

Nadzór merytoryczno-programowy nad prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka sprawują
zarząd organizacji pozarządowej oraz odpowiedni organ władz Miasta, nadzorujący pieczę
zastępczą.

•

Liczbę pracowników ustala koordynator OKS, z uwzględnieniem merytorycznych potrzeb
i możliwości finansowych Ośrodka.

•

Pracą trenerów, konsultantów, superwizorów i terapeutów kieruje koordynator Ośrodka we
współpracy ze specjalistą ds. pieczy zastępczej.

•

Koordynator ustala szczegółowy przydział czynności i obowiązków pracowniczych wszystkim
specjalistom zatrudnionym w Ośrodku.

•

Harmonogram pracy ustala koordynator OKS, informując o nim odpowiednie osoby
i podmioty poprzez stronę internetową Ośrodka lub organizacji prowadzącej OKS.

Dokumentacja
Ośrodek prowadzi dokumentację według wzorów zatwierdzonych przez zarząd organizacji
prowadzącej OKS.
Dokumentację Ośrodka stanowią:
• harmonogram działań prowadzonych przez Ośrodek, w tym szkoleń, konsultacji, porad,
terapii, zajęć grupowych, superwizji i spotkań integracyjnych;
• listy obecności;
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•
•
•
•
•

rejestr prowadzonych szkoleń oraz wydanych po ich zakończeniu zaświadczeń (certyfikatów);
ankiety ewaluacyjne na zakończenie szkoleń;
karty konsultacji indywidualnych;
konspekty zajęć;
sprawozdania, analizy, raporty oraz opracowania merytoryczne, statystyczne i inne.

Rezultaty działalności OKS:

•
•
•
•
•

•
•

podniesienie umiejętności wychowawczych wśród opiekunów dzieci w rodzinach
zastępczych i rodzinnych domach dziecka;
nabycie przez rodziny zastępcze umiejętności porozumiewania się z tzw. dzieckiem trudnym;
zwiększenie liczby osób, organizacji i instytucji wspomagających rodziny, działających na
rynku lokalnym i posiadających wiedzę w zakresie pieczy zastępczej;
zwiększenie liczby rodzin korzystających z profesjonalnej i kompleksowej pomocy
specjalistycznej;
podniesienie kompetencji osób z otoczenia podopiecznych pieczy zastępczej (pracowników
socjalnych, asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników
placówek oświatowych czy pracowników organizacji pozarządowych) w zakresie sytuacji
prawnej, psychologicznej i społecznej dziecka objętego pieczą zastępczą, a także skutecznych
metod wsparcia;
integracja osób związanych z pieczą zastępczą, w tym integracja rodzin zastępczych;
włączenie opiekunów pieczy zastępczej i wspieranych rodzin w aktywne uczestnictwo
w życiu publicznym.

Wskaźniki pomiaru:

•
•
•
•
•
•

166

liczba osób — opiekunów i dzieci tworzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka —
korzystających z oferty OKS;
liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów i konsultacji;
liczba wydanych po przeprowadzonych szkoleniach zaświadczeń;
liczba pracowników instytucji pomocy, oświaty i organizacji pozarządowych korzystających
z oferty edukacyjnej OKS;
liczba osób, które ukończyły szkolenie dla mentorów i stosują mentoring w codziennej
praktyce zgodnie z wypracowanym standardem;
liczba rodzin i dzieci uczestniczących w warsztatach integrujących rodzinę.
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Koszty i finansowanie
Działalność Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego prowadzonego przez organizację pozarządową
może być finansowana z dotacji dla placówek niepublicznych na zasadzie zlecenia realizacji zadania
publicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej w otwartym konkursie ofert. Dopuszcza się również pozyskiwanie środków
finansowych z budżetu państwa, z funduszy unijnych oraz z odpłatności za usługi świadczone przez
Ośrodek, przy czym wysokość odpłatności nie może przewyższać kosztów faktycznie poniesionych
w danej sprawie.
Szacunkowy roczny koszt funkcjonowania Ośrodka, z uwzględnieniem włączenia w jego ofertę
80-godzinnego szkolenia dla kandydatów na mentorów oraz superwizji mentorów (min. 3 godziny
szkoleniowe raz w miesiącu), wynosi ok. 100 000 zł (wynagrodzenia specjalistów, koszt obsługi
administracyjnej i koszt promocji).
Monitoring i ewaluacja
Monitoring jest stałym procesem obserwowania realizacji założonego celu. Polega na bieżącej
analizie postępów w osiąganiu założeń strategicznych Ośrodka, na którą składa się kilka etapów,
takich jak zbieranie danych i informacji, analizowanie zebranego materiału, przygotowywanie
raportów, ocena wyników oraz porównanie ich z przyjętymi normami. Monitoring powinien
być prowadzony minimum raz w roku i obejmować trzy poziomy: organizacyjny, merytoryczny
i finansowy. Rezultaty monitoringu powinny być opracowane w formie raportu sporządzonego
przez koordynatora OKS w oparciu o następujące wskaźniki:
• liczba propozycji szkoleniowych kierowanych do rodzin zastępczych i rodzinnych domów
dziecka oraz instytucji wspomagających;
• liczba przeprowadzonych konsultacji;
• liczba zrealizowanych superwizji;
• liczba osób uczestniczących w superwizji;
• udział podmiotów współpracujących z OKS na rzecz podnoszenia jakości pieczy zastępczej.
Trafność każdego przedsięwzięcia należy poddać ocenie, dlatego równolegle do prowadzonego
monitoringu proces realizacji działań OKS powinien podlegać ewaluacji. Ewaluacja i ocena to pojęcia
bliskie sobie, ale nie równoznaczne. Ewaluacja bliższa jest badaniu jakości niż ocenie szczegółowych
osiągnięć. Przeprowadza się ją poprzez ankiety, wywiady i obserwacje na różnych etapach realizacji
zadania. Dzięki ewaluacji można określić związek między sposobami i warunkami działania OKS
a jego końcowymi wynikami, sprawdzić, czy spełnione zostały oczekiwania organizatorów
i uczestników przedsięwzięcia oraz lepiej zaplanować dalsze działania.
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ZAKOŃCZENIE
Punktem wyjścia dla zaprezentowanych w niniejszym podręczniku modelowych rozwiązań było
poszukiwanie skutecznych metod poprawy szans na rynku pracy wychowanków pieczy zastępczej.
Brak konkretnych umiejętności zawodowych młodzieży jest jedynie przejawem głębszych
problemów, do źródeł których staraliśmy się dotrzeć tworząc proponowany system pomocy.
Stosunkowo krótki okres testowania pracy metodą mentoringu oraz modelu działania Ośrodka
Konsultacyjno-Szkoleniowego pokazał, że jest to właściwy kierunek. Jednocześnie jego skuteczność
jest uwarunkowana zmianą postaw i sposobu myślenia nie tylko samych wychowanków, ale też osób
z ich otoczenia. Jest to proces, który wymaga czasu, systematyczności i konsekwencji w działaniu
zarówno ze strony organizatorów wsparcia, jak i ze strony jego odbiorców. Zapoczątkowane
w ramach projektu prace są obecnie kontynuowane w formie zadania publicznego „Ośrodek
Konsultacyjno-Szkoleniowy (OKS) jako forma kompleksowego wsparcia osób związanych z pieczą
zastępczą w Białymstoku”, zleconego Fundacji Edukacji i Twórczości przez miasto Białystok. W ramach
Ośrodka realizujemy wszystkie formy wsparcia opisane w proponowanym modelu. Jednocześnie
do oferty OKS włączony został Program Mentoringowy, obejmujący szkolenia mentorów,
superwizję oraz działania aktywizujące młodzież, realizowane we współpracy z koordynatorem
Programu. Partnerstwo w projekcie miasta Białystok zaowocowało także zapisem w statutach
placówek opiekuńczo-wychowawczych dotyczącym włączenia mentoringu do metod pracy
wychowawców. Mamy więc nadzieję, że wypracowane standardy na stałe wpiszą się w bieżący
nurt polityki społecznej naszego regionu, a także zainspirują przedstawicieli innych województw
do implementacji rekomendowanych modeli w ich środowiskach lokalnych.
Wszystkich zainteresowanych wdrażaniem wypracowanych standardów lub skorzystaniem
z oferty wsparcia w ramach Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego zapraszamy do kontaktu
z Fundacją oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mentoring.pl, gdzie w zakładce
„Piecza zastępcza” można znaleźć informacje na temat bieżących działań.
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Aneks 1. Program szkolenia kandydatów na mentorów

