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Część I: Czym jest mentoring, kim jest mentor_ka?

 
• Czym jest mentoring?

Mentoring polega na pomaganiu nowoprzybyłym do kraju w adaptacji i integracji z lokalną 
społecznością. Mentoring może mieć duże znaczenie dla osób, które znalazły się w nowym 
środowisku i muszą odnaleźć się w nowym życiu w innym kraju.

Mentoring daje zarówno nowoprzybyłym, jak i miejscowym możliwość lepszego poznania 
się nawzajem, przełamywania rzekomych barier kulturowych i weryfikacji z góry przyjętych 
przekonań.

Każdemu i każdej mentee przydzielany jest wyszkolony mentor lub mentorka, których rolą jest 
wsparcie i pomoc osobie mentorowanej w jej integracyjnej podróży. Pary wspólnie ustalą cele  
i będą do nich dążyć przez okres 3–6 miesięcy.

Udana współpraca pomoże osobie mentorowanej poczuć się bardziej jak u siebie, a tym samym 
sprawi, że będzie ona bardziej otwarta na nowe kontakty, organizacje, miejsca i możliwości.

Dla niektórych mentee posiadanie mentora lub mentorki może być punktem zwrotnym w ich 
adaptacji; może być to więc jedna z najbardziej kluczowych relacji w tym procesie.

 Istnieją cztery główne cele relacji mentorskich dla migrantów i migrantek:

• poszerzanie możliwości – na przykład: pomoc w znalezieniu pracy, form edukacji lub 
szkolenia,

 
• pogłębianie wiedzy – na przykład: nabieranie biegłości językowej, wskazówki, jak poruszać 

się po mieście, gdzie znaleźć domowe jedzenie z kraju pochodzenia,

• wsparcie – na przykład: zmniejszanie izolacji, nawiązywanie nowych przyjaźni, 
wzmacnianie odporności i pewności siebie,
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• Korzyści płynące z mentoringu

Programy mentorskie przynoszą korzyści szerokiemu gronu zainteresowanych stron.

Mentee:
• rozwija umiejętność niezależnego życia,

• poznaje swoje nowe miasto i miejsce, w którym się znajduje,

• wzmacnia pewność siebie i zmniejsza izolację społeczną,

• poprawia umiejętności językowe i nabiera większej pewności siebie w mówieniu, 

• rozwija większe zrozumienie kultury swojego nowego domu,

• ma możliwość spotkań towarzyskich i oderwania się od problemów lub zmartwień,

• otrzymuje praktyczne porady i ma większy dostęp do usług.

Mentor_ka:

• poszerza zrozumienie kulturowe i wiedzę na temat problemów, z jakimi borykają się 
migranci,

• rozwija komunikację i inne umiejętności osobiste,

• ma możliwość dokonania zmian w praktyczny, indywidualny sposób.

Społeczeństwo lokalne:

• staje się bardziej spójne, tolerancyjne i zintegrowane,

• tworzy atmosferę wzajemnego wsparcia i przyjaźni.
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• Kim jest migrant_ka?

Migracja jest faktem współczesnego życia. Prawie 300 milionów ludzi, czyli około 3,6% 
populacji całego świata, mieszka obecnie poza krajem swojego pochodzenia1.  
W tym nieco ponad 30 milionów to uchodźcy, a 5 milionów poszukuje obecnie azylu. Ponad 50 
milionów to przesiedleńcy wewnętrzni2.

Często pojawia się pewna niejasność co do tego, kim jest migrant lub migrantka. Media  
i niektórzy politycy przedstawiają migrantów i migrację na różne, czasami problematyczne lub  
uproszczone sposoby. Można mieć już z góry przyjęte wyobrażenia na temat tego, kim 
jest „migrant_ka”, „osoba ubiegająca się o azyl” lub „uchodźca” oraz jakie mogą być ich 
doświadczenia i historie. Bycie mentorem lub mentorką to także poznawanie tych różnic  
i zwiększanie świadomości niuansów migracji.

Nie ma oficjalnej, uniwersalnej definicji migranta_tki, ale powszechnie rozumie się go/ją jako 
osobę, która opuszcza swoje miejsce zamieszkania przybywa do innego kraju, aby założyć 
nowy dom (w perspektywie długo- lub krótkoterminowej). Możemy mówić również o osobie  
z doświadczeniem migracji. 

Tak jak każdy migrant czy migrantka jest inny/a, tak samo różne są ich historie. Niektórzy 
przyjadą tu z powodów rodzinnych lub osobistych, inni, by znaleźć pracę i lepsze perspektywy, 
jeszcze inni, aby się tu uczyć. Niektórzy musieli opuścić swoje domy przez wojnę czy z powodów 
politycznych lub ekonomicznych. 

Migracja może być stała lub tymczasowa – niektórzy mogą zostać na stałe i uczynić nowy kraj 
swoim nowym domem, inni mogą zdecydować się na powrót lub przeprowadzkę do innego 
kraju.

W każdym razie większość ludzi, którzy przeprowadzają się do innego kraju, przechodzi te 
same etapy akulturacji, chociaż intensywność odczuć związanych z tym procesem i czas jego 
trwania będą się znacznie różnić.

Na początku może wystąpić okres przypominający miesiąc miodowy. Po nim często następuje 
znacznie trudniejszy etap, w którym na pierwszy plan wysuwają się realia nowego życia. Po tym 
okresie następuje etap przystosowania. Mentoring migrantów można rozpocząć na każdym  
z tych etapów, ale jego nadrzędnym celem jest pomoc w przystosowaniu się i integracji.3

1 OHCHR and migration, UNHCR, 2022, https://www.ohchr.org/en/migration (dostęp: 29.01.2023).
2 Refugee Data Finder, UNHCR, 2022, https://www.unhcr.org/refugee-statistics/ (dostęp: 29.01.2023).
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Rys 1. Etapy akulturacji

• Integracja, nie asymilacja

Programy mentorskie dla migrantów mają na celu pomoc w integracji. Choć istnieje 
wiele różnych definicji integracji, u podstaw należy ją rozumieć jako dwukierunkowy proces 
angażujący samego migranta i społeczność lokalną. Według Międzynarodowej Organizacji ds. 
Migracji integracja to:1

dynamiczny i wielokierunkowy proces polegający na wzajemnej adaptacji 
migrantów i społeczeństwa przyjmującego, oparty na zasadach ochrony praw 
podstawowych, szacunku, tolerancji i niedyskryminacji.2

Jest to wielowymiarowa kwestia, która obejmuje włączenie migrantów w sferę ekonomiczną, 
psychologiczną, społeczną, językową, kulturową i obywatelską, a także wzmocnienie 
społeczności przyjmujących i innych lokalnych podmiotów w przyjmowaniu migrantów  
i współpracowaniu z nimi3.

