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Mentor - więcej  
niż przyjaciel
„NIC O  NAS BEZ NAS” to tytuł 
projektu aktualnie realizowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego przez WSG we współ-
pracy z  estońskim partnerem Cri-
me Prevention Foundation. Projekt 
promuje integrację społeczną. Jego 
adresatami są młodzi ludzie zagroże-
ni wykluczeniem społecznym: osoby 
niepełnosprawne, pochodzące z  ro-
dzin ubogich, dotkniętych dysfunk-
cją społeczną, borykające się z  bra-
kiem środków na kształcenie lub 
mające utrudniony dostęp do kultu-
ry, sportu i szkolnictwa wyższego.
Idea przewodnia projektu koncen-
truje się wokół mentora - kogoś kto 
jest jak przyjaciel, starszy brat i  na-
uczyciel. Wiarygodnego, bo znające-
go problemy. Odpowiedzialnego, bo 
podczas zajęć projektowych zostanie 
przeszkolony i wyposażony w odpo-
wiednie narzędzia do pracy z młody-
mi ludźmi. 

Co proponujemy?
Szkołę przetrwania ze stowarzy-
szeniem byłych żołnierzy jednostki 
GROM, wydawanie własnej gazety 
i  współtworzenie filmów dokumen-
talnych, zajęcia z  samoobrony, psy-
chologii i wizytę studyjną u naszego 
Partnera w  Estonii, rozwój osobisty 
i  - co najważniejsze - umiejętność 
przekazywania nabytych podczas za-
jęć umiejętności, kolejnym grupom. 

Dlaczego  
to robimy?
Młodzi ludzie do 24 roku życia 
przechodząc okres nieuniknionych 
poszukiwań tożsamościowych, szu-
kając swojego miejsca i  akceptacji, 
kończąc obowiązkowe etapy kształ-
cenia i  nie mając jednocześnie za-
sobów niezbędnych dla pełnopraw-
nego wejścia na rynek pracy, są 
szczególnie podatni na oddziaływa-
nia wzajemne w grupie rówieśniczej. 
Jeśli oddziaływania te, wspierane 
autorytetem rodziny i  przekazywa-

nymi przez szkołę wzorami, prowa-
dzą do odkrywania własnych moż-
liwości, wpierają rozwój osobisty 
i  nabywanie kompetencji ogólnych 
i  zawodowych, młody człowiek ten 
trudny okres kończy sukcesem. Nie-
stety - zarówno słabnący autorytet 
instytucji, chociażby szkoły, jak i ro-
dziny, przy jednoczesnym narasta-
niu nieuporządkowanego wpływu 
mediów, gier komputerowych i  ró-
wieśników, w  wielu środowiskach 
skrajnie utrudnia taki sukces. Przy-
czyny takiego stanu rzeczy można 
zidentyfikować na kilku poziomach: 
makrospołecznym i  gospodarczym,  
przekazu kulturowego, przemian 
technologicznych, rynku edukacyj-
nego, rynku pracy,  oferty zagospo-
darowania wolnego czasu.

Kto skorzysta  
z wypracowanej  
metody?
Mieszkańcy woj. kujawsko-pomor-
skiego w wieku od 18 lat, osoby po-
wiązane z instytucjami pracującymi 
z osobami zagrożonymi wyklucze-
niem społecznym, niekoniecznie 
w nich zatrudnione. Będą to osoby, 
których pojęcie zagrożenia wyklu-
czeniem społecznym dotyczyło lub 
dotyczy nadal (np. niepełnospraw-
ni), posiadające – w wyniku uczest-
niczenia w projekcie - kompetencje 
w obszarze pedagogiki, psychologii, 
prowadzenia autodiagnozy, zaintere-
sowane działaniem w obszarze men-
toringu na rzecz rówieśników zagro-
żonych wykluczeniem społecznym.