Program szkolenia
kandydatów na mentorów
Szkolenie jest skierowane do osób, które bezpośrednio pracują z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem
społecznym (w tym przede wszystkim z usamodzielniającymi się wychowankami pieczy zastępczej)
i mają podstawową wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii. Celem szkolenia jest
przygotowanie uczestników do stosowania mentoringu w codziennej praktyce jako narzędzia
aktywizacji społecznej i zawodowej swoich podopiecznych.
Odbiorcy szkolenia:
Osoby pracujące z usamodzielniającą się młodzieżą w wieku 15–19 lat objętą pieczą zastępczą,
w tym wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie tworzący
rodzinne formy opieki zastępczej (rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka), opiekunowie
usamodzielnienia, pełnoletni wolontariusze, stażyści w placówkach oraz osoby pracujące
z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym — zainteresowane wzbogaceniem swojego
warsztatu pracy o nowe narzędzie służące aktywizacji zawodowej i społecznej podopiecznych.
Czas trwania:
80 godzin dydaktycznych szkolenia warsztatowego zblokowanego w moduły tematyczne oraz
30 godzin treningu interpersonalnego.
Metody pracy:
Wykłady, warsztaty, prezentacje multimedialne, burza mózgów, refleksja indywidualna,
zadania do indywidualnego wykonania, rundy zdań niedokończonych w kręgu, a także praca
w małych grupach: case study, sytuacje problemowe, dyskusje tematyczne, gry edukacyjne, scenki
i psychodramy, projekcje plastyczne oraz gry edukacyjne.
Formy pracy:
Indywidualne (konsultacje, poradnictwo) i grupowe (warsztaty).
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Przebieg zajęć:
1. Integracja grupy.
2. Kontrakt na udział w szkoleniu.
3. Wprowadzenie do tematu.
4. Rozwinięcie tematu: część warsztatowa.
5. Podsumowanie zajęć.
6. Zadanie do wykonania.
7. Ewaluacja zajęć warsztatowych.
8. Zakończenie spotkania.
Planowane rezultaty:
• lepsze rozumienie znaczenia różnych interakcji oraz większa świadomość swojego wpływu
na innych (dzięki udziałowi w treningu interpersonalnym), jak również rozwój umiejętności
mających znaczenie w relacjach — rozumienia zachowań własnych i innych osób, wyrażania
myśli i uczuć, rozwiązywania konfliktów — oraz umiejętności komunikacyjnych;
• rozumienie, na czym polega relacja mentoringowa oraz znajomość zasad dotyczących jej
budowania, prowadzenia i zakończenia;
• lepsze poznanie problemów i potrzeb usamodzielniających się wychowanków pieczy
zastępczej oraz zdobycie wiedzy na temat mechanizmów powstawania zaburzeń zachowania
i emocji;
• umiejętność zbudowania wspólnie z podopiecznym planu działania uwzględniającego jego
osobisty potencjał oraz możliwości jego realizacji w oparciu o zasoby wychowanka i jego
rodziny oraz lokalny rynek pracy;
• znajomość prawnych i organizacyjnych aspektów zakładania i prowadzenia rodzinnych
i instytucjonalnych form opieki zastępczej;
• umiejętność znajdowania źródeł i sposobów pozyskiwania środków na działania aktywizujące
podopiecznych.
Kontrola efektów:
Program zakłada ewaluację częściową poszczególnych modułów oraz ewaluację końcową
całego szkolenia, regularny kontakt organizatorów szkolenia z kandydatami na mentorów oraz
monitoring zawiązanych relacji. Szkolenie kończy się testem określającym, w jakim stopniu
osiągnięto zaplanowane rezultaty w zakresie zwiększenia poziomu wiedzy oraz kompetencji
zawodowych i osobistych uczestników szkolenia.
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TRENING INTERPERSONALNY
Komentarz dla prowadzącego:
Udział w treningu interpersonalnym pozwala uczestnikom doświadczyć mechanizmów
psychologicznych zachodzących w relacjach międzyludzkich. Trening interpersonalny jest
procesem uczenia się w oparciu o doświadczenia interpersonalne uzyskiwane i analizowane
przez uczestników podczas spotkań małej grupy. Daje on uczestnikom okazję do przyjrzenia się
sobie samym i swoim zachowaniom podczas pracy w grupie, dzięki czemu uczą się kontrolować
i zmieniać swoje zachowania. Trening jest metodą opartą na doświadczaniu przez uczestników
sytuacji trudnych w bezpiecznym otoczeniu i w obecności trenera. Uczestnicy uczą się w oparciu
o doświadczenia osobiste gromadzone w trakcie zachodzącego procesu. Dzięki formule treningu
mogą poznać siebie i swoje relacje z innymi. Czas trwania treningu wynosi od kilkunastu do
kilkudziesięciu godzin. Zasadą jest oderwanie uczestników od pracy i realizacja spotkań najczęściej
w formach wyjazdowych i zamkniętych, co pozwala uczestnikom odciąć się od rzeczywistości
i skupić na rozwoju osobistym oraz na wprowadzaniu pożądanych zmian.
Cele:
• lepsze rozumienie siebie i innych w relacjach międzyludzkich;
• doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;
• weryfikacja i zmiana utrwalonych zachowań i nawyków, które mogą utrudniać budowanie
i utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych;
• nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz przyjmowania pomocy
psychologicznej;
• realizacja indywidualnych celów uczestników treningu, które sprzyjają ich rozwojowi
osobistemu, pokonaniu trudności oraz lepszemu rozumieniu siebie i innych.
Bloki tematyczne:
Blok I. Role grupowe, moje miejsce w grupie, normy grupowe i fazy rozwoju grupy.
Blok II. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i budowanie otwartości w kontakcie
interpersonalnym.
Blok III. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
Blok IV. Rozwój osobisty i sposoby realizacji celów osobistych.
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Spodziewane efekty (standard osiągnięć):
Po zakończonym treningu uczestnicy będą lepiej rozumieli siebie i innych ludzi w relacjach
interpersonalnych. Grupa zintegruje się i będzie współpracować, uczestnicy mają szansę stanowić
dla siebie grupę wsparcia i samopomocy. W zakresie realizacji celów osobistych i osobistego
rozwoju uczestnicy będą mieli większą świadomość swojego potencjału i ograniczeń. Będą potrafili
zaplanować zmiany osobiste, które ułatwią im funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych oraz
zwiększą ich kompetencje zawodowe i osobiste.
Literatura pomocnicza:
Jedliński K. et al., Trening interpersonalny, Warszawa 1997.
Kompetencje trenera:
Treningi interpersonalne prowadzą trenerzy posiadający wymagane kwalifikacje oraz
doświadczenie w pracy z grupami warsztatowymi.
PROGRAM SZKOLENIA „MENTORING JAKO METODA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
I SPOŁECZNEJ USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ”
MODUŁ I. Teoretyczne wprowadzenie do mentoringu
Komentarz dla prowadzącego:
Uczestnicy szkolenia poznają mentoring jako skuteczną metodę modelującej i psychokorekcyjnej
pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Program warsztatów obejmuje
podstawowe założenia teoretyczne dotyczące mentoringu, a także takie zagadnienia, jak istota,
cele, zadania i fazy relacji mentoringowej. Zajęcia pozwalają nie tylko poszerzyć wiedzę teoretyczną
dotyczącą mentoringu, lecz również wzbogacić warsztat pracy wychowawców i innych osób
pracujących z młodzieżą objętą pieczą zastępczą oraz wskazać nowe możliwości realizowania siebie
poprzez mentoring. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów aktywizujących kandydatów na
mentorów do pracy indywidualnej i zespołowej.
Cele:
• zapoznanie kandydatów na mentorów z założeniami teoretycznymi mentoringu;
• zrozumienie przez kandydatów specyfiki relacji mentoringowej;
• uświadomienie kandydatom roli i znaczenia mentoringu w pracy wychowawczej;
• przygotowanie kandydatów na mentorów do podjęcia modelującej, psychokorekcyjnej pracy
wychowawczej z zastosowaniem mentoringu wobec młodzieży objętej pieczą zastępczą;
• określenie i wzmacnianie potencjału własnego mentora.
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Bloki tematyczne:
Blok I. Charakterystyka mentoringu: definicja i znaczenie, istota i cele, mentoring jako relacja
podmiotowa oraz jako metoda pracy wychowawczej, historia mentoringu, mentoring
społeczny, mentoring rozwijający, znaczenie mentoringu w polityce społecznej.
Blok II. Budowanie relacji mentoringowej, fazy relacji mentoringowej, czynniki warunkujące
jakość relacji mentoringowej.
Blok III. Elementy mentoringu (screening, introducing i monitoring), wymiary pomocy
w mentoringu, style udzielania pomocy w mentoringu.
Blok IV. Mentoring jako metoda pracy z wychowankami pieczy zastępczej,
mentor-profesjonalista, cechy mentora, zadania i funkcje mentora.
Blok V. Potencjał osobisty mentora: umiejętności, cechy osobowości, samoświadomość,
system wartości; model pracy mentora w środowisku lokalnym.
Spodziewane efekty (standard osiągnięć):
Po ukończeniu warsztatów kandydaci na mentorów będą posiadać wiedzę teoretyczną na
temat mentoringu, będą też potrafili wykorzystać ją w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem
społecznym jako jedną z metod modelującej, psychokorekcyjnej pracy wychowawczej. Uczestnicy
szkolenia uświadomią sobie rolę i znaczenie partnerskiej relacji mentoringowej w kontaktach
z wychowankami, ułatwiającej indywidualizację oddziaływań wychowawczych. Dzięki zastosowaniu
mentoringu społecznego rozwijającego wychowawcy będą mieli szansę wspierać osoby mające
trudności z dostosowaniem się do oczekiwań społecznych, a także wydobywać ich potencjał oraz
pobudzać do aktywności społecznej i zawodowej.
Literatura pomocnicza:
Clutterbuck D., Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami, tłum. H. Debatory, Warszawa 2002.
Garvey B., Stokes P., Megginson D., Coaching and Mentoring: Theory and Practice, London 2009.
Megginson D. et. al, Mentoring w działaniu. Przewodnik praktyczny, tłum. A. Sawicka-Chrapkowicz,
Poznań 2008.
Kompetencje trenera:
Pedagog lub mentor mający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dotyczących
mentoringu dla osób pracujących z młodzieżą, w tym m.in. w oparciu o własne programy autorskie.