3 Migrant Integration and Social Cohesion, International Organization for Migration, 2022, https://www.iom.int/migrant-
integration-and-social-cohesion (dostęp: 29.01.2023).
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W badaniach nad integracją migrantów często używany jest model akulturacji Johna Berry’ego. 
Osoba, która się integruje, jest w stanie zaakceptować i stać się częścią kultury swojego  
nowego domu, jednocześnie zachowując kulturę poprzedniego. Aby to się udało, zarówno 
społeczność lokalna, jak i nowoprzybyły_a muszą być otwarci i akceptować różnice, zwłaszcza 
kulturowe. Program mentoringu może odegrać ważną rolę w tym procesie.

1

2

3

Rys 2. Model akulturacji Johna Berry’ego4

4 J. Berry, Acculturation: Living successfully in two cultures, „International Journal of Intercultural Relations”, 
29(6), 2005, s. 697–712.
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Moje doświadczenie: 
tworzenie programu mentoringu
Iza (prezeska Fundacji Centrum Badań Migracyjnych)

• W jaki sposób program wpisuje się w inne działania Migrant Info Point?
Mentoring doskonałe wpisuje się w działania MIP - to inicjacja bezpośredniego kontaktu, 

pierwszy krok do poznania się osób stąd i nowoprzybyłych. To ucznie się integracji od podstaw, 
krok po kroku.

• Jak mentoring może pomóc w integracji?
Spotkanie mentora i mentee to rozpoczęcie procesu integracji w mikroskali. Trudności, 

z jakimi mierzą się nowoprzybyłe osoby, mogą być w łatwy sposób zniwelowane przez osoby 
stąd. Mentoring uczy wrażliwości - pokazuje nam, że to, do czego przywykliśmy, może być 
niezrozumiałe dla nowych osób.

• Co chciałabyś przekazać organizacjom pozarządowym roważającym 
rozpoczęcie programu mentoringowego?
W każdym społeczeństwie ludzie mają kontrakty, zasady, których przestrzegają. W nowym 

kraju zasady te są nieznane, a nowoprzybyłe osoby potrzebują przewodnika, który im o nich 
opowie. Mentoring uczy, jak w bezpieczny sposób to zrobić! Warto spróbować!



Moje doświadczenie: 
rozpoczęcie projektu mentoringowego w Poznaniu
 
Sam (koordynator projektu mentoringu)

• Jak to się stało, że zaangażowałeś się w mentoring?
Kiedy mieszkałem w Wielkiej Brytanii, udzielałem się jako wolontariusz w różnych 

organizacjach pozarządowych, a także pracowałem nad pracą magisterską na temat migracji.  
W jednej z tych organizacji zostałem mentorem i pomagałem uchodźcy z Etiopii. Moje 
doświadczenia były naprawdę pozytywne i oboje wiele wynieśliśmy z tej relacji. Zobaczyłem, 
jak pomocny może być taki bezpośredni kontakt w integracji.

• Co zainspirowało Cię do zaproponowania programu mentoringu dla  
Migrant Info Point?
Szukałem sposobów na wykorzystanie różnych doświadczeń w praktyce w moim nowym 

domu. Było to w okresie, kiedy właśnie skończyłem doktorat na temat integracji migrantów, więc 
miałem dużą wiedzę teoretyczną na ten temat, a także doświadczenie w słuchaniu migrantów 
o wyzwaniach, przed jakimi stanęli, próbując zintegrować się ze społeczeństwem brytyjskim.
Ponadto mam duże doświadczenie w przeprowadzkach do różnych krajów, więc z osobistej 
perspektywy – choć bardzo uprzywilejowanej – znałem wyzwania stojące przed ludźmi, którzy 
próbują się zintegrować w nowym mieście i kraju.

• Jak bardzo musiałeś dostosować projekt do polskiego kontekstu?
Niewiele. Podstawowe działania każdego projektu mentoringowego dla migrantów są 

podobne, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Główna różnica polegała na tym, że w tamtym 
czasie Poznań nie był tak międzynarodowy ani wielonarodowy jak teraz. Myślę też, że być 
może wtedy było mniej ogólnego zrozumienia dla kwestii migracyjnych. Chodziło więc bardziej 
o próbę pokazania, jak ważne dla lokalnej społeczności jest przełamywanie barier i walka  
z negatywnymi stereotypami.
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Część II: Mentoring – kluczowe punkty

• Czas współpracy

Formalna relacja mentorska powinna trwać minimum 3 miesiące (ok. 12 spotkań) i może 
trwać do 6 miesięcy w zależności od tego, co uważasz za najlepsze dla mentee i mentorów.

• Regularne spotkania

Ważne jest, aby spotkania odbywały się przynajmniej raz w tygodniu. Powinny trwać od 60 
do 90 minut, ale mogą być krótsze lub dłuższe w zależności od zaplanowanych aktywności.

Zaleca się, aby osoby nie spotykały się w swoich domach podczas formalnej relacji mentorskiej. 
Ma to na celu zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort każdej ze stron.

Mentorzy będą musieli się zastanowić, gdzie mogą zorganizować spotkania – mając na uwadze 
transport, a także element finansowy, ponieważ niektórzy mentee mogą nie mieć wystarczających 
środków na niektóre aktywności. Mentorów zachęca się do szukania bezpłatnych lub 
tanich zajęć.