ABC MENTORING
A - ALTRUIZM  
mentor jest altruistą, który  
lubi ludzi

B - BEZINTERESOWOŚĆ 
mentor nie oczekuje  
materialnych korzyści  
w zamian za swoją pomoc

C - CIEKAWY LUDZI  
musi się nimi interesować  
i ich lubić

D - DOBRY  
banalne, ale prawdziwe

E  - ENERGICZNY  
bez energii nic się nie zmieni

L - LIDER  
potrafi prowadzić swoją grupę 
do celu 

O - ODPOWIEDZIALNY  
za siebie i swoich podopiecznych

P - PEWNY SIEBIE  
ale tylko w granicach  
zdrowego rozsądku

R - ROZSĄDNY  
bo jest głową grupy, głową 
„rodziny”

S - SZCZERY  
bo ludzie mają mu zaufać

Z - ZAANGAŻOWANY  
musi oddać serce swoim  
podopiecznym

MENTORING TO:
Dla potrzeb opracowanego modelu mentoringu dla szkół wyższych 
posługiwać się będę następującą definicją: mentoring to partnerska 
relacja między mistrzem a uczniem, zorientowana na odkrywanie 
i  rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulo-
waniu i  przywództwie. Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki 
odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten 
sposób samoświadomość, i  nie lękał się iść wybraną przez siebie 
drogą samorealizacji. Obejmuje on także doradztwo, ewaluację 
oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia.

Żródło: Karwala Sebastian, Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej, WSB-
-NLU 2007, s. 67
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Pochodzą z różnych środowisk, ro-
dzin, na co dzień borykają się z róż-
nymi problemami. Łączy ich młody 
wiek i  chęć pomocy swoim rówie-
śnikom. I wiara, że można zmienić 
świat.

Rude włosy, nieśmiały uśmiech. Ład-
na, szczupła, z  pewnością niejeden 
chłopak na ulicy się za nią obejrzy. 
To Iza, wychowanka Bydgoskiego 
Zespołu Placówek Opiekuńczo-
-Wychowawczych. Jej rodzice mają 
ograniczone prawa rodzicielskie.  
– Nabroiłam i  sąd tak zdecydował  
– mówi. 

Było ciężko, 
ale Iza wychodzi na prostą. Uczy się 
w  technikum. Kiedyś ktoś jej po-
mógł, a teraz ona chce dać coś od sie-
bie. Dlatego zgłosiła się do programu 
Nic o nas bez nas i chce zostać men-
torem. – Wiem, jakie problemy mają 
moi rówieśnicy, niektórych sama do-
świadczyłam. Żyją w dysfunkcyjnych 
rodzinach, mają problemy w  szkole, 
wagarują. Chcą zostać zauważeni, ale 
robią to nie tak, jak powinni. Chcia-
łabym zorganizować im czas, wyrwać 
ze złego środowiska. Pokazać, że sami 
sobie szkodzą. 
Iza potrafi wysłuchać, pocieszyć, do-
radzić. I ma komu. – Znajomi przy-
chodzą do mnie, żeby się wygadać. 
A kiedy ja mam problem, idę do nich. 
Mam kolegę, któremu szczególnie 
chcę pomóc. 
Iza ma osiemnaście lat. Słucha rocka 
i projektuje ubrania. Zaprojektowała 
suknię ślubną. Chce studiować lin-
gwistykę. Chce być szczęśliwa. Chce 
normalnie żyć. I chce pomagać osią-
gnąć to innym. 

Rówieśnik do rówieśnika
Takich mentorów jak Iza wybrano 
do projektu „Nic o nas bez nas” dwu-
dziestu pięciu. Wszyscy przeszli naj-
pierw testy, między innymi psycho-
logiczne, które miały sprawdzić, czy 
sobie poradzą. Teraz będą pomagać 
swoim rówieśnikom w  przeciwdzia-
łaniu wykluczeniu społecznemu.
Mentoring ma być rówieśniczy: mło-
dy z młodym szybciej się porozumie 

niż choćby z nauczycielem. – Jedną 
z  innowacji w  projekcie jest także 
wielokryterialność w doborze men-
torów. Dzięki temu uczestnicy będą 
mogli sobie nawzajem przekazać 
swoje doświadczenie – tłumaczy dr 
Agnieszka Jeran, ekspert projektu, 
kierownik Katedry Socjologii WSG.
I  trzecia ważna zasada: to w  dużej 
mierze mentorzy decydują o  dobo-
rze przewidzianych dla nich szkoleń. 
Na pewno wezmą udział w kursach 
z  pedagogiki, psychologii, języka 
angielskiego, samoobrony, asertyw-
ności i  szkole przetrwania z byłymi 
żołnierzami GROM-u. Wyjadą także 
do partnera projektu do Estonii.