181

Aneks 1. Program szkolenia kandydatów na mentorów

MODUŁ II. Psychologiczne aspekty funkcjonowania usamodzielnianej młodzieży
Komentarz dla prowadzącego:
Moduł powinien być realizowany w oparciu o dostępną wiedzę teoretyczną z dziedziny
psychologii i pedagogiki oraz w oparciu o analizę doświadczeń uczestników szkolenia. Uzyskają
oni wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
związanych ze skutkami rozłąki i straty rodziny naturalnej. Moduł zawiera blok ćwiczeń z obszaru
tożsamości dziecka oraz z obszaru współpracy z rodziną generacyjną. Program warsztatów
obejmuje pogłębienie samoświadomości i rozwinięcie własnego potencjału jako mentora, wiedzę
na temat mechanizmów powstawania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, a także teoretyczne
podstawy efektywnej pracy z wychowankami. Przede wszystkim jednak uczestnicy zapoznają się
z metodą opracowywania strategii pomocy dzieciom i młodzieży, która wykorzystuje jako narzędzie
pracy mentoring.
Cele:
• pogłębienie wiedzy na temat przyczyn i skutków zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
uwarunkowanych mechanizmami straty i rozłąki z rodziną pochodzenia;
• rozwinięcie umiejętności budowania i stosowania strategii korygujących zaburzenia
zachowania;
• rozwinięcie kompetencji w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym;
• wzmocnienie kompetencji mentora w zakresie budowania tożsamości i samooceny swojego
wychowanka;
• przygotowanie mentorów do wykorzystywania zasobów wychowanka i jego rodziny
pochodzenia w działaniach na rzecz jego aktywizacji społecznej i zawodowej.
Bloki tematyczne:
Blok I. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży — definicja, przyczyny i skutki: dziecko
z zaburzeniami zachowania w szkole i placówce opieki (problemy w relacjach
wychowawca — dziecko, w grupie rówieśniczej i z szerszym otoczeniem), wpływ
sposobu funkcjonowania (atmosfera pracy, relacje między pracownikami, relacje
dyrekcja — pracownicy, sposób komunikacji i rozwiązywania problemów itp.) placówki
(placówka opiekuńczo-wychowawcza, szkoła, świetlica) na zaburzenia zachowania
podopiecznych.
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Blok II. Zachowania ryzykowne dorastającej młodzieży — analiza wybranych przypadków
(geneza, skutki, profilaktyka): wczesna aktywność seksualna, eksperymentowanie ze
środkami psychoaktywnymi i alkoholem, zachowania agresywne.
Blok III. Strategie korygowania zaburzeń zachowania podopiecznych: zmiana schematów
myślenia i działania, stworzenie przestrzeni do konstruktywnych działań, współpraca
z innymi podmiotami w zakresie tworzenia strategii, budowanie i realizacja planu
pomocy.
Blok IV. Tożsamość młodego człowieka: jej znaczenie dla prawidłowego rozwoju, zadania
mentora, włączanie zasobów rodziny pochodzenia do planu pomocy wychowankowi.
Spodziewane efekty (standard osiągnięć):
W ramach modułu uczestnicy pogłębią wiedzę na temat własnego potencjału oraz na
temat specyfiki okresu adolescencji (zwłaszcza w zakresie identyfikacji zachowań ryzykownych
i zapobiegania im), a także poznają znaczenie wpływu systemu społecznego (rodzina pochodzenia,
placówka opiekuńczo-wychowawcza, rodzina zastępcza, szkoła, środowisko lokalne) na
wzmacnianie bądź wygaszanie zaburzeń zachowania podopiecznych oraz poznają przykłady
strategii korygowania zaburzonych zachowań w codziennej pracy.
Literatura pomocnicza:
Karasowska A., Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania, Warszawa 2006.
Kendall P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, tłum. J. Kowalczewska, Gdańsk 2004.
Elliott J., Place M., Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, tłum. M. Babiuch,
Warszawa 2000.
Kompetencje trenera:
Psycholog mający doświadczenie w prowadzeniu pracy terapeutycznej z młodzieżą, a także
w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla osób pracujących z młodzieżą, w tym m.in. w oparciu
o własne programy autorskie.
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MODUŁ III. Doradztwo kariery
Komentarz dla prowadzącego:
Ta część szkolenia ma pomóc kandydatom na mentorów pracować z podopiecznymi
w obszarach związanych z preorientacją zawodową i planowaniem kariery zawodowej. Po
ukończeniu warsztatów mentor jest przygotowany do pomocy wychowankowi w rozpoznawaniu
jego potencjału zawodowego, ma również wiedzę na temat rynku pracy i dróg dojścia do zawodu.
Potrafi pomóc swojemu podopiecznemu w podejmowaniu decyzji zawodowych oraz rozmawiać
z wychowankiem o jego przyszłości i celach zawodowych. Posiada też wiedzę i umiejętności
niezbędne do współdziałania z instytucjami i organizacjami wspierającymi wychowanków
w wyborze kierunku edukacji i drogi zawodowej.
Cele:
• wyposażenie kandydatów na mentorów w wiedzę i umiejętności związane z planowaniem
kariery zawodowej;
• przygotowanie kandydatów na mentorów do pracy z podopiecznymi w obszarze preorientacji
zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy;
• wyposażenie mentorów w wiedzę i umiejętności współdziałania z instytucjami i organizacjami
wspierającymi wychowanków w wyborze kierunku edukacji i drogi zawodowej;
• wyposażenie mentorów w wiedzę na temat możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez staże, praktyki, kursy zawodowe, wolontariat, szkolenia zawodoznawcze,
warsztaty rozwijania kompetencji zawodowych i projekty młodzieżowe; analiza lokalnych
możliwości w tym zakresie oraz warunków współpracy.
Bloki tematyczne:
Blok I. Autopoznanie: sposoby rozpoznawania predyspozycji zawodowych, cechy charakteru
a wybór zawodu, wartości a planowanie kariery zawodowej, umiejętności i zdolności
a wybór zawodu, zainteresowania i predyspozycje zawodowe, rozumienie trudności
i ograniczeń, predyspozycje i ograniczenia zdrowotne, sposoby określania kompetencji
zawodowych, styl życia a wybór drogi zawodowej, wpływ innych na planowanie kariery
zawodowej.
Blok II. Podejmowanie decyzji zawodowej: cele życiowe i zawodowe, jak planować ścieżki
kariery zawodowej, wybór zawodu a rynek pracy, motywacje zawodowe, strategie
działań w określaniu i realizowaniu drogi do sukcesu. Jak rozmawiać z podopiecznym
o jego przyszłości zawodowej.
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Blok III. Młody człowiek na rynku pracy: wymagania i predyspozycje fizyczne i psychiczne,
warunki i środowisko pracy, stereotypy związane z wykonywaniem różnych zawodów,
możliwości podejmowania pracy w lokalnym środowisku, poziom bezrobocia, drogi
do wybranych zawodów. Możliwości i formy zdobywania doświadczenia zawodowego
poprzez staże, praktyki, kursy zawodowe, wolontariat, szkolenia zawodoznawcze,
warsztaty rozwijania kompetencji zawodowych i projekty młodzieżowe.
Blok IV. Współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami wspierającymi w wyborze
kierunku edukacji i drogi zawodowej wychowanków pieczy zastępczej (poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, biura karier, doradca zawodowy, Centra Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej).
Spodziewane efekty (standard osiągnięć):
Dzięki ukończeniu warsztatów mentorzy poszerzą swoją wiedzę na temat różnych możliwości
planowania kariery zawodowej, a także wzmocnią i ugruntują kompetencje w obszarach
związanych z preorientacją zawodową. Będą potrafili rozmawiać z podopiecznymi o ich przyszłości
zawodowej — pomogą podopiecznym rozpoznać ich mocne strony i ograniczenia oraz zmotywują
ich do planowania kariery zawodowej, aktywnego poszukiwania pracy i współdziałania z lokalnymi
instytucjami i organizacjami wspierającymi w wyborze kierunku edukacji i drogi zawodowej.
Literatura pomocnicza:
Szczepańska-Woszczyna K., Wieczorek G. (red.), Doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami.
Wybory edukacyjno-zawodowe a problemy rynku pracy, Dąbrowa Górnicza 2009.
Hebda P., Madejski J., Co studiować? Gdzie pracować? Informator o zawodach, Bielsko-Biała 2006.
Kania I., Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? Gry szkoleniowe i scenariusze
zajęć do pracy z młodzieżą, Warszawa 2010.
Kompetencje trenera:
Psycholog, pedagog lub doradca zawodowy mający doświadczenie w prowadzeniu pracy
warsztatowej z młodzieżą w obszarze preorientacji zawodowej oraz doradztwa kariery, a także
w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla osób pracujących z młodzieżą, w tym m.in. w oparciu
o własne programy autorskie.
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MODUŁ IV. Organizacja wsparcia oraz formalne i prawne aspekty funkcjonowania
pieczy zastępczej nad dzieckiem
Komentarz dla prowadzącego:
Zadaniem tego modułu jest zapoznanie mentorów z systemem wspierania rodziny
i pieczy zastępczej nad dzieckiem. Dzięki temu szkoleniu mentor zdobędzie wiedzę z zakresu
organizacji, funkcjonowania, finansowania i form rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka
oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także pozna procedury postępowania w zakresie
usamodzielniania się wychowanków. Wiedza ta będzie służyła mentorowi do wskazywania
podopiecznemu odpowiednich kierunków działania w trakcie usamodzielniania się, do znalezienia
wychowankowi właściwego wsparcia ze strony instytucji i organizacji działających na rynku
lokalnym przy poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu dalszej nauki, a także do ustalenia i wdrożenia zgodnie z wymogami ustawy indywidualnego programu usamodzielnienia podopiecznego
pieczy zastępczej.
Cele:
• wyposażenie kandydatów na mentorów w wiedzę i umiejętności związane z obowiązującym
systemem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
• przygotowanie kandydatów na mentorów do pracy z podopiecznymi w procesie ich
usamodzielniania poprzez prowadzenie indywidualnego programu usamodzielnienia;
• wyposażenie kandydatów w wiedzę dotyczącą organizacji lokalnego systemu opieki nad
dzieckiem oraz instytucji i organizacji wspierających lokalny system pieczy zastępczej.
Bloki tematyczne:
Blok I. Wprowadzenie w problematykę pieczy zastępczej: przepisy prawne regulujące
organizowanie rodzinnej pieczy zastępczej (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz warunki stosowania ustawy: zasady i formy
wspierania rodziny, formy sprawowania pieczy zastępczej, zasady umieszczania
dziecka w pieczy zastępczej.
Blok II. Rodzinna piecza zastępcza — tworzenie, organizacja i funkcjonowanie: kandydaci,
szkolenia, prawa i obowiązki, rodziny zastępcze i ich rodzaje, specyfika zawodowych
rodzin zastępczych, rodzinne domy dziecka, rodziny pomocowe i wspierające. Zasady
finansowania rodzinnej pieczy zastępczej.
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Blok III. Instytucjonalna piecza zastępcza: formy i zasady funkcjonowania oraz kwalifikacje
i zadania osób prowadzących placówki.
Blok IV. Usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej: definicja osoby
usamodzielnianej, aspekty prawne procesu usamodzielniania, rodzaje i zasady
przyznawania pomocy (finansowanie), obowiązki osoby usamodzielnianej, opiekun
usamodzielnienia, indywidualny program usamodzielnienia.
Blok V. Organizacja lokalnego systemu opieki nad dzieckiem: współpraca z podmiotami
prowadzącymi działalność na rzecz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
w środowisku lokalnym. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej: sylwetka
koordynatora, asystenta rodziny i pracownika socjalnego.
Blok VI. Funkcjonowanie pieczy zastępczej w innych krajach.
Spodziewane efekty (standard osiągnięć):
Po zakończeniu warsztatów mentorzy będą mieli wiedzę na temat uregulowań systemowych,
prawnych, organizacyjnych i finansowych systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Ugruntują swoją wiedzę w obszarach związanych z procesem usamodzielniania się wychowanków.
Będą potrafili opracować i wdrożyć z podopiecznym indywidualny plan usamodzielnienia. Będą
przygotowani do podejmowania współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rynku
lokalnym na rzecz usamodzielnienia podopiecznych.
Literatura pomocnicza:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149,
poz. 887, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej
pieczy zastępczej (Dz.U. nr 292, poz. 1720).
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Aneks 2. Kontrakt