Jeśli Twoja organizacja ma do tego odpowiednie miejsce, możesz zorganizować małe pomieszczenie 
na spotkania mentoringowe i zaoferować poczęstunek.

Dobrym pomysłem jest również organizowanie zajęć grupowych przynajmniej raz w miesiącu, 
podczas których zarówno mentorzy, jak i mentee mogą poczuć się częścią większej grupy, 
poznać nowych ludzi i poszerzyć znajomości. Może to być wspólne święto (Boże Narodzenie, 
Ramadan, Wielkanoc), podczas którego wszyscy podzielą się częścią swojej tradycji. Może to 
być również piknik lub wycieczka do muzeum. Najważniejsze jednak jest to, że podczas takich 
spotkań uczestnicy programu mają szansę na interakcję ze sobą.
 
• Mentoring jako relacja trójstronna

Relacja mentorska jest trójstronna, tworzą ją mentor_ka, mentee i Twoja organizacja.  
Mentorom należy uświadomić – poprzez szkolenie – że są wolontariuszami Twojej organizacji. 
Lider programu jest także pierwszym kontaktem dla mentorów i mentee w przypadku wystąpienia 
problemu. Może się również zdarzyć, że Twoja organizacja oferuje inne usługi, których potrzebują 
mentee (lub będą w stanie pomóc im i mentorowi w uzyskaniu do nich dostępu), na przykład 
porady prawne lub wsparcie psychologiczne.

• Źródła pomocy dostępne dla mentee

Najlepszym źródłem informacji są sami mentorzy – znają miasto i zostaną przeszkoleni w 
zakresie dostępu do usług. Następnym potencjalnym kontaktem jest Twoja organizacja, która 
będzie w stanie nakierować mentora na potrzebne usługi.
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Dobrym pomysłem jest też utworzenie forum internetowego (np. grupy na Facebooku) dla 
mentorów, na którym będą mogli wymieniać się informacjami i wskazówkami – na przykład 
odnośnie dni, w których wstęp do muzeów jest bezpłatny. 

Moje doświadczenie:  
bycie mentorką

Ania

• Dlaczego zdecydowałaś się zostać mentorką? 
Przede wszystkim chciałam wesprzeć osobę w jej drodze odkrywania Polski i poznawania 

tutejszego życia. Miałam również nadzieję nawiązać nowe przyjaźnie, poznać nowych ludzi i 
ich kulturę. Uznałam to też za świetną okazję do ćwiczenia moich umiejętności mówienia po 
angielsku.

• Jak myślisz, jakie korzyści odniosłaś z bycia mentorką?
Nabrałam pewności siebie w mówieniu po angielsku. Poznałam na nowo Poznań - 

oprowadzając kogoś po mieście, jeszcze bardziej go doceniłam. Nauczyłam się wiele  
o komunikacji międzykulturowej, mogłam porozmawiać z osobą, z którą normalnie nie 
miałabym szansy się zaprzyjaźnić. Cieszę się, że dzięki programowi mogliśmy wymienić wiele 
myśli i pomysłów. Jednak bycie mentorką było czasami wyzwaniem i musiałam się nauczyć,  
jak skutecznie się komunikować i wyznaczać właściwe granice.

• Co było największym wyzwaniem w Twojej relacji mentor–mentee, jak sobie 
z nim poradziłaś?
Największym wyzwaniem było nie rezygnować – utrzymać komunikację i podążać za 

programem. Gdy wszyscy są zajęci, łatwo jest przestać się starać po kilku tygodniach. Udało nam 
się kontynuować, stosując się do wytycznych projektu i planując spotkania z wyprzedzeniem.

• Czy uważasz, że Wasza para była dobrze dobrana?
Tak, jak najbardziej! Musiałam być sparowana dwa razy – pierwsza osoba była na pierwszym 

spotkaniu, ale ostatecznie nie kontynuowała projektu. Drugi raz był jednak udany i spędziliśmy 
razem owocnie trochę czasu.

• Co powiedziałabyś każdemu, kto myśli o zostaniu mentorem?
Powiedziałabym: zrób to! Bądź gotowy na wyzwanie, ale także bądź cierpliwy i wyrozumiały 

i ciesz się doświadczeniem. Wykorzystaj szansę, aby poznać nową osobę i rozwijaj się razem  
z nią. 
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• Kim (nie) jest mentor_ka?

Mentora_rkę możemy sobie wyobrazić jako przyjazną twarz lub nową osobę w kontaktach 
telefonicznych. Jest po to, aby wesprzeć, doradzać i pomagać nowoprzybyłym w integracji  
z lokalną społecznością.
Od mentora_rki nie oczekuje bycia zastępczym rodzicem, doradcą zawodowym lub pracownikiem 
socjalnym, ale niektóre cechy powiązane z tymi rolami będą pomocne mentorowi, na przykład:
 
• słuchanie

• troszczenie się

• wspieranie

• doradzanie
  

Kim JEST (może być) mentor 
• coachem
• przewodnikiem
• wzorem do naśladowania
• rzecznikiem
• przyjacielem (wsparcie emocjonalne)
• nauczycielem języka polskiego

Kim mentor NIE jest
• pracownikiem socjalnym lub prawnikiem
• psychologiem lub terapeutą 
• wybawcą
• ekspertem
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Skuteczny_a mentor_ka migrantów...
• szanuje ludzi,

• słucha aktywnie,

• odczuwa empatię,

• dostrzega rozwiązania i możliwości,

• jest elastyczny_a, otwarty_a i dostępny_a,

• jest uczciwy_a i nie ocenia,

• jest wytrwały_a i zaangażowany_a,

• jest cierpliwy_a,

• jest zaradny_a,

• koncentruje się na potrzebach mentee,

• jest zaufanym przyjacielem / zaufaną przyjaciółką,

• pomaga podopiecznemu_ej zintegrować się z życiem w Polsce,

• zapewnia dostęp do ludzi, miejsc i rzeczy poza codziennym środowiskiem mentee.