Dlaczego do Estonii? 
Właśnie tam działa partner projektu: 

organizacja Crime Prevention Foun-
dation, czyli Fundacja Zapobiega-
nia Przestępczości, z  Jaano Rässa na 
czele. Jaano prowadził już podobne 
projekty, ma doświadczenie. – Naj-
ważniejszą rzeczą jest motywowanie 
uczestników. Muszą być zaintereso-
wani drugim człowiekiem. Musimy 
też utworzyć z nich grupę, która sta-
łaby się w pewnym sensie subkulturą 
– mówi.
Chodzi o to, żeby grupa nie tylko ra-
zem się uczyła, szkoliła i  pomagała 
rozwiązać swoje problemy. Mentorzy 
powinni spędzać też swój wolny czas 
z  podopiecznymi. Nie z  obowiązku, 
ale bo na prawdę chcą i lubią to robić. 
Tak to robią w  Estonii. – Ja czasami 
też – mówi Janoo. – Nawet panie, któ-
re pracują w biurach. Bo najgorsze jest 
zanurzenie się tylko w  dokumentach 

Mentor, przyjaciel+
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Czy lepiej, jak doradzi przyja-
ciółka, czy nauczyciel? Czy czu-
jemy się pewniej, kiedy zwróci 
nam uwagę stary kumpel, czy 
wykładowca, rodzic, ciocia, star-
sza sąsiadka? Większość z nas na 
to pytanie odpowie: oczywiście, 
że przyjaciel, koleżanka!

Rówieśnicy mówią z tego samego 
poziomu co my, są w  podobnej 
sytuacji, zmagają się z  identycz-
nymi problemami. Są więc dla 
nas bardziej wiarygodni. Dlatego 
mentoring rówieśniczy właśnie, 
jest jedną z  innowacji wprowa-
dzonych w  projekcie „Nic o  nas 
bez nas”, prowadzonym przez 
Wyższą Szkołę Gospodarki w   
Bydgoszczy. Chcemy przeciw-

działać wykluczeniu społeczne-
mu poprzez minimalizację różnic 
społecznych, w oparciu o współ-
pracę młodych z młodymi. 

- Chcemy się odnieść do mento-
ringu rówieśniczego. Przychodzi 
to łatwiej, kiedy jest się kimś, kto 
jest obok, więcej nawet niż przy-
jaciel. A nie nauczycielem, który 
mówi z  ambony, bo co on może 
wiedzieć o moim życiu? – tłuma-
czy dr Agnieszka Jeran, ekspert 
projektu, kierownik Katedry So-
cjologii WSG.

W programie uczestniczą młodzi 
ludzie do 23 roku życia. Wielu 
z nich poznało życie także od tej 
gorszej strony. Dzięki „Nic o nas 

bez nas” dowiedzą się trochę 
o  psychologii, pedagogice, pod-
uczą angielskiego. Dzięki temu 
pełni nowych sił, będą starali się 
pomagać swoim rówieśnikom li-
kwidować różnice dzielące ich od 
reszty młodzieży, różnice w edu-
kacji, w życiu rodzinnym, w po-
strzeganiu przyszłości. 

i utrata kontaktu z prawdziwym czło-
wiekiem. Możesz wszystko zrobić bez 
pieniędzy, ale bez człowieka nic.

Student z ideami
Michał Dembiński, student socjologii 
w Wyższej Szkole Gospodarki też zo-
stał przyjęty do programu. Może będą 
mieć trochę mniej czasu, żeby posłu-
chać ulubionej muzyki, czy zagrać 
w piłkę ręczną, ale to nie jest ważne. 
Dlaczego chce zostać mentorem?
- Ludzie wstydzą się przyjmować 
pomoc. Często nie chcą też iść do 
wyspecjalizowanego ośrodka, bo jest 
tam zbyt oficjalnie, bo boją się reak-
cji innych ludzi.

