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Wstęp
Prezentowany model jest odpowiedzią na trudną sytuację usamodzielnionych wychowanków 
placówek opiekuńczo-wychowawczych na otwartym rynku pracy. Ma na nią wpływ zarówno 
sytuacja gospodarcza kraju, ale także sposób przygotowania wychowanków do dorosłego, sa-
modzielnego życia.

Korzystając z możliwości, jakie daje Europejski Fundusz Społeczny, w ramach innowacyjno-testu-
jącego projektu „Q pracy!”, realizowanego w partnerstwie z Pomorską Komendą Ochotniczych 
Hufców Pracy oraz Grupą Kombinat Sp.z o.o Sp.k., przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie nt. 
sytuacji psychofizycznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-

-wychowawczych. Wyniki badań potwierdziły alarmującą sytuację wychowanków w obszarze 
aktywności zawodowej. Przeprowadzona w badaniu ocena wsparcia dedykowanego wychowan-
kom w czasie ich pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz poznanie potrzeb 
wychowanków w kontekście usamodzielnienia stały się podstawą do opracowania modelu pracy 
wychowawczej. Model jest wynikiem pracy interdyscyplinarnej Grupy Roboczej, w skład której 
weszli eksperci z sektorów integracji społecznej, otoczenia rynku pracy oraz pracodawców. 

Wypracowane przez partnerów w modelu nowe podejście do procesu usamodzielniania wycho-
wanków jest rozwiązaniem komplementarnym do zmian ustawowych. Nakładają one od stycznia 
2013r. obowiązek przekształcania przez samorządy powiatów masowych placówek w kameralne 
czternastoosobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze. Model jest odpowiedzią na pytanie jak 
organizować i prowadzić kameralną placówkę opiekuńczo-wychowawczą mającą charakter Domu 
dla Dzieci. Definiuje nową rolę wychowawcy jako wychowawcy mentora, który przez cały okres 
pobytu dziecka w placówce, w sposób świadomy buduje i rozwija potencjał dziecka w zakresie 
umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz w dorosłym, samodzielnym życiu. 
Model wskazuje w jaki sposób integrować zasoby otoczenia rynku pracy i pracodawców, aby 
uskutecznić proces usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 
i zbudować pomost między wychowaniem w kameralnych Domach dla Dzieci a otwartym ryn-
kiem pracy. Proponowany model bazuje na doświadczeniach wychowawców i pracodawców, 
którzy brali udział w projekcie „Q pracy!” oraz wieloletniej praktyce zawodowej grupy ekspertów 
biorących udział w tworzeniu modelu.  Model został przetestowany w 6 pomorskich kameralnych 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i uzyskał rekomendację do jego wdrożenia.

Zachęcamy do lektury
Zespół Redakcyjny Modelu
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– kameralna placówka opiekuńczo-wychowawcza, stanowi jeden z in-
tegralnych elementów systemu instytucjonalnej pieczy zastępczej. Jest 
to kameralny dom, w którym mieszka do 14 dzieci, zapewniający miesz-
kańcom intymność i prywatność, pozbawiony wszelkiej stygmatyzacji 
towarzyszącej placówkom instytucjonalnym. Wszelkie prace związane 
z prowadzeniem gospodarstwa domowego wykonywane są przez miesz-
kańców przy wsparciu kadry – wychowawców mentorów, dbających 
o całościowy rozwój wychowanków.

Słownik pojęć

– dziecko, młoda osoba do 25 r. ż., pozbawiona opieki rodziciel-
skiej, znajdująca się pod opieką kameralnej placówki opiekuń-
czo-wychowawczej na mocy decyzji Sądu oraz skierowania 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Każdy mieszkaniec, na równych 
prawach, współtworzy 14-osobową społeczność Domu.