• Wyznaczanie granic

Dobra relacja mentorska wymaga wyznaczenia pewnych granic. Obejmują one:

• przyjaźń – podczas gdy niektóre pary mentorskie zostaną przyjaciółmi, nie dotyczy to 
wszystkich. Jedna lub obie strony mogą nie czuć się komfortowo, jeśli chodzi o dzielenie 
się informacjami o sobie, dlatego muszą być tego świadome i to akceptować. Mogą również 
występować pewne różnice kulturowe, które mogą stanowić utrudnienie (na przykład 
fizyczna bliskość / przestrzeń osobista);

• media społecznościowe – żadna strona nie powinna czuć się zmuszana do przyjmowania 
zaproszeń do znajomych w mediach społecznościowych. Każdy uczestnik_czka programu 
powinien_nna czuć się komfortowo z poziomem udostępnianych informacji o sobie i tym,  
w jakim stopniu wpuszcza drugą osobę do swojego życia prywatnego;

• finanse – relacja mentorska nie powinna zawierać elementu finansowego. Mentorzy 
nie powinni płacić za mentee (na przykład bilety wstępu, kawa). Dlatego ważne jest, aby 
mentorzy planowali korzystanie z bezpłatnych zajęć i robili to z wyprzedzeniem. W miesiącach 
zimowych będzie to trudniejsze. Ponadto mentorzy nigdy nie powinni pożyczać pieniędzy 
mentee. To całkowicie zmienia dynamikę relacji i może poważnie zaszkodzić skuteczności 
pary i całego programu;

• miejsca spotkań – pary nie powinny się spotykać w swoich domach na etapie formalnej 
relacji mentoringowej.

• Sprostanie oczekiwaniom

Mentorzy i Twoja organizacja będą musieli wspólnie zmierzyć się z oczekiwaniami mentee.

Jak wspomniano powyżej, mentorzy nie są profesjonalistami i chociaż mogą być w stanie pomóc 
w niektórych obszarach, prawdopodobnie nie pomogą mentee w osiągnięciu wszystkich jego 
celów, zwłaszcza w wejściu na rynek pracy.

Dlatego ważne jest, aby mentee byli poinformowani o celach programu mentoringu. 
Powinno to nastąpić w czasie fazy rekrutowania mentee, ale dobrym pomysłem jest również 
zorganizowanie spotkania bezpośrednio przed parowaniem mentor_ka–mentee w celu omówienia 
programu i wyznaczenia granic.

15



16

Część III: Planowanie i prowadzenie programu 
mentoringowego – przewodnik krok po kroku 

• Rodzaje programów mentoringowych

Istnieje wiele różnych rodzajów programów mentoringowych, które możesz prowadzić. 
Ostateczna decyzja zostanie podjęta na podstawie konkretnego zapotrzebowania. Jeśli masz 
odpowiednią liczbę pracowników, kilka programów może być uruchamianych jednocześnie, ale 
każdy z nich będzie prawdopodobnie potrzebował osobnego lidera lub liderki programu.

Mentoring 1:1 – to najczęściej spotykany rodzaj mentoringu. Każdemu i każdej mentee 
zostanie przydzielony_a w pełni wyszkolony_a mentor_ka. Wspólnie ustalą cele relacji mentorskiej 
i będą się regularnie spotykać. Łączenie w pary będzie oparte na preferencjach każdej osoby  
i możliwości ich zaspokojenia.

Sugerujemy łączenie w pary osób tej samej płci i w podobnym wieku. Dodatkowo para musi 
mieć przynajmniej jeden wspólny język, choć nie musi być to główny język kraju, w którym ma 
miejsce projekt.

Mentoring 1:1 - dostosowany do potrzeb danej grupy – jest to mentoring 1:1, ale 
skoncentrowany na określonej grupie użytkowników: na przykład seniorach lub osobach  
z niepełnosprawnością fizyczną czy umysłową, które mogą wymagać specjalnych form  
wsparcia mentorskiego.

Mentoring w szkole – tego typu mentoring dla nowych uczniów może być świetnym 
sposobem na poznanie rówieśników i integrację. Wiąże się to jednak z pewnymi wyzwaniami, 
ponieważ wymaga innego poziomu administracji i kierownictwa (kontakt w szkole) oraz musi 
pasować do środowiska szkolnego. Ponieważ uczestnicy będą niepełnoletni, konieczne będą 
dodatkowe środki bezpieczeństwa – na przykład wszystkie spotkania powinny odbywać się na 
terenie szkoły w obecności odpowiedzialnej osoby dorosłej.

Mentoring rodzin – w tej formie projektu współpracują całe rodziny. Pozwala to na 
integrację zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Mentoring profesjonalny – istnieją dwa rodzaje profesjonalnego mentoringu, które 
mogą być odpowiednie dla korzystających:

1. mentoring branżowy – połączenie mentee z mentorem lub mentorką pracującym_cą w 
tej samej branży (na przykład w nieruchomościach, IT, handlu). Mentor_ka może pomóc  
w wejściu na rynek pracy, przygotowaniu CV, opanowaniu języka branżowego;

2. coaching – wymaga mentorów, którzy są lepiej wyszkoleni i doświadczeni jako trenerzy 
personalni. Mentor_ka oferuje szkolenie i wskazówki podopiecznemu w wyznaczeniu  
i osiąganiu celów.
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• Różne funkcje pracowników

Wielkość projektu mentorskiego będzie zależała od wielu czynników, w tym budżetu, liczby 
uruchomionych programów mentorskich, liczby planowanych par mentorskich. Jeśli prowadzony 
jest tylko jeden program, poniższe funkcje będą prawdopodobnie pełnione przez tę samą osobę.

Koordynator_ka projektu
Osoba ta jest odpowiedzialna za wszystkie programy mentoringowe, a jej rolą jest: 

• koordynacja wszystkich programów (harmonogramu),
• ocena i rozwój projektu zgodnie z potrzebami odbiorców usług,
• budowanie relacji z kluczowymi aktorami społeczności lokalnej (na przykład mediami),
• zapewnienie regularnej superwizji dla liderów programów,
• prowadzenie ewidencji kart czasu pracy, umów wolontariackich i tym podobnych,
• praca z szefem lub szefową organizacji nad budżetami, wnioskami o dofinansowanie  

i sprawami prawnymi.