MODUŁ V. Praca metodą projektu
Komentarz dla prowadzącego:
Moduł powinien być realizowany w oparciu o dostępną wiedzę teoretyczną z dziedziny
zarządzania projektami oraz w oparciu o doświadczenia prowadzącego szkolenia.
Cele:
• nabycie umiejętności tworzenia projektów;
• nabycie wiedzy na temat praktycznych aspektów wykorzystania metody projektów w pracy
mentora;
• nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących tworzenia projektów społecznych
oraz zarządzania nimi;
• nabycie umiejętności tworzenia budżetu projektu;
• zapoznanie się z możliwościami pozyskiwania środków na działania podopiecznego i mentora.
Bloki tematyczne:
Blok I. Diagnozowanie potrzeb mentora i środowiska lokalnego: metody diagnozy i formułowanie celów projektu w odniesieniu do potrzeb.
Blok II. Konstruowanie projektu: harmonogram działań, rezultaty realizowanych działań,
wskaźniki oraz sposób pomiaru i monitoringu.
Blok III. Tworzenie budżetu: wycena potrzeb i konstruowanie budżetu.
Blok IV. Możliwości pozyskania środków na realizację projektów: dostępne źródła finansowania
oraz zarządzanie i nadzór nad projektem.
Spodziewane efekty (standard osiągnięć):
W ramach modułu uczestnicy pogłębią wiedzę na temat pracy metodą projektów oraz
zarządzania nimi oraz podejmą próbę zdiagnozowania potrzeb mentora na potrzeby projektu.
Poznają też zasady formułowania celów projektu, określania działań i ich rezultatów, a także
potencjalne źródła finansowania projektów realizowanych przez wolontariuszy.
Literatura pomocnicza:
Publikacje Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Młodzież
w Działaniu, dostępne na stronie internetowej www.mlodziez.org.pl.
Kompetencje trenera:
Doświadczenie w przygotowywaniu projektów i zarządzaniu nimi oraz umiejętność nauczania
i prowadzenia zajęć edukacyjnych.
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…………………………………….…
miejsce, data

Kontrakt
dotyczący uczestnictwa w ………………………………………………………...…………….
zawarty na okres od ………..……… do ………..………
pomiędzy:
mentorem …....................................................................................
imię i nazwisko mentora

a

wychowankiem …................................................................, ur. ................ w ..........................,
imię i nazwisko wychowanka

zam. .............................................................................................................................................,
za zgodą prawnego/faktycznego opiekuna wychowanka ...........................................................
imię i nazwisko opiekuna

Kontrakt jest dokumentem czterostronnym, a jego podpisanie oznacza dobrowolną chęć
udziału w programie, a także znajomość i akceptację założeń programu oraz pełnionych przez
poszczególne strony ról.

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

podpis mentora

podpis koordynatora programu

podpis wychowanka

podpis opiekuna prawnego/faktycznego
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Aneks 4. Indywidualna karta pracy mentora

Indywidualna karta pracy mentora
………………………………….…
miejsce, data

Indywidualny plan pracy z wychowankiem metodą mentoringu
w ramach programu
………………………………………………..................................…………………………….

Nazwa beneficjenta:

................................................................................................

Tytuł programu:

................................................................................................

Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę:

................................................................................................

Stanowisko:

mentor

Miesiąc/rok:

................................................................................................

Imię i nazwisko wychowanka: ............….....................................................................................
Imię i nazwisko mentora: ...............…..........................................................................................
Główne cele
programu
Aktywizacja
zawodowa
wychowanka

Obszary działania

Zadania

Sposób realizacji

Dzień
miesiąca

Godziny

Liczba godzin
przepracowanych
w ramach indywidualnych
spotkań z wychowankiem,
nazwisko wychowanka

Opis czynności

Edukacja: stan aktualny i plany na
przyszłość
Doświadczenie zawodowe
(praktyki, staże, kursy, szkolenia)
Zatrudnienie (poszukiwanie ofert
pracy, poruszanie się na rynku
pracy)
Inne ..............................................

Aktywizacja
społeczna
wychowanka

Wolontariat, działania
prospołeczne

Rozwój
osobisty
wychowanka

Zainteresowania (rozwijanie
zainteresowań)

Umiejętności społeczne
(rozwijanie kompetencji
komunikacyjnych i społecznych)
Inne ..............................................

Konsultacje specjalistyczne
Inne ..............................................

Suma godzin przepracowanych w ramach
indywidualnych spotkań z wychowankami:
.......................................................................
podpis mentora

.......................................................................

W tym: (imię i nazwisko wychowanka – liczba godzin)
1. ................................................... – ........ godz.
2. ................................................... – ........ godz.
...................................................................... 3. ................................................... – ........ godz.

podpis wychowanka

.......................................................................
czytelny podpis mentora
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.......................................................................
podpis koordynatora programu
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Aneks 6. Tabela aktywności

Tabela aktywności*
Imię i nazwisko podopiecznego: …............…..............................................................................

Harmonogram pracy mentora z wychowankami

Lp.

Data
spotkania

Godziny
spotkania

Czas
trwania
spotkania

Imię i nazwisko wychowanka
korzystającego ze wsparcia

.......................................................................
czytelny podpis mentora

Imię i nazwisko mentora: …...............…......................................................................................
Podpis wychowanka
Data

.......................................................................
podpis koordynatora programu

Miejsce

.......................................................................
data i podpis mentora

Potwierdzenie
(podpis i pieczęć osoby,
z którą odbyło się spotkanie)

Cel

.......................................................................
podpis koordynatora wolontariatu

* W tabeli należy dokumentować pojedyncze spotkania, wizyty, konsultacje itp. związane z aktywnością
zawodową i społeczną oraz rozwijaniem zainteresowań podopiecznych.
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Aneks 7. Raport z pracy mentora

Raport częściowy/końcowy* z pracy mentora

Ocena współpracy z otoczeniem podopiecznego
Rodzina

Imię i nazwisko podopiecznego: ..................................................................................................
Imię i nazwisko mentora: .............................................................................................................
Raport częściowy/końcowy* dotyczy okresu: .............................................................................

Główne cele
programu

Obszary działania

Stopień realizacji zadań zaplanowanych w ramach
Indywidualnego planu pracy
(w tym osiągnięcia podopiecznego, problemy, istotne wydarzenia
związane z realizacją zadania i propozycje zmian)

Aktywizacja Edukacja: stan aktualny
zawodowa
i plany na przyszłość
wychowanka
Doświadczenia zawodowe
(praktyki, staże, kursy,
szkolenia)
Zatrudnienie
(poszukiwanie ofert pracy,
poruszanie się na rynku
pracy)

Placówka

Szkoła

Instytucje publiczne, organizacje
pozarządowe

Personel programu
(koordynator programu, koordynator
OKS, koordynator wolontariatu,
eksperci)

Inne ..................................
Aktywizacja Wolontariat, działania
społeczna
prospołeczne
wychowanka
Umiejętności społeczne
(rozwijanie kompetencji
komunikacyjnych
i społecznych)

Inne

Podsumowanie (wnioski, weryfikacja zadań zaplanowanych w ramach IPP itp.)