– członek zespołu Domu dla Dzieci, obejmujący 
indywidualnym oddziaływaniem wychowawczym 
mieszkańca Domu dla Dzieci. Jest on równowarto-
ściowym towarzyszem, partnerem, który stwarza 
dziecku warunki do podejmowania przez niego/
nią świadomego wysiłku samowychowawczego 
i odgrywa ważną rolę w budowaniu samodzielno-
ści dziecka, na poszczególnych etapach rozwoju. 
Praca wychowawcza przyjmuje formę mentoringu. 
Wychowawca mentor przygotowując młodego 
człowieka do samodzielności, do wejścia na ry-
nek pracy, dostarcza mu pozytywnych wzorców, 
ułatwia nabycie wiedzy, umiejętności, nawyków, 
które wychowanek będzie mógł wykorzystać 
w dorosłym życiu.

– miejsce zapewniające opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży pozbawionym 
opieki rodzicielskiej, w ramach systemu instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zadania 
placówek reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Wyróżnia się typy placówek opiekuńczo-wychowawczych: 
socjalizacyjna, interwencyjna, specjalistyczno-terapeutyczna, rodzinna.
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rozdział 1.
Wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu 
placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wprowadzenie zmian zarówno w życiu osobistym, jak też w najbliższym środowisku, jest z re-
guły bardzo trudne. Przekonujemy się o tym wówczas, gdy staramy się zmodyfikować nasze 
przyzwyczajenia, zmienić nawyki lub wyznaczyć nowe cele, które wymagają przeorganizowania 
dotychczasowego życia.

Z drugiej jednak strony funkcjonowanie społeczności i organizacji wymaga ciągłych przekształ-
ceń i reorganizacji. W zarządzaniu trafnie ujął to Peter Drucker:1 „Jedyną stałą rzeczą w każdej 
organizacji jest zmiana”. Jest ona konieczna, by dostroić się do zewnętrznych sił i wymagań 
takich jak np. wymagania rynku pracy, które zmuszają nas do nabywania nowych kompetencji, 
zaangażowania się w pracę, umiejętności jej poszukiwania, itp.

Wprowadzenie innowacji w funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych będzie 
dla wszystkich uczestników tego procesu wyzwaniem. Warto, więc zastanowić się nad kilkoma 
ważnymi punktami. Pierwszy z nich to filozofia prowadzenia placówek, a przede wszystkim misja 
i wartości, którym podporządkowana jest jego działalność. We wdrażaniu niezbędnych zmian 
nawet doskonali dyrektorzy są w dużym stopniu uzależnieni od ludzi, którymi kierują. Z tego po-
wodu ważna będzie umiejętność budowania swojego autorytetu – kadry zarządzającej placówką 
wobec wychowawców i wychowawcy wobec wychowanków.

Druga rzecz to przedstawienie jasnego celu zmian, który będzie podzielany przez wszystkich 
– kadrę zarządzającą, wychowawców, a na koniec wychowanków domu.

Trzecią równie istotną rzeczą jest wprowadzenie jasnych zasad funkcjonowania i komunikacji 
między członkami domu. Przydadzą się one szczególnie w przypadku pojawiających się konfliktów 
oraz zaistniałego oporu wobec zmiany na każdym etapie realizacji procesu innowacji.

1 P. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo mt Biznes, Warszawa 2008.

1.1 Dlaczego zmiana jest trudna?

Postawa jednostek wobec wprowadzanych innowacji wynika z ich sposobu patrzenia na istotę 
zmian zachodzących w placówce. Można widzieć je dwojako. Po pierwsze, w sposób konserwa-
tywny, według którego zmiany można uniknąć, jest ona chwilowa, więc nie należy jej wdrażać, 
zazwyczaj wynika z błędów po stronie systemu/kierownictwa, nie przynosi niczego dobrego 
i przeszkadza w dotychczasowym funkcjonowaniu. Dlatego zadaniem kadry zarządzającej, 
która w ten sposób widzi zmianę, jest sabotowanie i unikanie jej wprowadzania. Drugi, pogląd 
progresywny, będący w opozycji do poprzedniego, ujmuje zmianę jako zachodzącą nieustanie, 
nieuniknioną i przynoszącą korzyści organizacji i ludziom w nią zaangażowanym. Zadaniem 
kierownictwa w związku z tym będzie ułatwianie procesu zmiany w organizacji.