Lider_ka programu
Każdy_a lider_ka odpowiada za jeden program mentoringowy (np. 1:1 albo w szkołach).  
Są to osoby pracujące z mentorami i mentee. Ich zadaniem jest:

• identyfikacja i rekrutacja potencjalnych mentee,
• rekrutacja i przeszkolenie mentorów,
• przeprowadzenie procesu łączenia w pary i pierwszego spotkania par,
• bycie pierwszym punktem kontaktowym dla mentorów i mentee w przypadku problemów,
• wspieranie zarówno mentora_rki, jak i mentee w trakcie ich relacji,
• prowadzenie regularnych sesji superwizyjnych z mentorem_rką i wspieranie mentee,
• przeprowadzenie zakończenia współpracy każdej z par i całego programu (wydarzenie 

wieńczące program),
• przeprowadzenie ewaluacji zarówno z mentee, jak i mentorami (we współpracy  

z koordynatorem projektu).

Mentor_ka

• ogranizowanie spotkania raz lub dwa razy w tygodniu w celu wspierania, zachęcania do 
działania i pomocy mentee, 

• kierowanie mentee do odpowiednich instytucji i organizacji,
• prowadzenie rejestru spotkań (terminy, tematy),
• uczestnictwo w regularnych sesjach superwizji indywidualnej z liderem_rką programu,
• uczestnictwo w ocenie końcowej projektu.
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Mentee 

• spotykanie się raz lub dwa razy w tygodniu ze swoim mentorem_rką,
• dzielenie się wszelkimi problemami lub obawami dotyczącymi ich relacji mentorskiej  

z koordynatorem_rką projektu programu,
• uczestnictwo w ocenie końcowej projektu.

Jeśli prowadzisz jeden typ programu, koordynatorem projektu i liderem programu może być 
ta sama osoba. Sugerujemy jednak, aby za projekt odpowiadały co najmniej dwie osoby – aby 
dzieliły nakład pracy i wspierały realizację projektu.

• Nakład pracy

Koordynator_ka projektu – jest to prawdopodobnie rola w niepełnym wymiarze godzin, 
ale zależy to od wielkości projektu. Koordynator projektu prawdopodobnie musi poświęcić na 
każdy program minimum 4–6 godzin miesięcznie. Oznacza to, że koordynator odpowiedzialny 
za 4 programy będzie potrzebował minimum 16–24 godzin miesięcznie.

Lider_ka programu – nakład pracy w projektach mentorskich nie obejmuje nawet całego 
czasu trwania każdego programu. Na początku praca jest bardziej intensywna (rekrutacja, 
szkolenie, kojarzenie), później głównymi zadaniami są bieżące wsparcie oraz superwizja 
mentorów i mentee. Wymagane jest minimum 10 godzin tygodniowo w oparciu o program dla 
15 par (15 mentorów i 15 podopiecznych).

Mentor_ka – mentorzy to zwykle wolontariusze. Ich tygodniowe zaangażowanie to 
minimum jedno spotkanie tygodniowo z mentee (60–90 minut). Niektóre czynności wymagają 
przygotowania, co daje kolejne 30–90 minut. Ponadto będą musieli wziąć udział w półdniowej 
sesji szkoleniowej, spotkaniach superwizyjnych (telefonicznych lub osobistych) organizowanych 
co dwa tygodnie, wydarzeniu na zakończenie projektu, ewaluacji kończącej projekt, a także 
powinni prowadzić rejestr spotkań.
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• Rekrutowanie uczestników

Po wybraniu tego, jaki rodzaj programu chcesz prowadzić, i określeniu długości jego trwania 
czas rozpocząć proces rekrutacji. Składa się on z dwóch etapów: rekrutacji mentorów, a następnie 
ogłoszenia rekrutacji mentee.

Podczas rekrutacji zarówno na mentorów, jak i mentee ważne jest zdobycie jak największej ilości 
informacji, aby późniejsze dopasowanie okazało się owocne. Oprócz języka, wieku, płci i miejsca 
zamieszkania inne informacje będą dotyczyły na przykład tego, czy dana osoba ma dzieci, a jeśli 
tak, to w jakim są wieku, czym ta osoba zajmuje się zawodowo, jakie ma hobby i tym podobne. 
Pozwoli ci to również dopasować mentorów i mentee na podstawie ich zainteresowań. Nasze 
doświadczenie pokazało, że jeśli pary mają coś wspólnego, ich relacja będzie bardziej udana.
 
Rekrutowanie mentorów

Zawsze lepiej jest zacząć od rekrutacji mentorów. W ten sposób poznasz możliwości projektu  
i nie ryzykujesz rozczarowania osób oczekujących mentora czy mentorkę.

To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz rekrutować i dobierać mentorów do kolejnych szkoleń. 
Najprostszym sposobem jest ankieta online. Może to jednak nie być najlepsza opcja dla 
każdego rodzaju programu. Na przykład w razie rekrutacji przeprowadzanej w szkołach lepszym 
rozwiązaniem może być kontakt z nauczycielem, pracownikiem danej szkoły, podczas gdy dla 
starszego mentora lepszą opcję stanowić będą na przykład papierowe wersje kwestionariuszy. 

Tak samo jest z promocją projektu, zatem zastanów się, jakiego rodzaju technologii/mediów 
używają twoi potencjalni mentorzy.

Po wypełnieniu kwestionariusza przez zainteresowanych kandydatów w kolejnym etapie należy 
wybrać, którzy z nich nadają się na mentorów. Nie każdy chętny wolontariusz czy wolontariuszka 
będą dobrymi mentorami. Jednocześnie brak mentoringu lub wcześniejszego doświadczenia  
w wolontariacie nie oznacza, że dana osoba nie jest odpowiednia. 

Proponujemy zorganizowanie spotkań 1:1 z kandydatami, abyś mógł zorientować się, kim są 
i dlaczego chcą być mentorami. Jeśli nie jest to możliwe, sugerujemy rozmowy telefoniczne/
internetowe. 