Inne ..................................
Rozwój
Zainteresowania
osobisty
(rozwijanie
wychowanka zainteresowań)
Konsultacje
specjalistyczne
Inne ..................................
Dodatkowe działania podejmowane przez mentora (nie ujęte w IPP)

.......................................................................
miejscowość, data

.......................................................................
podpis mentora

.......................................................................
podpis koordynatora programu

* Niepotrzebne skreślić.
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II. Zasady kierowania Ośrodkiem
Regulamin organizacyjny
Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy to model innowacyjnego ośrodka prowadzącego
działania w zakresie podnoszenia jakości funkcjonowania rodzinnych form opieki
zastępczej w mieście ____________________________.
2. Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy został powołany przez _______________________.
3. Siedzibą Ośrodka jest miasto ______________________.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Ośrodku – oznacza to Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy;
b) koordynatorze Ośrodka – oznacza to osobę zarządzającą Ośrodkiem;
c) specjalistach – oznacza to pracowników zatrudnionych w Ośrodku;
d) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – oznacza to Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887, z późn. zm.).
§3
Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.;
b) regulaminu organizacyjnego;
c) regulaminu pracy;
d) ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie realizowanych zadań.
§4
Regulamin organizacyjny Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego określa:
a) zasady kierowania Ośrodkiem;
b) zasady funkcjonowania Ośrodka;
c) cele i zakres działania Ośrodka;
d) organizację wewnętrzną Ośrodka;
e) zadania specjalistów zatrudnionych w Ośrodku;
f) tryb zatrudniania pracowników i wymagania stawiane kandydatom na poszczególne
stanowiska pracy w Ośrodku;
g) tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
h) zasady prowadzenie kontroli wewnętrznej w Ośrodku.
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§5
Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego
podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za
wykonywanie powierzonych zadań.
§6
1. Ośrodkiem Konsultacyjno-Szkoleniowym kieruje koordynator Ośrodka, który ponosi
odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.
2. Koordynator Ośrodka zarządza i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
3. Koordynatorem Ośrodka może być wyłącznie osoba fizyczna.
4. W czasie nieobecności koordynatora Ośrodka jego zadania i obowiązki, w całości lub
części, przejmuje wyznaczony przez Zarząd pracownik Ośrodka.
5. Koordynator Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników i odpowiada
za funkcjonowania Ośrodka.
§7
1. Koordynatora Ośrodka powołuje ___________________.
2. Osoba starająca się o stanowisko koordynatora Ośrodka musi posiadać:
a) pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych;
b) wykształcenie wyższe (preferowane są nauki społeczne);
c) doświadczenie w zarządzaniu;
d) wiedzę z zakresu specyfiki funkcjonowania opieki zastępczej.
III. Cele i zakres działania Ośrodka
§8
Działalność Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego ma na celu udzielanie specjalistycznej,
kompleksowej i wszechstronnej pomocy opiekunom rodzin zastępczych i rodzinnych domów
dziecka sprawujących rodzinną pieczę zastępczą nad dziećmi pozbawionymi opieki
rodzicielskiej. Celem Ośrodka jest również prowadzenie działań informacyjnych
i edukacyjnych, upowszechniających wśród społeczności lokalnej wiedzę na temat rodzinnej
pieczy zastępczej.
§9
1. Działania Ośrodka nakierowane są na pomoc m.in. w problemach:
a) dzieci i młodzieży – podopiecznych rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej –
w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;
b) opiekunów rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w radzeniu sobie
w sytuacjach kryzysowych, w budowaniu więzi pomiędzy opiekunami i dziećmi,
w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi, organizacyjnymi i prawnymi oraz
w zapobieganiu problemom będącym skutkiem wypalenia zawodowego;

197

Aneks 8. Modelowy regulamin organizacyjny OKS

c) otoczenia w edukacji oraz w budowaniu lokalnego systemu wsparcia rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2. Działania Ośrodka mogą obejmować także osoby bezpośrednio pracujące z młodzieżą
defaworyzowaną.
§ 10
1. Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy pracuje uwzględniając zapisy ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. w części dotyczącej wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Działalność Ośrodka zakłada elastyczne formy pracy i dostosowanie oferty do potrzeb
beneficjentów programu, co oznacza, że w ramach określonych w programie godzin
możliwe są przesunięcia pomiędzy różnymi formami wsparcia.
3. Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy w swojej działalności realizuje następujące rodzaje
działań:
a) działania mające na celu wsparcie bezpośrednie, takie jak:
• superwizja dla rodzin zastępczych spokrewnionych;
• superwizja dla rodzin zastępczych zawodowych i opiekunów prowadzących
rodzinne domy dziecka oraz superwizja dla osób z otoczenia;
• konsultacje indywidualne;
• grupy wsparcia;
• szkolenia;
• spotkania integracyjne;
b) działania edukacyjne skierowane do otoczenia, takie jak:
• szkolenia;
• spotkania informacyjne.
4. Proponowane formy wsparcia:
a) wzmacnianie kompetencji, podnoszenie kwalifikacji oraz przeciwdziałanie zjawisku
wypalenia zawodowego spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych rodzin
zastępczych, opiekunów rodzinnych domów dziecka i wychowawców placówek
opiekuńczo-wychowawczych;
b) prowadzenie poradnictwa i terapii na rzecz osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
c) organizowanie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka spotkań mających
na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji;
d) prowadzenie działań edukacyjnych (szkoleniowo-informacyjnych) z zakresu pieczy
zastępczej skierowanych do nauczycieli, pedagogów, wychowawców w szkołach
i przedszkolach, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników organizacji pozarządowych;
e) diagnozę i monitoring sytuacji odbiorców pomocy/wsparcia proponowanego przez
Ośrodek;
f) inne formy wsparcia, np. spotkania integracyjne (integracyjno-szkoleniowe) dla dzieci
i opiekunów;
g) stała współpraca z organizacjami i instytucjami lokalnymi.
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§ 11
Rekrutację uczestników wsparcia, o których mowa w niniejszym regulaminie prowadzi
koordynator Ośrodka we współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami
działającymi w obszarze pieczy zastępczej. Szczegółowe zasady i procedury rekrutacji
uczestników wsparcia określa odrębny regulamin.
IV. Organizacja wewnętrzna Ośrodka
§ 12
1. Za realizację celów i zadań Ośrodka odpowiada bezpośrednio koordynator Ośrodka.
W celu realizacji zadań koordynator Ośrodka zatrudnia:
a) specjalistów;
b) konsultantów;
c) trenerów.
2. Przy zatrudnianiu specjalistów brane są pod uwagę potrzeby zgłaszane przez
beneficjentów.
3. Prowadzenie spraw finansowo-księgowych, usług prawnych oraz innych usług
specjalistycznych może być zlecane osobom lub specjalistycznym firmom – posiadającym
stosowne uprawnienia w tym zakresie.
4. Ośrodek pracuje w oparciu o regulamin pracy i harmonogramy miesięczne.
§ 13
1. Liczbę pracowników Ośrodka ustala koordynator Ośrodka z uwzględnieniem
merytorycznych potrzeb i możliwości finansowych Ośrodka.
2. Pracą trenerów, konsultantów, superwizorów i terapeutów kieruje koordynator Ośrodka.
3. Koordynator ustala szczegółowy przydział czynności i obowiązków pracowniczych
wszystkim specjalistom zatrudnionym w Ośrodku.
§ 14
1. Do zadań koordynatora Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego należą w szczególności:
a) dotarcie z ofertą Ośrodka do rodzin zastępczych, zwłaszcza rodzin spokrewnionych,
poprzez osobisty kontakt;
b) koordynacja działań specjalistów pracujących w Ośrodku;
c) sprawowanie pieczy nad majątkiem Ośrodka;
d) współpraca z organizatorem i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej;
e) nadzorowanie, kontrola oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności
Ośrodka;
f) opracowanie rocznego planu pracy Ośrodka, a także opracowywanie harmonogramów
i organizacja szkoleń, konsultacji i poradnictwa;
g) pozyskiwanie środków finansowych na działalność Ośrodka;
h) nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków przeznaczonych na działalność
Ośrodka;
i) współpraca z innymi instytucjami i organizacjami lokalnymi w zakresie działań
prowadzonych przez Ośrodek;
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j) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;
k) występowanie przed właściwymi organami organizacji prowadzącej Ośrodek
w kwestiach związanych z działalnością Ośrodka;
l) informowanie właściwych organów organizacji prowadzącej Ośrodek o planowanych
przedsięwzięciach związanych z działalnością Ośrodka;
m) czuwanie nad przestrzeganiem właściwych dla prowadzenia Ośrodka przepisów
prawnych oraz standardów organizacyjnych.
2. Do obowiązków koordynatora Ośrodka poza zadaniami określonymi powyżej należy
wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrole oraz udzielanie
kontrolującemu i władzom organizacji prowadzącej Ośrodek wyczerpujących wyjaśnień
wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących
przedmiotu kontroli.
V. Personel Ośrodka
§ 15
Personel Ośrodka stanowią:
a) koordynator Ośrodka;
b) specjaliści;
c) konsultanci;
d) trenerzy.
§ 16
Pracownikami Ośrodka mogą być osoby, które spełniają wymogi ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
§ 17
Do zadań konsultantów należy w szczególności:
a) prowadzenie konsultacji indywidualnych lub grupowych;
b) wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w wybranych, ważnych dla
rodzin i dzieci obszarach funkcjonowania rodziny;
c) prowadzenie i przechowywanie w Ośrodku dokumentacji z przeprowadzonych
konsultacji.
Szczegółowe zadania konsultantów mogą zostać określone w indywidualnych zakresach
obowiązków.
§ 18
Do zadań trenerów należy w szczególności:
a) prowadzenie szkoleń organizowanych przez Ośrodek;
b) wygłaszanie prelekcji na organizowanych szkoleniach;
c) prowadzenie pogadanek z rodzinami oraz osobami i instytucjami wspierającymi pieczę
zastępczą;
d) prowadzenie i przechowywanie w Ośrodku dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń.
Szczegółowe zadania trenerów mogą zostać określone w indywidualnych zakresach
obowiązków.
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§ 19
Do zadań specjalistów (np. psychologa, terapeuty) należy w szczególności:
a) określenie form i sposobów udzielania pomocy specjalistycznej w odpowiedzi na
potrzeby zgłaszane przez beneficjentów Ośrodka;
b) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb beneficjentów;
c) doradztwo psychologiczne;
d) współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie;
e) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych spotkań z beneficjentami.
Szczegółowe zadania specjalistów mogą zostać określone w indywidualnych zakresach
obowiązków.
§ 20
Działalność Ośrodka może być uzupełniana przez pracę wolontariuszy, której celem jest:
a) wsparcie specjalistów w pracy z dziećmi i rodzinami objętymi pieczą zastępczą
i należącymi do grupy wsparcia Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego;
b) wspieranie pracy w środowisku rodzinnym na zlecenie koordynatora Ośrodka.
VI. Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
§ 21
1. Koordynator Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego przyjmuje interesantów w godzinach
swojej pracy.
2. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Ośrodka należy składać w formie pisemnej.
3. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Ośrodka rozpatruje bezpośrednio koordynator
Ośrodka, który prowadzi w miarę potrzeby rejestr skarg i wniosków.
VII. Dokumentacja i kontrola wewnętrzna
§ 22
1. Dokumentację Ośrodka stanowią:
a) harmonogram działań prowadzonych przez Ośrodek: szkoleń, konsultacji, porad,
terapii, zajęć grupowych, superwizji i spotkań integracyjnych;
b) listy obecności;
c) rejestr prowadzonych szkoleń oraz zaświadczeń (certyfikatów) kwalifikacyjnych
wydawanych po zakończeniu szkolenia;
d) ankiety ewaluacyjne z podsumowania szkoleń;
e) karty konsultacji indywidualnych;
f) dokumentacja grup: lista obecności, konspekty zajęć;
g) ankiety ewaluacyjne;
h) sprawozdania, analizy, raporty, opracowania merytoryczne, statystyczne i inne.
2. Za właściwe prowadzenie dokumentacji Ośrodka odpowiedzialni są koordynator Ośrodka
oraz specjaliści zatrudnieni w Ośrodku.
3. Dokumentacja Ośrodka przechowywana jest w siedzibie Ośrodka.
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§ 23
Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawują:
a) __________________________________________________________.
b) koordynator Ośrodka – w zakresie ustalonym w regulaminie organizacyjnym
i regulaminie pracy Ośrodka.
VIII. Zasady podpisywania pism
§ 24
1. Umowy oraz inne dokumenty związane z działalności Ośrodka podpisuje
__________________.
2. Umowy oraz inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań
finansowych kontrasygnuje księgowy obsługujący Ośrodek.
IX. Postanowienia końcowe
§ 25
1. Koordynator Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego zobowiązany jest do zapoznania
pracowników Ośrodka z postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Regulamin Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego wchodzi w życie z dniem
_______________.
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Regulamin pracy
Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego
I. Przepisy wstępne
§1
1. Podstawę prawną do wprowadzenia niniejszego regulaminu pracy stanowi art. 104 § 2
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
2. Regulamin pracy jest aktem prawa zakładowego ustalającym organizację i porządek
w procesie pracy oraz określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
3. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na zajmowane
stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy, a także bez względu na rodzaj umowy o pracę.
§2
1. Regulamin pracy ustanawia pracodawca.
2. Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu każdego przyjmowanego do pracy
pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy.
3. Fakt zapoznania z treścią regulaminu pracownik potwierdza w formie podpisu na liście
będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu.