Wiele osób woli rozwiązywać pro-
blemy przemocą, mówią studenci. – 
Bo tak jest szybciej. My chcemy im 
pokazać, że można inaczej.

Fot. Michał  

Z rówieśnikiem łatwiej
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Dziś mianem mentora określa się 
nauczyciela, mistrza, przewodnika 
życiowego, dla niektórych to osoba 
obdarzona autorytetem i charyzmą.

- Jakie cechy powinien mieć mentor?
- Hmm… Mentor to osoba mądra 
życiowo, która czerpie swoją wie-
dzę z własnych doświadczeń i prze-
żyć. W tym co robi jest autentyczna 
i przekonywująca, odpowiedzialna 
za siebie i innych. Jest też otwarta, 
komunikatywna, nie boi się nowych 

wyzwań, ma głowę pełną pomysłów 
i ciekawością ludzi, świata. Potrafi za-
interesować swoimi rozwiązaniami i 
propozycjami innych ludzi.

- Jak pani szukała mentorów do pro-
jektu „Nic o nas bez nas”?
- W mojej opinii, to tak bardzo atrak-
cyjna projektowa propozycja, że sama 
chętnie wzięłabym w niej udział ;) 
Myślę, że to dało mi siłę przekonywa-
nia. Starałam się zainteresować nim 
jednostki z całego regionu, działające 

w sektorze publicznym i pozarządo-
wym, czyli stowarzyszenia. Prosiłam 
o wytypowanie zainteresowanych 
osób, ewentualnych mentorów. Za-
znaczałam od razu, że w tym projek-
cie nie może być nic na siłę. Zaufa-
łam profesjonalizmowi pracowników 
odwiedzanych jednostek, bo wiem, 
że najlepiej znają swoich podopiecz-
nych i wiedzą komu personalnie 
przedstawić ofertę.

- Co mogą uzyskać młodzi ludzie 
dzięki projektowi?
- Autodiagnozę, nowe umiejętności 
z zakresu psychologii, pedagogiki, 
komunikacji interpersonalnej, aser-
tywności, ale też i umiejętności do-
tyczące propozycji spędzania czasu 
wolnego. Będzie też szkoła przetrwa-
nia i wyjazd studyjny do Estonii. „Nic 
o nas bez nas” pomoże rozwijać wła-
sną osobowość, pozwoli na zdobycie 
nowych i rozwój posiadanych kom-
petencji.

   Kim jest  
        mentor? 
Rozmowa z  Natalią Lejbman, Wicedyrektor 
Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-
-Wychowawczych

Rozmowa z  JAANO RÄSSA, eks-
pertem w  ramach studiów z  zakre-
su więziennictwa na Uniwersytecie 
w  Saflor, specjalista w  dziedzinie 
mentoringu, odpowiadającym za re-
alizację programów unijnych w  es-
tońskich więzieniach i  pracującym 
w estońskiej Crime Prevention Foun-
dation (Fundacji Zapobiegania Prze-
stępczości).
 
- Czy dużo osób zgłasza się do pro-
gramu dla mentorów w Estonii?
- Nigdy zbyt wiele. Przyjmujemy oso-
by do 25 roku życia, które pracują 
u nas za darmo, jako wolontariusze. 

- W ramach szkolenia na mentorów 
organizuje pan młodym ludziom, 
mentorom, zajęcia grupowe. Które 
z nich było najbardziej ekstremalne?
- Kiedyś całą grupą przeszliśmy sie-
demdziesiąt pięć kilometrów przez 
las z  plecakami. Wszyscy mieli 
wielkie odciski, nawet przeszkoleni 
wcześniej mentorzy. Ale nikt się nie 

poddał. Kiedy poczuli się lepiej, byli 
z  siebie niesamowicie dumni. Ludzi 
nie doceniają poziomu swojej wy-
trzymałości.  

- Czy jest w pana organizacji osoba, 
którą najbardziej utkwiła panu w pa-
mięci?
- Jest chłopak, który pracuje tam 
już siedem lat. Teraz ma trzydzieści 
lat i z zawodu jest kuratorem. Kiedy 
u nas zaczynał, był studentem pierw-
szego roku pracy socjalnej. Obronił 
pracę magisterską z  mentoringu. 
Zauważył go u  nas jego obecny szef 
i zaprosił do współpracy. Dzięki temu 
dzisiaj ma dobrą pracę. 