Następnie możesz wybrać kandydatów, których zaprosisz na szkolenie mentorskie.

Rekrutowanie mentee

Gdy już wiesz, ilu będziesz mieć mentorów, możesz promować program wśród potencjalnych 
mentee.
Ankieta to dobry pomysł, ponieważ pozwala uzyskać informacje na temat ich wieku, płci, 
zainteresowań, języków, którymi się posługują, dostępności czasowej i tym podobne.

W przypadku obu kwestionariuszy pamiętaj o załączeniu oświadczeń RODO.
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• Szkolenie

Chociaż bycie mentorem nie wymaga wielu formalnych umiejętności, wszyscy 
mentorzy muszą przejść formalne szkolenie. Sugerujemy co najmniej półdniową 
sesję szkoleniową. Przedstawiliśmy możliwy harmonogram szkoleń i niektóre działania 
(patrz „Planowanie szkolenia mentorskiego” poniżej).

Szkolenie powinno obejmować między innymi:

• szczegóły programu (patrz punkt 5.),
• czym (nie) jest mentoring,
• cechy dobrego mentora_rki,
• wskazówki dotyczące komunikacji,
• co robić, a czego nie robić w relacji mentorskiej (szczególnie granice dotyczące 

pieniędzy, miejsc spotkań, mediów społecznościowych i tym podobne), 
• z kim się skontaktować w razie problemu.

Mentee nie potrzebują szkoleń. Warto jednak przekazać im jak najwięcej informacji o 
programie (cele, szczegóły programu, oczekiwania wobec mentorów i organizacji i tym 
podobne). Można to zrobić podczas krótkiego spotkania osobistego lub przez telefon. 
Niezależnie od tego, co wybierzesz, musisz się upewnić, że osoby te wiedzą, na co się 
zapisują.

• Umowy wolontariackie

W zależności od Twojej organizacji i/lub źródła finansowania być może mentorzy będą 
musieli podpisać umowy wolontariackie. Sugerujemy zrobienie tego natychmiast po 
szkoleniu.

• Łączenie w pary

Po rekrutacji i przeszkoleniu mentorów oraz znalezieniu osób, które zgłosiły się jako 
mentee, musisz teraz połączyć mentora_rkę z mentee.

Przydatne będą tutaj dane zebrane z kwestionariuszy. Parowanie będzie oparte na wielu 
czynnikach, takich jak wiek, płeć, hobby, kiedy mentorzy/mentee mogą się spotkać, 
obszar miasta, w którym mieszkają, i języki, którymi się posługują.
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• Pierwsze spotkanie

Teraz czas na pierwsze spotkanie mentorów i mentee. Istnieją dwie możliwości.

Jedną z opcji jest zorganizowanie wydarzenia dla wszystkich mentorów i mentee. Jest to zalecany 
krok, ponieważ może służyć jako rodzaj powitania w programie i dać uczestnikom poczucie, 
że biorą udział w większym projekcie. Do tego będziesz potrzebować większej przestrzeni  
i innych zasobów (przekąski itp.). Po ogólnym wprowadzeniu i być może kilku ćwiczeniach 
przełamujących lody, połączysz w pary każdego mentora_rkę i mentee oraz poprosisz ich, aby 
się poznali.

Jeśli wykorzystanie dużej przestrzeni nie jest możliwe, inną opcją jest zorganizowanie 
indywidualnych spotkań dla każdej pary. Zabiera to jednak liderowi programu więcej czasu  
i zasobów – będziesz do tego potrzebować również odpowiedniego pomieszczenia. 

Niezależnie od tego, czy jest to 1:1, czy większe wydarzenie, cele pierwszego spotkania są takie 
same.

Poświęć trochę czasu na wzajemne poznanie się – jednym z pomysłów na ćwiczenie jest 
narysowanie przez mentora i mentee mapy opisującej ich dotychczasowe życie. Uwzględnij 
miejsca, w których mieszkali, ważne momenty w ich życiu (kamienie milowe), zainteresowania 
i hobby.

Zdefiniuj cele podopiecznego. Sugerujemy ustalenie 4–5 celów:

• oczekiwania wobec relacji,
• w czym potrzebują pomocy,
• co chcą osiągnąć,
• możliwe są następujące cele, na przykład:

 ◇ Chcę się czuć pewnie, używając języka polskiego w sytuacjach towarzyskich.
 ◇ Muszę wiedzieć, jak poruszać się po mieście.
 ◇ Chcę dołączyć do zajęć rozwijających moje hobby. 
 ◇ Chciałbym zostać wolontariuszem, gdzie mogę to zrobić?

Uzgodnij podstawowe szczegóły:

• dostępność,
• sposób kontaktowania się,
• uzgodnij miejsce spotkań, które znają zarówno mentor, jak i mentee oraz w którym czują się 

komfortowo,
• umów się na kolejne 2–3 spotkania. Rozpoczynając relację według ustalonego harmonogramu, 

mentorzy i mentee będą mogli rozpocząć proces ustalania wzajemnych oczekiwań.
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• Opieka nad projektem

Po połączeniu mentorów i mentee w pary praca lidera programu stanie się znacznie mniej 
intensywna. Głównym zadaniem jest teraz upewnienie się, czy współpraca par w ramach 
programu działa bezproblemowo.

Regularnie utrzymuj kontakt ze wszystkimi mentorami i mentee (minimum raz w 
miesiącu, najlepiej częściej).

Upewnij się, że każda para spotyka się regularnie i dąży do osiągnięcia celów wyznaczonych 
podczas pierwszego spotkania.

Zachęcaj mentorów i mentee do kontaktowania się z Tobą, jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości 
lub obawy dotyczące partnerstwa. Zachowaj przy tym poufność!

Poproś każdego mentora, aby prowadził rejestr spotkań, oraz o krótki zarys działań. Niektóre 
organizacje mogą również wymagać miesięcznych grafików dla wszystkich wolontariuszy.