§3
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Ośrodku – oznacza to Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy;
b) pracodawcy – oznacza to Ośrodek Konsultacyjno-Szkoleniowy w_______________;
c) koordynatorze Ośrodka – oznacza to osobę reprezentującą pracodawcę przed
pracownikami i zarządzającą Ośrodkiem;
d) pracowniku – oznacza to osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy, bez
względu na rodzaj umowy o pracę.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje w imieniu pracodawcy koordynator Ośrodka.

II. Organizacja i porządek w procesie pracy
§4
Siedzibą pracodawcy jest miasto _________________.

1.
2.
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§5
Pracownicy Ośrodka podlegają bezpośrednio koordynatorowi Ośrodka.
Pracownik wykonuje polecenia wydane przez koordynatora Ośrodka.
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§6
W przypadku nieobecności pracownika, jeśli zachodzi taka potrzeba, koordynator Ośrodka
wyznacza na okres nieobecności zastępstwo lub rozdziela czynności nieobecnego pracownika
pomiędzy innych pracowników.
§7
1. Tryb zatrudniania pracowników i wymagania stawiane kandydatom na poszczególne
stanowiska pracy w Ośrodku określa w szczególności regulamin organizacyjny Ośrodka.
2. Przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy należy:
a) skierować pracownika na wstępne badania lekarskie;
b) doręczyć pracownikowi umowę o pracę spełniającą wymogi określone w art. 29 k.p.;
c) przeszkolić pracownika w zakresie bhp i przepisów o ochronie ppoż.
3. Koordynator Ośrodka przydziela pracownikowi miejsce pracy, zapoznaje go
z obowiązkami i udziela mu wskazówek co do sposobu ich wykonywania.
4. Koordynator Ośrodka odpowiedzialny jest za zapoznanie pracownika z regulaminem
organizacyjnym Ośrodka.
§8
Każdy pracownik po zakończeniu pracy ma obowiązek uporządkować swoje stanowisko
pracy, wyłączyć komputer i urządzenia towarzyszące oraz zabezpieczyć powierzone mienie
pracodawcy, w tym także dokumenty, pieczęcie, narzędzia i urządzenia.

III. Podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy

1.

2.
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§9
Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności:
a) zaznajamianie pracowników z zakresem ich obowiązków oraz podstawowymi
uprawnieniami;
b) organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy;
c) terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę;
d) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
e) organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy,
zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;
f) informowanie pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym
wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony –
o wolnych miejscach pracy;
g) równe traktowanie wszystkich pracowników w rozumieniu art. 183a k.p.;
h) przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingowi.
Za prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy odpowiedzialny jest
koordynator Ośrodka.
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§ 10
Pracodawca ma prawo do:
a) korzystania z efektów wykonywanej przez pracowników pracy;
b) wydawania pracownikom wiążących poleceń służbowych dotyczących pracy, które
nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;
c) określania zakresu czynności pracowników oraz ich egzekwowania.
§ 11
1. Do obowiązków pracownika należy sumienne i staranne wykonywanie pracy,
przestrzeganie dyscypliny pracy, dbałość o porządek i czystość stanowiska pracy oraz
stosowanie się do poleceń przełożonych.
2. Ponadto pracownik powinien przestrzegać:
a) ustalonego czasu pracy i porządku;
b) przepisów i zasad bhp oraz przepisów o ochronie ppoż.;
c) zasad współżycia społecznego.
3. Pracownik powinien dbać o dobro pracodawcy i chronić jego mienie.
4. Pracownik, który rozwiąże stosunek pracy ma obowiązek rozliczyć się z wykonania
powierzonych zadań, a także z pobranych w związku z wykonywaną pracą zaliczek,
przedmiotów i urządzeń.
§ 12
1. Zabrania się pracownikom:
a) naruszania zasad ochrony danych osobowych;
b) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy;
c) spożywania alkoholu i przyjmowania środków odurzających na terenie Ośrodka
oraz przychodzenia do pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
d) palenia tytoniu poza miejscami specjalnie w tym celu wydzielonymi;
e) wykonywania pracy prywatnej z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi będących
własnością pracodawcy;
f) wynoszenia z Ośrodka bez zgody koordynatora Ośrodka jakichkolwiek
przedmiotów niebędących własnością pracownika.
2. W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości
przełożony pracownika jest obowiązany nie dopuścić go do pracy.
3. W przypadku stwierdzonego niewywiązywania się pracownika z przydzielonych mu
zadań lub naruszenia obowiązków pracowniczych koordynator Ośrodka może
wnioskować o rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez.
4. Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych może być podstawą rozwiązania umowy
o pracę bez wypowiedzenia.
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IV. Czas pracy

1.

2.
3.

4.

§ 13
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy
w Ośrodku lub w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy przez bezpośredniego
przełożonego.
Czas pracy powinien w pełni być wykorzystany na pracę zawodową.
Pracownik powinien stawić się do pracy z takim wyprzedzeniem, aby o godzinie
określonej w niniejszym regulaminie jako godzina rozpoczęcia pracy znajdował się na
stanowisku pracy.
Koordynator Ośrodka prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia
wynagrodzenia za pracę.