Według klasycznych badań nad przyswajaniem innowacji E.M. Rogersa wyszczególniono pięć 
typów postaw jednostek wobec zmiany:

 → Nowatorzy – którzy są pionierami i entuzjastami zmiany, ludźmi maksymalnie otwartymi na 
zmianę, najchętniej inicjującymi zmiany w swoim otoczeniu. Jest ich niewielu w populacji – 2,5%.

 → Wcześnie przyswajający – podążają za nowatorami, również są otwarci na zmiany, choć nie 
reagują na nie tak entuzjastycznie jak pionierzy. Nadają się na tzw. agentów czy ambasadorów 
zmian. W populacji jest ich ok. 13,5%.

 → Wczesna większość – czasami nazywani są wczesnymi naśladowcami, ponieważ nadążają za 
zmianami, wdrażają je wtedy, gdy część osób już to zrobiła. Jest ich stosunkowo wielu – ok. 34%.

 → Późna większość – osoby, które wprowadzają zmiany, gdy zaczynają zauważać, że większość już 
je wprowadziła i zaczynają tracić na ich braku. Co trzecia osoba należy do grupy tzw. późnych 
naśladowców.

 → Maruderzy – przełamywanie oporu przed zmianą przychodzi im bardzo trudno, wprowadzają 
zmiany dopiero, kiedy się ich zmusi. Jest ich ok. 16% w populacji.2

Jak widać sposób postrzegania zmiany jest w  jakiejś mierze zależny od osobowości. Jak 
wynika z badań zaledwie 16% ludzi (nowatorzy i wcześnie przyswajający) są skłonni z peł-
ną otwartością, bez większych obiekcji wypróbować i zaakceptować wprowadzaną zmianę. 
 

2 D. Elsner, D. Ekiert-Grabowska, B. Kożusznik, Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły?, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Katowice 1996.
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Zdecydowana większość przyjmuje innowacje z niechęcią, nawet jeśli zmienia ona ich sytuację 
na lepszą. Przyczynami pojawiającej się niechęci mogą być:

 → nawyki – ludziom bezpieczniej i lepiej pracuje się w przewidywalnych, dobrze znanych warunkach,

 → konformizm – podporządkowanie się akceptowanym, podzielanym przez innych sposobom pracy,

 → brak zrozumienia celu – ludzie nie wiedzą, po co jest wprowadzana zmiana, na czym ma po-
legać i jakie korzyści przyniesie,

 → postrzeganie zagrożenia własnych interesów – jednostki obawiają się, że zmiana nałoży na 
nich dodatkowe obowiązki, nie przynosząc jednocześnie żadnego zysku,

 → nieprawdziwe informacje – w przypadku gdy ludzie znają tylko część faktów skłonni są dopo-
wiadać nieznaną część informacji – zwykle interpretują docierające do nich pogłoski w sposób 
zagrażający i negatywny,

 → brak zaangażowania – zmiana jest narzucana ludziom bez dyskusji, bez dania im możliwości 
wpływania na proces zmiany, który ich dotyczy3.

1.2. Przełamywanie niechęci wobec zmiany

Nawet, jeśli wiemy, że zmiana docelowo przyniesie korzyści, sama sytuacja może wywoływać lęk 
przed nieznanym – nowym obowiązkiem, zmianą przyzwyczajenia, nowymi sposobami realizowa-
nia zadań. Z drugiej strony może pojawić się zaciekawianie i nadzieja na nowe, bardziej interesujące 
zadania do wykonania w pracy, nauczenia się nowych rzeczy, rozwój osobisty. To, czy uruchomi 
się w nas emocja negatywna związana z potrzebą bezpieczeństwa, czy pozytywna, związana 
z potrzebą osiągnięć i rozwoju, zależy w dużej mierze od sposobu, w jaki przeprowadzimy zmianę.