• Potencjalne problemy

W idealnym świecie każdy mentor – z pomocą swojego mentee – osiągnie wszystkie 
wyznaczone cele, a każda para zostanie przyjaciółmi na całe życie… W rzeczywistości może 
wcale tak nie musi być i powinieneś być przygotowany na to, że mogą pojawić się problemy.

• Brak regularnych spotkań jest często sygnałem, że coś może być nie tak w relacji mentorskiej. 
Jeśli pary przestały się regularnie spotykać, musisz się dowiedzieć, dlaczego – być może 
jedna lub obie osoby są zajęte, a ich kalendarze kolidują ze sobą lub może to być coś 
poważniejszego.

• Para nie dogaduje się lub dochodzi do zderzenia osobowości.
• Jeden partner rezygnuje (nie może poświęcić czasu, nie chce już być częścią programu, 

zmienia miejsce zamieszkania). 
• Mentee czuje, że mentor nie jest w stanie mu pomóc.
• Jeden partner darzy uczuciem drugą osobę / przekracza uzgodnione granice.

Dla każdego z tych problemów rozwiązanie będzie inne.

• W wypadku mniejszych problemów pierwszym krokiem jest rozmowa z każdą osobą  
z pary indywidualnie, a następnie wspólne znalezienie wyjścia (może to być wybór lepszego 
czasu lub miejsca na spotkanie lub wyznaczenie innych celów).
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• Jeśli jednak współpraca pary nie jest owocna – nic na siłę. Bądź uważny – czasami mentee może 
być zawstydzony i nie poinformuje cię o tym, że jego mentor nie jest dla niego odpowiedni. W 
tym wypadku kluczem jest poufność i zaufanie do Twojej organizacji; jeśli ufają ci na tyle, że 
ci o tym powiedzieli, upewnij się, iż poinformowali cię o prawdziwym powodzie swoich obaw 
i zapewnij ich, że podejmiesz działania. Jeśli nie darzą cię zaufaniem, mniej prawdopodobne, 
że poinformują cię o takiej sytuacji ponownie lub prostu całkowicie zrezygnują z programu.

• W wypadku poważniejszych problemów (rezygnacja, konflikt między mentorem a mentee) 
konieczne może być zakończenie partnerstwa i znalezienie nowego mentora lub mentorki dla 
mentee, jeśli są dostępni i przeszkoleni.

• W skrajnych przypadkach trzeba być przygotowanym na całkowite usunięcie uczestników 
z programu.

Liderzy programu powinni prowadzić rejestr wszystkich incydentów.

• Zakończenie projektu

Po 3 miesiącach (lub dłuższym okresie) formalna relacja mentorska dobiegnie końca.  
Być może wystarczyło to niektórym parom, by zostać przyjaciółmi i nadal będą częścią swojego 
życia przez wiele lat.

W wypadku niektórych par, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę, mentorzy i mentee będą nadal 
się spotykać pod auspicjami programu mentorskiego Twojej organizacji lub nieformalnie.

Inne pary w sposób naturalny zakończą współpracę po uzgodnionym czasie trwania projektu  
i nie spotkają się ponownie, nawet jeśli obie strony były zadowolone z partnerstwa.

Możesz pomyśleć o zorganizowaniu imprezy na zakończenie projektu lub wycieczki.  
Jeśli ubiegasz się o finansowanie programu mentoring, rozważ uwzględnienie tego w swoim 
budżecie.

Zorganizuj certyfikaty dla mentorów i mentee.

• Ocena

Ostatnim etapem projektu jest ewaluacja. Opinie uczestników są kluczowe. Pomogą ci 
one wypełnić wszelkie raporty końcowe dla grantodawców i wpłyną na Twoje późniejsze decyzje 
co do sposobu prowadzenia kolejnych programów mentoringowych.

Każdy uczestnik programu powinien zostać przynajmniej zobowiązany do wypełnienia 
formularza ewaluacyjnego. Dodatkową opcją jest zorganizowanie nieobowiązkowych spotkań 
feedbackowych / grup fokusowych dla uczestników, na których mogą oni podzielić się swoimi 
doświadczeniami i opiniami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi.



24

• Sugerowany 
harmonogram 
projektu

(w oparciu o trzymiesięczne 
partnerstwo mentoringowe)

2 miesiące przed:
rozpocznij 
rekrutację 
mentorów

1 miesiąc przed:
a) szukaj mentee

b) wywiady z kandydatami 
na mentorów i selekcja na 

szkolenia

2 tygodnie przed:
szkolenie mentorskie

1 tydzień przed:
wybór mentorów 
i mentee dla par

0:
łączenie w pary 

i pierwsze 
spotkanie

w okresie 0–3 miesięcy
regularne monitorowanie 

par

po 3 miesiącach:
wydarzenie 

kończące projekt

po 4 miesiącach:
ewaluacja 

(kwestionariusze 
i grupy fokusowe)
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• Planowanie szkolenia mentorskiego

Ramy te zostały wykorzystane i dostosowane do różnych programów mentoringowych. 
Obejmują one prezentacje tego, czym jest mentoring, a także szereg działań, które mają na 
celu skłonić przyszłych mentorów do zastanowienia się nad ich przyszłymi rolami.

Możesz rozważyć stworzenie materiałów informacyjnych ze szczegółami dotyczącymi niektórych 
ważnych kwestii, na przykład zaleceń i zakazów mentoringu, wskazówek organizacji pierwszego 
spotkania, danych kontaktowych i tym podobnych.

Potrzebne materiały: stoły lub miejsca do pracy, projektor, laptop, karteczki samoprzylepne 
(lub małe kawałki papieru), arkusze papieru A1, długopisy, pisaki, poczęstunek.

Ćwiczenie 1:  
Lodołamacz  

(podzielenie się swoją 
kulturą)

Prezentacja: Cele 
programu mentoringu

PrzerwaPrezentacja: Podstawy 
relacji mentorskiej

Ćwiczenie 2: Czym jest,  
a czym nie jest 

mentoring?