§ 14
1. Czas pracy nie może przekraczać __________ godzin na dobę i przeciętnie
______________ godzin na tydzień w pięciodniowym tygodniu pracy.
2. Dniami wolnymi od pracy z tytułu rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu są
soboty.
3. Okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi ________________ miesiące.
§ 15
1. W Ośrodku stosuje się ruchomy czas pracy, który dzieli się na czas stały i czas zmienny.
2. Czas stały ustala się na od godz. ____________ do godz. ___________ .
3. Koordynator Ośrodka pracuje w czasie stałym, tj. w poniedziałki, środy, czwartki
w godzinach wskazanych w ust. 2.
4. Czas zmienny ustala się szczególnie dla specjalistów pracujących z odbiorcami wsparcia
Ośrodka. Czas ten określany jest w zależności od potrzeb zgłaszanych przez odbiorców
wsparcia z uwzględnieniem pracy w soboty.
§ 16
1. Pracownikom, których czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje prawo do
15-minutowej przerwy w pracy. Czas przerwy ustala koordynator Ośrodka.
2. Pracownicy niepełnosprawni w stopniu znacznym i umiarkowanym mają prawo do
dodatkowej 15-minutowej przerwy przeznaczonej na gimnastykę lub wypoczynek.
3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych
mają prawo do 5-minutowych przerw po każdej pełnej godzinie pracy przy monitorze.
4. Powyższe okresy przerw są wliczane do czasu pracy pracowników.
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V. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy i zwolnienia od pracy
§ 17
1. Pracownicy mają obowiązek potwierdzić swoje przybycie do pracy oraz jej opuszczenie
przez podpisanie listy obecności.
2. Pracownik ma obowiązek uprzedzić koordynatora Ośrodka o niemożności przybycia do
pracy, jeżeli przyczyna jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, jak również
o przewidywanym czasie nieobecności.
3. W razie gdy zaistniała przyczyna uniemożliwiająca stawienie się do pracy, pracownik
jest obowiązany niezwłocznie powiadomić koordynatora Ośrodka o przyczynie
nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu tej
nieobecności, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, telefonicznie, elektronicznie
lub listownie.
4. Niedotrzymanie powyższego terminu usprawiedliwia jedynie obłożna choroba
pracownika połączona z brakiem domowników albo innym zdarzeniem losowym.
5. Pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność przedkładając odpowiednie
dowody w tym zakresie.
6. Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy pracownik jest obowiązany doręczyć
koordynatorowi Ośrodka najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy po okresie
nieobecności.
§ 18
Koordynator Ośrodka w porozumieniu z zarządem organizacji prowadzącej Ośrodek jest
obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy,
z przepisów wykonawczych do k.p. albo z innych przepisów prawa.
§ 19
1. Każdorazowe opuszczenie miejsca pracy w godzinach pracy wymaga zgody
koordynatora Ośrodka.
2. Samowolne opuszczenie miejsca pracy stanowi rażące naruszenie dyscypliny pracy
i skutkuje odpowiedzialnością porządkową pracownika.
3. Przebywanie pracownika na terenie Ośrodka poza godzinami pracy oraz w dniu wolnym
od pracy jest dopuszczalne tylko za zgodą koordynatora Ośrodka.
4. W razie spóźnienia się do pracy pracownik obowiązany jest zgłosić się do
bezpośredniego przełożonego. Za czas spóźnienia pracownik ma prawo do
wynagrodzenia, jeśli odpracował czas spóźnienia.
5. Koordynator Ośrodka może udzielić pracownikowi krótkotrwałego zwolnienia od pracy
na załatwienie sprawy niezwiązanej z pracą. Za czas takiego zwolnienia wynagrodzenie
nie przysługuje, chyba że pracownik odpracował czas tego zwolnienia.
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VI. Urlopy wypoczynkowe
§ 20
1. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu
wypoczynkowego.
2. Pracodawca udziela urlopu w terminie uzgodnionym z pracownikiem oraz na jego
wniosek, zaopiniowany przez koordynatora Ośrodka.
3. Pracownik może wykorzystać w ciągu roku kalendarzowego 4 dni urlopu na żądanie.
4. W okolicznościach wyjątkowych, które nie były znane w momencie udzielania urlopu,
pracodawca może odwołać pracownika z urlopu pokrywając poniesione przez
pracownika koszty.

VII. Odpowiedzialność porządkowa
§ 21
1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
przepisów bhp i ppoż., a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności
oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy pracodawca może stosować karę
upomnienia lub karę nagany.
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp i ppoż., opuszczenie pracy bez
usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie
alkoholu lub innych substancji odurzających w czasie pracy pracodawca może również
stosować karę pieniężną.
3. Kara pieniężna za jedno naruszenie przepisów, jak również za każdy dzień
nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego
wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej
części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu
ustawowych potrąceń.
4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy.
5. Nie można zastosować kary po upływie 2 tygodni od powzięcia przez przełożonego
pracownika informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy
od dnia, w którym pracownik dopuścił się tego naruszenia.
6. Karę stosuje pracodawca na wniosek koordynatora Ośrodka.
7. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika,
z uwzględnieniem stopnia jego winy i jego wcześniejszego stosunku do wykonywania
obowiązków.
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§ 22
1. Pracodawca zawiadamia pracownika o zastosowanej karze na piśmie. Odpis pisma
o ukaraniu składa się do akt osobowych pracownika.
2. W terminie 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu pracownik może wnieść sprzeciw.
Decyzję w sprawie uwzględnienia lub odrzucenia sprzeciwu podejmuje pracodawca po
rozpatrzeniu stanowiska zakładowej organizacji związkowej. Brak odpowiedzi na
sprzeciw w ciągu 14 dni oznacza jego uwzględnienie.
3. Karę uważa się za niebyłą po roku nienagannej pracy. W uznaniu osiągnięć w pracy
i nienagannego zachowania pracodawca może anulować karę wcześniej.
VIII. Wyróżnienia i nagrody
§ 23
1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków zawodowych oraz wysoką jakość i wydajność
pracy pracodawca może przyznać pracownikom nagrody i wyróżnienia w formie:
a) nagród pieniężnych;
b) pochwał na piśmie;
c) dyplomów uznania.
2. Wręczenie nagród odbywa się w sposób uroczysty.
IX. Termin i sposób wypłaty wynagrodzenia
§ 24
1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.
2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w formie pieniężnej do rąk pracownika bądź
osoby pisemnie przez niego upoważnionej.
3. Wynagrodzenie płatne jest raz w miesiącu, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy,
wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
4. Na pisemny wniosek pracownika wynagrodzenie przekazywane jest na jego rachunek we
wskazanym banku. Przelew środków powinien być dokonany z takim wyprzedzeniem,
aby środki znalazły się na rachunku pracownika w terminie, o którym mowa w ust. 2.
X. Bezpieczeństwo i higiena pracy
§ 25
Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia pracowników przez zagwarantowanie
wszystkim zatrudnionym warunków do bezpiecznej pracy z uwzględnieniem indywidualnych
przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia lub warunkami psychofizycznymi
pracownika.
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§ 26
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bhp, w tym
w szczególności:
a) udział w szkoleniach i instruktażach z zakresu bhp oraz poddawanie się wymaganym
egzaminom sprawdzającym;
b) wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bhp, a także dbałość o stan maszyn
i urządzeń oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
c) współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy;
d) poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim i stosowanie
się do zaleceń lekarskich;
e) stosowanie środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej, a także używanie
przydzielonej odzieży roboczej;
f) niezwłoczne zawiadamianie koordynatora Ośrodka o zauważonym w pracy wypadku
lub zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.
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XI. Ochrona pracy kobiet i pracowników młodocianych
§ 27
W zakresie ochrony pracowników młodocianych oraz kobiet stosuje się przepisy k.p. oraz
rozporządzeń wykonawczych z uwzględnieniem specyfiki występującej u pracodawcy.
XII. Przepisy końcowe
§ 28
1. Regulamin ustanawia się na czas nieokreślony.
2. Zmiana treści regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w tym samym
trybie, co jego ustanowienie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podania jego treści do wiadomości pracowników.
4. W sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Ośrodka nieuregulowanych
szczegółowo niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy k.p. z dnia 26 czerwca
1974 r. (tj. Dz.U. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz inne ustawy i akty wykonawcze
z zakresu prawa pracy.
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Białystok, 27.02.2014 r.

Instytut Socjologii UwB

Mentoring w opiece zastępczej. Recenzja książki
Moc relacji. Modelowy system wsparcia wychowanków
pieczy zastępczej
Podręcznik Moc relacji. Modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej jest publikacją
wieńczącą projekt „PI Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej
w Białymstoku”, zrealizowany przez Fundację Edukacji i Twórczości w Białymstoku oraz Urząd Miejski
w Białymstoku. Projekt miał na celu wypracowanie standardu pracy metodą mentoringu w opiece
zastępczej, a także stworzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego (OKS) jako instytucji wsparcia
opieki zastępczej.
Recenzowana publikacja jest ostatnim elementem projektu współfinansowanego z funduszy
programu Kapitał Ludzki, a zarazem podręcznikiem, który ma ułatwić zaimplementowanie gotowego
już modelu działania w innych (poza Białymstokiem) lokalizacjach czy środowiskach. Ma także
przyczynić się do rozpowszechnienia idei mentoringu nie tylko w działaniach okołobiznesowych
czy edukacyjnych, ale również w innych relacjach społecznych1. Jego autorami są osoby, które
uczestniczyły w powstawaniu i realizacji projektu, dzięki czemu pozycja ta nie jest tylko zbiorem
teoretycznych rozważań, ale opartym na doświadczeniu rzetelnym opisem wyzwań, które wiążą
się z wprowadzaniem nowych zasad funkcjonowania opieki zastępczej w Polsce. Dodatkowym,
niewątpliwie istotnym atutem jest także to, że wśród autorów podręcznika znajdują się również
wykładający na uczelniach praktycy, dzięki czemu tekst zawiera zarówno najbardziej aktualne
odniesienia teoretyczne, jak i mocno osadzony kontekst empiryczny. Redaktorami podręcznika są
Agata Butarewicz, Anna Dąbrowska oraz Magdalena Jarmoc, natomiast autorami poszczególnych
rozdziałów, poza wspomnianymi już trzema redaktorami, są Bożena Gwizdek, Ewa Szymczyk-Krasowska, Agnieszka Masłowiecka oraz Magdalena Olszewska.