Zadaniem kadry zarządzającej w sytuacji wprowadzania innowacyjnego modelu jest obniżanie 
lęku poprzez dostarczanie wszystkich koniecznych informacji dotyczących modelu, sposobów jego 
realizacji oraz stosowanie partycypacyjnych procedur wprowadzania zmian. Emocje pozytywne 
pojawią się, gdy pracownicy zaczną dostrzegać związek pomiędzy wprowadzonymi zmianami 
a ich pozytywnymi efektami (lepsza komunikacja z wychowankami, powodzenie w życiu zawo-
dowym wychowanka).

3 B. Kożusznik, Psychologia zespołu pracowniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002. 

J. P. Kotter i L. A. Schlesinger 4 opisują kilka sposobów przezwyciężania oporu wobec zmian:

 → uczestnictwo i zaangażowanie – opór wobec innowacji można zmniejszyć lub wyeliminować 
przez uczestnictwo zainteresowanych w projektowaniu zmiany,

 → wyjaśnienie i jak najwcześniejsze komunikowanie o zmianie – ważne jest uzasadnienie potrzeby 
wprowadzanych zmian i ich logiki,

 → ułatwianie i poparcie – zapewnienie wsparcia tym, którzy wprowadzają i podlegają zmianie jest 
kolejnym sposobem radzenia sobie z oporem – pomocne są w tym przypadku programy, szko-
lenia, udzielanie informacji zwrotnej oraz zapewnienie emocjonalnego wsparcia i zrozumienia,

 → negocjacje i uzgodnienia – niekiedy kierownictwo musi negocjować z przeciwnikami zmiany, 
wtedy szczególnie warto rozmawiać, pytać o potrzeby, obawy i szukać wspólnych rozwiązań.

Warto wspomnieć, że istnieją też inne wykorzystywane metody, takie jak manipulacja czy różnego 
rodzaju jawne lub ukryte wymuszenia będące wykorzystaniem formalnej przewagi jaką posiada 
dyrektor/dyrektorka placówki. Metody takie, chociaż najprostsze w użyciu, wiążą się w dłuższej 
perspektywie czasowej z utratą zaufania ludzi wobec kierownictwa, utratą naturalnego autorytetu 
kierownika/kierowniczki oraz wycofaniem poparcia dla jakichkolwiek wprowadzanych zmian 
w przyszłości.

1.3. Percepcja zmiany przez jednostki

Aby zrozumieć specyfikę procesu zmian w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, warto 
odwołać się do teorii coachingu. Pomocny będzie w tym model Diltsa.

Według Roberta Diltsa5 życie ludzi w jakimkolwiek systemie organizacyjnym oraz sam system (np. 
funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej) mogą być opisywane na kilku poziomach. 
Poznanie tych poziomów pozwoli na zrozumienie, co się dzieje z ludźmi podczas wprowadza-
nia zmiany.

Na rysunku znajduje się piramida poziomów Diltsa. Aby ułatwić wyobrażenie sobie, czego dotyczy 
każdy poziom, w modelu zostały ujęte także pytania, na które trzeba odpowiedzieć, żeby zebrać 
informacje o tym, jak na każdym z tych poziomów funkcjonuje dana osoba.

4 P.F.Schlesinger, V. Sathe, L.A. Schlesinger, J.P. Kotter, Projektowanie organizacyjne, pwn, Warszawa 1999.

5 R. Dilts, Od Przewodnika do Inspiratora, czyli Coaching przez duże „C”, Wydawnictwo pinlp, Warszawa 2006.
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Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych poziomów zainspirowany koncepcją Diltsa i rozwi-
jamy go w kierunku zależności związanych ze zmianą.