Prezentacja:  
Wskazówki dotyczące 
pierwszego spotkania

Ćwiczenie 3: 
Akulturacja

Prezentacja: Co robić, 
a czego nie robić w 

mentoringu?

Podpisywanie umów 
wolontariackich

Zakończenie: 
podsumowanie,  

pytania i odpowiedzi

Ćwiczenie 4: Sugestie 
dotyczące aktywności 

mentee

Wstęp: powitanie, cele 
szkolenia, procedury  
BHP obowiązujące w 

miejscu szkolenia
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• Proponowane ćwiczenia szkoleniowe

Ćwiczenie 1: Lodołamacz – podzielenie się swoją kulturą

czas trwania: 25 minut

materiały: kartki A4 (jedna na osobę), długopisy

1. Poproś każdą osobę, aby napisała swoje imię na środku karty.

a. Poproś wszystkich o wpisanie w prawym górnym rogu nazwiska osoby, która 
pomogła im osiągnąć sukces i w jaki sposób to zrobiła.

b. W lewym górnym rogu niech napiszą trzy rzeczy, które zawdzięczają rodzinie lub 
przyjaciołom.

c. W lewym dolnym rogu poproś ich o odpowiedzenie, w jaki sposób ich kultura różni 
się od innych. 

d. W prawym dolnym rogu niech opiszą jedną czynność, którą planują wykonać ze 
swoim mentee.

2. Poproś uczestników, aby utworzyli pary i zamienili się kartami. Następnie każda osoba 
przedstawi swojego partnera, używając swojej karty.

Ćwiczenie 2: Czym (nie) jest mentoring

czas trwania: 25 minut

materiały: karteczki samoprzylepne lub małe kawałki papieru (5 na osobę), kartki A4 (po jednym 
na grupę), długopisy, markery

1. Niech każda osoba zapisze 5 słów, które reprezentują zdolności, jakie powinny cechować 
mentora_rkę.

2. Następnie trener_ka tworzy 3 lub 4 grupy. Każda grupa musi omówić swoje słowa i wymyślić 
zbiorczą listę 8 słów, a następnie przedstawić ją pozostałym grupom.

3. Wszyscy uczestnicy razem omawiają słowa i decydują o ostatecznej liście 10 słów.
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Ćwiczenie 3: Akulturacja

czas trwania: 25 minut

materiały: arkusze papieru A1 (po jednym na grupę), pisaki

1. Uczestnicy są poproszeni o przypomnienie sobie sytuacji, kiedy znaleźli się w nowym 
otoczeniu (np. w innym kraju, w nowej pracy). Następnie mają za zadanie omówić 
następujące pytania w małych grupach:

a. Jakie wyzwania napotkałeś_aś?
b. Czy uważasz, że nauczyłeś_aś się czegoś z tego doświadczenia lub zdobyłeś jakieś 

umiejętności?
c. Czy miałeś_aś kogoś, kto ci pomógł?
d. Co pomogłoby ci przezwyciężyć trudności?

2. Następnie każda grupa składa sprawozdanie pozostałym grupom na temat głównych 
punktów rozmowy i ich wpływu na ich rozumienie mentoringu.

Ćwiczenie 4: Mentor_ka–mentee

czas trwania: 20 minut

materiały: arkusze papieru A1 (po jednym na grupę), pisaki

1. Podziel uczestników na małe grupy. Poproś każdą grupę o przeprowadzenie burzy mózgów 
na temat tego, w jaki sposób mentorzy lub mentorki mogą spędzić wspólny czas ze swoimi 
mentee. 

2. Poproś każdą grupę o podzielenie się wynikami.
3. Następnie każda grupa składa sprawozdanie pozostałym grupom na temat głównych 

punktów rozmowy i ich wpływu na ich rozumienie mentoringu.
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Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

Migrant Info Point
 

Jesteśmy pierwszą poznańską organizacją działającą na rzecz kompleksowego wsparcia 
migrantek i migrantów, uchodźczyń i uchodźców – od 2013 roku prowadzimy Migrant Info Point 
udzielając fachowego wsparcia, odpowiadając na potrzeby nowych mieszkańców i mieszkanek 
Poznania. Przez lata, zbudowaliśmy kompetentny zespół, nie tylko udzielający merytorycznych 
wskazówek , ale też tworzący życzliwe i bezpieczne miejsce, dzięki któremu każda osoba, niezależnie 
od pochodzenia może poczuć się ważna w społeczności lokalnej. Udzielamy konsultacji dotyczących 
życia w Polsce, prowadzimy poradnictwo prawne, doradztwo zawodowe, organizujemy kursy 
języka polskiego i prowadzimy działania integracyjne i aktywizujące społeczność międzynarodową 
i lokalną. Nasze działania zawsze były i pozostają całkowicie nieodpłatne dla odbiorców, którymi 
są mieszkanki i mieszkańcy Poznania. 

Współpracujemy z instytucjami publicznymi i  organizacjami. Przygotowujemy wspólnie 
działania i opracowujemy dokumenty mające na celu zwiększenie dostępności dla osób, które 
przybyły z inny krajów. Chcemy by każda osoba mieszkająca w Poznaniu czuła, że jej nowe 
miasto jest na nią otwarte.

Nasza misja 
 
• Jesteśmy grupą ludzi tworzących życzliwe i bezpieczne miejsce, dzięki któremu każda osoba, 

niezależnie od pochodzenia, może poczuć się ważna w społeczności lokalnej. 

• Udzielamy fachowego wsparcia, odpowiadając na zróżnicowane potrzeby Migrantek i 
Migrantów. 

• Wspieramy budowanie integracji, dążąc do spójności społecznej i dobrostanu wszystkich 
mieszkanek i mieszkańców naszego miasta.

• Dane kontaktowe

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, napisz: office@migrant.poznan.pl

WWW - http://www.migrant.poznan.pl

FB - https://www.facebook.com/migrantinfopoint/

Instagram - https://www.instagram.c om/migrantinfopoint/

TikTok - https://www.tiktok.com/@mippolski

YouTube - https://www.youtube.com/@migrantinfopoint2793

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/19165150/

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych - Numer KRS: 0000549583