- Czy poczułeś kiedyś, że twoja pra-
ca nie ma sensu, że nie dasz rady nic 
zmienić?
Jeśli chodzi o mentoring, to nie. Na-
tomiast poczułem to w pracy z więź-
niami. większość z nich po wyjściu na 
wolność znowu wraca do więzienia. 
Coraz bardziej poświęcam się mło-

dzieży. Młodzi są bardziej otwarci na 
zmiany.

- Jakie wskazówki dałby pan osobom 
realizującym projekt „Nic o  nas bez 
nas”?
- Przede wszystkim trzeba być roz-
sądnym przy selekcji młodych ludzi, 
którzy mają zostać mentorami. Ta 
pierwsza rozmowa z nimi jest bardzo 
ważna. Mentorzy powinni poczuć 
sens bycia w  grupie, powinni być 
aktywni. Koniecznie muszą intereso-
wać się drugim człowiekiem. Trzeba 
pamiętać, że mentoring nie jest sub-
stytutem rodziny, ale na niektórych 
płaszczyznach życia może jej towa-
rzyszyć. I kolejna zasada: bez pienię-
dzy można zrobić wszystko, bez ludzi 
nic.

Niczego nie zrobisz bez ludzi
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Ćwicząc fizycznie – ćwiczą siłę du-
cha. Wykształcają w  sobie umiejęt-
ności pracy w grupie, które w men-
toringu są niezastąpione.  Chociaż 
czasami bywa ciężko, jak wielka jest 
satysfakcja, kiedy wykona się trud-
ne zadanie! Między innymi tak wy-
gląda szkolenie młodych mentorów 
w  Fundacji Zapobiegania Przestęp-
czości (Crime Prevention Founda-
tion) w  Estonii, partnera projektu 
„Nic o  nas bez nas” prowadzonego 
przez Wyższą Szkołę Gospodarki 
w Bydgoszczy. 

Fundacja zajmuje się mentoringiem, 
ale także kuratorską służbą sądową, 
rozwojem szkolnictwa zawodowego 
i  systemu więziennictwa nieletnich, 
zapobieganiem narkomanii oraz 
projektami dotyczącymi instytucji 
wsparcia po opuszczeniu zakładu.

Jak oni to robią  

w Estonii?

Ewa Przybylska
O projekcie dowiedziałam się dzięki 
mojej mamie. Od razu zainteresowała 
mnie jego idea – ja także uważam, że 
młodym ludziom dziś nie proponu-
je się możliwości uczestnictwa w zbyt 
wielu kreatywnych projektach. Tym 
bardziej dotyczy to  osób, które z góry 
społeczeństwo traktuje jako „inne”. 
Studiuję psychologię, postanowiłam 
więc zaangażować się w ten projekt 

także po to, by poznać spojrzenie innych na świat i problem 
wykluczenia społecznego. Czy wszyscy w równym stopniu 
uważają, że jest to duży problem? W jaki sposób sobie z nim 
radzą? W końcu: co robią z własnym życiem? Czy pomagają 
tym, którzy mają pod górkę? I jak radzą sobie z piętrzącymi 
się przed nimi problemami ci, których dotyczy wykluczenie 
społeczne? 
Program zajęć jest bardzo urozmaicony – zajęcia z psycholo-
gii, pedagogiki, autodiagnozy, kurs samoobrony, a także wy-
jazd do partnerów z Estonii i szkoła przetrwania w Borach 
Tucholskich pozwalają połączyć coś wartościowego – zdoby-
wanie wiedzy, która przyda się później nawet w codziennym 
życiu -  z czymś przyjemnym. 
Już po pierwszych zajęciach zaczęłam zachęcać do wzię-
cia udziału w projekcie moich znajomych. Uważam, że ten 
projekt jest szansą – zarówno dla przyszłych mentorów, jak i 
osób, z którymi w przyszłości przyjdzie im pracować.