W ostatnich latach mentoring coraz częściej wykorzystywany jest nie tylko w relacjach biznesowych (w postaci relacji trenerskich
czy coachingowych), ale również jako element strategii instytucji edukacyjnych czy działań organizacji pozarządowych oferujących
wsparcie pewnym grupom społecznym. Przykładem takich społecznych zastosowań idei mentoringu może być choćby program
Starszy Brat Starsza Siostra, również wspomniany w niniejszym podręczniku. Cf. S. Karwala, Mentoring jako strategia wspierająca
wszechstronny rozwój osobisty, Nowy Sącz 2009, http://mentoring.com.pl/mentoring2.pdf, dostęp 5.03.2014.
1
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Struktura otrzymanej publikacji pozwala dostrzec wielość spojrzeń na tematykę mentoringu.
Kolejne jej rozdziały to przedstawienie różnych perspektyw i doświadczeń wynikających z funkcji,
jaką osoby sprawowały podczas realizacji projektu oraz doświadczeń, z jakimi twórcy modelu mieli
do czynienia podczas dotychczasowej pracy. Publikacja została podzielona na sześć podstawowych
części. Pierwsza z nich to wprowadzenie w problematykę opieki zastępczej oraz opis projektu
„PI Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku”.
Autorzy opisują w niej cele i założenia postawione przy tworzeniu projektu. Druga część książki
przybliża ideę mentoringu, a także opisuje procedury, według których powinni być dobierani
i szkoleni mentorzy. W tych rozdziałach czytelnik zapoznawany jest z wnioskami wynikającymi
ze współpracy koordynatorów projektu z osobami, które pełniły w nim funkcję mentorów.
Przedstawione też są wytyczne odnośnie do prowadzonej dokumentacji i kwestii radzenia sobie
z problemami związanymi zarówno z trudną sytuacją podopiecznych opieki zastępczej, jak
i z cechami osobowościowymi mentorów. Podsumowaniem tej części podręcznika jest rozdział
poświęcony ewaluacji wewnętrznej, to jest procedurze absolutnie niezbędnej podczas całego
okresu trwania relacji mentoringowych, jako że dzięki niej na bieżąco można reagować na wszelkie
powstające sytuacje problemowe i konfliktowe. Trzecia część książki poświęcona została kontekstowi
powstania i specyfice funkcjonowania Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego. Klamrą spajającą
wszystkie powyższe elementy jest część czwarta, zawierająca skrócony raport z ewaluacji, a w niej
najważniejsze opinie wszystkich stron biorących udział w projekcie, a także, co najistotniejsze,
rekomendacje dotyczące działania zarówno mentorów, jak i Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego2.
Po zapoznaniu się z ewaluacją czytelnik podręcznika otrzymuje gotowy, wypracowany i możliwy
do zastosowania standard pracy metodą mentoringu, a także model funkcjonowania Ośrodka
Konsultacyjno-Szkoleniowego. Obie te części (piąta i szósta) stanowią swoiste podsumowanie,
a zarazem crème de la crème całej publikacji. Ostatnie fragmenty opisywanej pozycji to zakończenie,
aneksy oraz bibliografia.
Streszczony powyżej podręcznik jest monografią wieloautorską. Jest to jego niewątpliwą zaletą,
ale, jak w przypadku każdej monografii, może też stanowić pewną trudność w uzyskaniu spójnej
perspektywy i płynności tekstu. Tak się jednak, dzięki dobrej redakcji tekstu, nie stało. Wszystkie
rozdziały podręcznika, choć opisują różną perspektywę i poszczególne aspekty systemu wsparcia
wychowanków opieki zastępczej, stanowią spójną całość i przejrzystą, gotową do zastosowania
propozycję. Język publikacji jest przystępny, więc tekst czyta się dobrze. Zarówno sam projekt,
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jak i opracowany podręcznik są doskonałym przykładem współpracy nie tylko kilku autorów
tekstu (wcześniej współautorów projektu), ale również jednostek samorządu terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi. Niewątpliwie może się on przyczynić do poprawienia istniejących
już rozwiązań dotyczących funkcjonowania placówek i rodzin zajmujących się opieką zastępczą.
Innowacyjny model mentoringu świetnie wpisuje się w przyjęty właśnie przez państwo wzorzec
działania placówek opiekuńczo-wychowawczych3, a zaproponowany sposób działania jest tym
ciekawszy, że łączy w sobie metodykę działania obowiązującą w marketingu i biznesie (gdzie
przynosi ona korzyści finansowe) z ideowością prospołeczną i brakiem efektów merkantylnych (na
przykładzie pracy z wychowankami pozbawionymi naturalnej pieczy rodzinnej).
Sugestie autorów z ich doświadczeń praktycznych oraz zestaw dokumentów umieszczony
w postaci aneksów mogą być bardzo pomocne osobom i instytucjom, które będą chciały
przenieść opisany model w realia swojego otoczenia społecznego. Jest to narzędzie gotowe do
natychmiastowej aplikacji. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje wypracowany
schemat działania relacji mentoringowej w przypadku organizacji pozarządowych, który z pełną
odpowiedzialnością można postulować jako wzorzec, zwłaszcza iż uprzednio został przetestowany
i zweryfikowany praktycznie. Podobnie wypracowany model działania placówek opiekuńczo-wychowawczych miałby szansę wspomóc proces pozytywnej zmiany aktualnej pieczy zastępczej
w Polsce, ponieważ jednak opisywany projekt dotyczył wprowadzania relacji mentoringowej do
opieki zastępczej przez organizację pozarządową, a nie przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
model dotyczący tych placówek nie znalazł się w podręczniku. Można mieć tylko nadzieję,
że w przyszłości kolejne pomysły i projekty Fundacji pozwolą na stworzenie wspomnianego
schematu działania.
Dużą korzyść czytelnikowi oraz osobom, które mogą korzystać z podręcznika jako wzorca do
realizacji własnych programów przynosi zawarty w tekście opis procedur powstałych na podstawie
projektu, zwłaszcza iż projekt ten odniósł sukces. Wszystkie wnioski z ewaluacji wewnętrznej oraz
zewnętrznej wskazują, że model działania mentoringu i Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego
odpowiada potrzebom i oczekiwaniom zaangażowanych stron, a wszyscy uczestnicy tego
doświadczenia dostrzegają jego pozytywne skutki, nawet pomimo krótkiego okresu testowania
(8 miesięcy). Należy przy tym oczywiście pamiętać, że ów sukces postrzegany jest bardzo
indywidualnie i że jest subiektywnie definiowany — dla mentorów może nim być lepszy kontakt

Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w związku z wchodząca w życie w 2014 r. nowelizacją ustawy o pieczy zastępczej, która ogranicza
liczebność dzieci w placówkach, a zatem umożliwia w sposób naturalny wprowadzenie relacji bardziej indywidualnych i podmiotowych.
Zdecydowanie ułatwi to przedstawiony przez autorów projekt działania.
3

Z całym raportem z ewaluacji czytelnik może się zapoznać na stronie Fundacji Edukacji i Twórczości: http://www.mentoring.pl/images
/stories/Innowacyjny_system_wsparcia_wychowankow_PZ_raport.pdf.
2
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z wychowankami albo większa satysfakcja z pracy z niełatwymi w kontakcie podopiecznymi, dla
podopiecznych sukcesem może być znalezienie pracy, a w innym przypadku uzyskanie promocji do
następnej klasy. Jednak, jak zauważają ewaluatorzy, mentorzy oraz wychowankowie, których opinie
przewijają się przez cały tekst publikacji, największymi zauważanymi osiągnięciami projektu są
przede wszystkim większa wiara w siebie podopiecznych i pozyskanie przez nich umożliwiających
sukces życiowy umiejętności z życia codziennego (takich jak zarządzanie swoimi funduszami,
zaplanowanie dnia czy umiejętność załatwienia spraw w urzędzie). Dla wychowanków opieki
zastępczej korzyści te są bezcenne, ponieważ stają się najbardziej potrzebnym wyposażeniem na
trudnej drodze do usamodzielnienia się.
Pozycja książkowa Moc relacji. Modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej stanowi
wzorcowe kompendium wiedzy na temat zastosowania metody mentoringu w opiece zastępczej,
a także funkcjonowania Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego jako jednostki wspierającej mentorów, instytucje sprawujące pieczę zastępczą oraz ich otoczenie. Sądzę, że korzystając z zawartej
w podręczniku wiedzy teoretycznej, opisu realizowanych w projekcie zadań i rekomendacji można
zbudować doskonałą podstawę do tworzenia analogicznych programów poza Białymstokiem.
Wnioski wyciągnięte na podstawie pilotażowego projektu przeprowadzonego przez FEiT mogą
udoskonalić funkcjonowanie już podjętych (w związku ze zmianą ustawy) inicjatyw na rzecz
lepszego działania pieczy zastępczej w Białymstoku i w całej Polsce. Jest to lektura obowiązkowa
zarówno dla teoretyków mentoringu w działalności prospołecznej, jak i dla praktyków, którzy
zechcą oprzeć swoje projekty na relacji mentor — menteé.
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