Małgorzata Szatkowska
Moja przygoda z projek-
tem zaczęła się bardzo 
nieoczekiwanie: przyja-
ciółka powiedziała mi o 
tym, że można się zgło-
sić. Wypełniłyśmy test, 
następnego dnia odbyło 
się spotkanie z panią 
psycholog i już. Do koń-

ca nawet nie wiedziałam, o co chodzi. Ale po 
pierwszych zajęciach zrozumiałam, że ten 
projekt jest ekstra. Niesamowita kadra i prze-
różni uczestnicy, wszystko doskonale przygo-
towane i bardzo ciekawe zajęcia. Atmosfera 
już od początku była bardzo miła. Pomimo 
tego, że wszyscy jesteśmy bardzo różni, po-
chodzimy z różnych środowisk - dogadujemy 
się doskonale a każde spotkanie zbliża nas do 
siebie. Pomimo, że zajęcia zaczynają się o 16 i 
trwają 5 godzin, w ogóle nie czuję zmęczenia. 
Zawsze czeka na nas gorąca kawa i herbata, 
a nawet pączek czy jabłko. Kolejny nabór już 
niedługo. Polecam ten projekt każdemu kto 
ma trochę wolnego czasu i chciałaby się do-
wiedzieć czegoś o innych, o życiu i o sobie.
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Chciałbyś wiedzieć, czy masz predys-
pozycje do bycia mentorem? Rozwiąż 
nasz quiz i sprawdź się! Chociaż nie 
możemy dać gwarancji, że zostaniesz 
mentorem, ale z  pewnością dowiesz 
się więcej o sobie samym.

Część I: ZACHOWANIA
Poniżej wymienione są różne za-
chowania czy działania. Proszę oce-
nić jak dobrze poradził(a)byś sobie 
z każdym z nich i zaznaczyć właściwą 
odpowiedź.

1. Zadzwonić do telefonu zaufania, 
żeby zwierzyć się ze swoich proble-
mów
☐ zdecydowanie dobrze
☐ nieźle
☐ raczej słabo
☐ zdecydowanie źle

2. Przytulić osobę, która potrzebuje 
pocieszenia
☐ zdecydowanie dobrze
☐ nieźle
☐ raczej słabo
☐ zdecydowanie źle

3. Opowiedzieć komuś bliskiemu 
o zdarzeniach z przeszłości, które źle 
o Tobie świadczą
☐ zdecydowanie dobrze
☐ nieźle
☐ raczej słabo
☐ zdecydowanie źle

4. Porozumieć się z kimś bez słów
☐ zdecydowanie dobrze
☐ nieźle
☐ raczej słabo
☐ zdecydowanie źle

5. Opowiedzieć o sobie psychologowi
☐ zdecydowanie dobrze
☐ nieźle
☐ raczej słabo
☐ zdecydowanie źle

6. Przeprosić kogoś za wyrządzoną 
mu przykrość
☐ zdecydowanie dobrze
☐ nieźle
☐ raczej słabo
☐ zdecydowanie źle

Część II: SAMOOCENA
Przeczytaj każde z  twierdzeń, a  na-
stępnie zaznacz odpowiedź właściwą 
dla Ciebie. Podawaj odpowiedzi, któ-
re jak Ci się wydaje najlepiej opisują, 
jak się czujesz na ogół.

1. Jestem osobą zrównoważoną
☐ tak
☐ nie 

2. Brak mi pewności siebie
☐ tak
☐ nie 
 

3. Czuję, że trudności tak się piętrzą, 
że nie potrafię ich pokonać
☐ tak
☐ nie 

4. Za bardzo martwię się czymś, co 
w gruncie rzeczy nie jest ważne
☐ tak
☐ nie 

Co byś zrobił, gdyby…

Nabór cały czas trwa!
Osoby, które chciałyby wziąć udział 
w kolejnych edycjach projektu, mu-
szą przejść dwa etapy wstępne: : speł-
nić  wybrane, ustawowe kryteria na-
boru i wypełnić ankietę na stronie: 
www.nicbeznas.byd.pl. Kandydaci, 
którzy przejdą dalej, zostaną zapro-
szeni na rozmowy z psychologiem. 
Specjalnie dla zainteresowanych peł-
nimy dyżury w biurze projektu "Nic 
o nas bez nas" od poniedziałku do 
piątku w godz. 14:00-16:00 (Campus 
WSG w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 
Pałac - pokój 11b, I piętro). Przyjdź 
do nas, napisz lub zadzwoń, by do-
wiedzieć się więcej.
Ustawowe kryteria przynależności 
do grupy zagrożonej wykluczeniem 
społecznym:

•  Dochód w rodzinie na członka 
rodziny mniejszy niż spełniający 
kryterium dochodowe wynikają-
ce z ustawy o pomocy społecznej 
(dla osoby samotnie gospodarują-
cej - 477 zł , dla osoby prowadzącej 
wspólne gospodarstwo z członka-
mi rodziny - 351 zł na osobę)

•  Sieroctwo lub wychowywanie się 
w rodzinie niepełnej

•  Wychowywanie się w rodzinie 
zastępczej lub placówce opiekuń-
czo-wychowawczej

•  Usamodzielnianie się z rodziny 
zastępczej lub placówki opiekuń-
czo-wychowawczej

•  Wychowanie w rodzinie wielo-
dzietnej

•  Niepełnosprawność (orzeczenie 
o niepełnosprawności)

•  Doświadczenie przemocy w ro-
dzinie (potwierdzone zgłoszenia-
mi do instytucji pomocowych)

•  Zwolnienie z zakładu karnego 
lub zakładu wychowawczego

•  Uzależnienie od substancji psy-
choaktywnych (potwierdzenie 
przebytej terapii)

•  Zamieszkiwanie w bardzo trud-
nych warunkach mieszkanio-
wych (przeludnienie, brak do-
stępu do mediów typu bieżąca 
woda, ogrzewanie itp.)

•  Zamieszkiwanie na terenach po-
pegeerowskich

•  Zamieszkiwanie na terenie wiej-
skim

•  Zamieszkiwanie w małym mie-
ście (do 25 tys. mieszkańców)

WYNIKI ANKIET

Część I: Zachowania
Jeśli odpowiedziałeś zdecydowa-
nie dobrze na:
12-18 pytań tak: prawdopodobnie 
spełniasz wymogi kandydata na 
mentora
0-9 - niestety są wątpliwości co do 
twojej przydatności na mentora

Część II: Samoocena
Jeśli odpowiedziałeś tak na:
3-4 pytań tak: prawdopodobnie 
spełniasz wymogi kandydata na 
mentora
0-2 - niestety są wątpliwości co do 
twojej przydatności na mentora



Co chcemy  
osiągnąć?
Wzrost o  30% inicjatyw wykorzy-
stujących ideę mentoringu i  od-
dolnej partycypacji beneficjentów, 
a  podejmowanych na rzecz mło-
dzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym w  woj. kujawsko-po-
morskim do XII.2013r.

Jaka jest nasza  
droga do celu?
Projekt zakłada znalezienie sku-
tecznej metody oddolnej inter-
wencji w oparciu o model adapta-
cji wzorca partnera estońskiego, 
w stosunku do osób w wieku 18-24 
lata, zapobiegającej zagrożeniu wy-
kluczeniem społecznym, a  także 
wdrożenie jej do stosowania na ob-
szarze województwa kujawsko-po-
morskiego.

Projekt obejmuje 
1)  oddziaływanie oparte na mento-

ringu przeszkolonych, ale możli-
wie podobnych do objętych od-
działywaniem młodych ludzi 

2)  oddziaływanie oparcie na auto-
diagnozie - aby uniknąć sytuacji, 
w  której (jak zwykle  w  ocenie 
młodych ludzi) to dorośli decy-
dują co jest potrzebne, co młodzi 
ludzie powinni robić 

3)  wyposażanie w  narzędzia tj. re-
alizacja szkoleń, które z  jednej 
strony mają wzmocnić lub wręcz 
wytworzyć kompetencje ogólne 
- interakcyjne, komunikacyjne, 
współpracy, dialogu, samodziel-
ności opinii, wiary w siebie 

Produkt finalny
Przyjmie postać opisu innowacyj-
nego modelu oddolnej inicjatywy 
na rzecz młodzieży zagrożonej wy-
kluczeniem społecznym. W  skład 

produktu wejdą: katalog dobrych 
praktyk rekrutacji kandydatów na 
mentorów, programy szkoleń wspie-
rających kandydatów na mentorów, 
program warsztatów narzędzi auto-
diagnozy, warsztatów rozwoju oso-
bistego, regulamin funkcjonowania 
klubu „oddolnej demokracji”, wzór 
raportu z autodiagnozy, opis sposo-
bu wdrażania modelu. Publikacja, 
czyli cały produkt będzie przed-
miotem upowszechniania wśród 
zdefiniowanej grupy użytkowników 
i  odbiorców. Włączanie do prakty-
ki będzie połączone z  upowszech-
nianiem, którego sukces w  postaci 
deklaracji zainteresowania stosowa-
niem znajdzie przełożenie na osią-
gnięcie celu projektu.
Produkt projektu będzie od same-
go początku opracowywany przez 
samych użytkowników i  odbiorców 
w  wymiarze testowym. Grupy te 
z  wymiaru docelowego będą anga-
żowane z użyciem mediów społecz-
nościowych i  kontaktu bezpośred-
niego.

Prof. WSG dr Marzena 
Sobczak, dziekan Wy-
działu Społeczno-Eko-
nomicznego WSG

Projekt „Nic o  nas bez 
nas”  oficjalnie rozpo-
czął swoje „życie”. Jed-
nym z  elementów tego 
innowacyjnego projek-
tu, niezwykle ważne-
go  w  rozwoju kapitału 
społecznego środowiska 

lokalnego jest właściwy dobór uczestników, 
którzy zostaną przeszkoleni do roli wolontariu-
sza-mentora. Między innymi o tym mowa była 
na dwóch kolejnych panelach eksperckich. 

Poza tym, że było nam dane się bliżej  poznać, 
niezwykle istotne było zapoznanie się z działa-
niami fundacji ds. Zapobiegania Przestępczo-
ści, która to fundacja jest oficjalnym partne-
rem w realizacji projektu przez Wyższą Szkołę 
Gospodarki. Należy mieć nadzieję, że pierwsze 
działania promocyjne oraz merytoryczne prze-
łożą się na bardzo dobry odbiór projektu nie tyl-
ko przez szeroko rozumiane media, ale przede 
wszystkim przez jego beneficjentów…czego 
Pani Koordynator Małgorzacie Dysarz, sobie 
i pozostałym ekspertom i uczestnikom życzę.

Magdalena Talar, pracownik socjalny, 
Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecz-
nej „Błonie” w Bydgoszczy

Projekt wydaje się być świetnym roz-
wiązaniem dla młodych ludzi szuka-
jących „swojego miejsca na ziemi”, 
poszukujących inspiracji oraz prak-
tycznych umiejętności przydatnych w 
pełnym życiu społecznym i zawodo-
wym. Daje szansę uczestnikom projek-
tu spełniania się także w roli lokalnego 
mentora poprzez autodiagnozę i wy-

korzystanie nowo nabytych w trakcie szkolenia kompetencji 
i umiejętności.

Pozwoli beneficjentowi w przyszłości wspólnie z rówieśnika-
mi odzyskiwać kontrolę nad własnym życiem, nabywać zdol-
ności pozytywnego wpływania na innych i podejmowania 
współpracy, nauczy rozwiązywania problemów, zapobiegania 
marginalizacji, wykluczeniu i dbania o równe szanse w społe-
czeństwie.

Według mnie tacy wiarygodni, kompetentni i odpowiedzial-
ni młodzi ludzie, po ukończeniu szkoleń i warsztatów, będą 
wspaniałymi liderami społeczności lokalnej, z którymi chętnie 
podejmą współpracę  nie tylko rówieśnicy zagrożeni wyklucze-
niem społecznym, ale także animatorzy lokalnych społeczności 
czy też pracownicy socjalni. Rola mentora nie jest łatwa, lecz 
dzięki projektowi uczestnik ma szansę zmierzyć się tą rolą… 
i bardziej świadomie wybrać drogę, którą zamierza kroczyć…