1. Pierwszym poziomem jest środowisko – człowiek funkcjonuje w określonym otoczeniu, na które 
składa się wszystko, co poznaje zmysłowo: co widzi i słyszy np. to, jak wygląda jego miejsce pracy, 
z kim współpracuje, czy ma warunki i potrzebne narzędzia do realizowania swoich zadań (osobny 
pokój, komputer, testy) itd. Okazuje się, że ten poziom ma ogromne znaczenie dla jakości pracy 
naszego zespołu. Jeśli człowiek nie ma zaspokojonych swoich potrzeb, nie czuje się bezpiecznie 
wśród współpracowników albo nie ma zapewnionych odpowiednich warunków pracy, nie będzie 
mógł się w pełni zaangażować w pracę. Otoczenie wpływa, więc na nasz sposób myślenia i dzia-
łania. Ważne jest więc, aby pracować w dobrej atmosferze i mieć odpowiednie warunki pracy.

2. Drugim poziomem są zachowania, czyli to, co dana osoba robi. Jest to poziom faktów, czyli tego, 
co możemy zaobserwować: czy ktoś powiedział dokładnie to zdanie czy inne?, czy ktoś przyszedł 
2 czy 4 minuty spóźniony?, czy spotkaliśmy się na korytarzu czy w kuchni? Zwracanie uwagi na 
fakty ma wielkie znaczenie przy wprowadzaniu zmiany, np. efektywnym ustalaniu celów czy 
rozwiązywaniu sytuacji trudnych komunikacyjnie.

Jeśli naszym celem jest doprowadzenie do modyfikacji zachowań i rozwiązania trudnych sytuacji, 
musimy wejść na poziom faktów, czyli tego, co dokładnie się zdarzyło, jakie innowacje nie zostały 
wprowadzone, a powinny, itp. Udzielając informacji zwrotnych, dobry menedżer nie wyraża swoich 
ocen, tylko mówi, co można było obiektywnie zaobserwować. Może powiedzieć do pracownika: 

„niesumiennie to wykonałeś”, „nie przyłożyłaś się do tego”, „to jest źle zrobione”, ale efektem tego 
będzie tylko złość pracownika i spadek jego motywacji do pracy. Takie sformułowania jak „źle”, 

„niesumiennie” to są nasze opinie, a nie obiektywne fakty. Negatywne oceny będą u ludzi, którymi 
zarządzamy, wywoływały opór, a to nie przybliży nas do wprowadzenia zmiany.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych działania wychowawców mentorów są najczęściej 
opisane w regulaminach lub wynikają z ustalonych zasad. Należy dołożyć wszelkich starań, żeby 
wszystkie procedury odnosiły się do poziomu zachowań.

3. Trzecim poziomem są umiejętności. Jest to np. wiedza, jak wykonać dane zadanie w różnych 
warunkach czy biegłość w danej dziedzinie. Doświadczony kierownik/kierowniczka wie, że po-
ziom ten jest wynikiem ciągłej, krok po kroku pracy z poszczególnymi członkami zespołu i od-
powiedniego doboru zadań do ich kompetencji. Warto wykorzystywać potencjał poszczególnych 
pracowników i budować na ich mocnych stronach. Wprowadzając zmiany, dobrze jest zastano-
wić się, w czym najlepiej sprawdziłaby się dana osoba. Jeśli to możliwe, warto także pytać pra-
cowników, jak chcą podzielić się pracą. Ludzie chcą wykonywać takie zadania, w których mogą 
wykorzystać swoje talenty. Dążeniem każdego kierownika i kierowniczki powinno być zachęcanie 
pracowników, żeby rozwijali swoje kompetencje i dzięki temu stawiali się bardziej samodzielni 
i odpowiedzialni za pracę.

To, czy potrafimy wykorzystać umiejętności, zależy także od naszych emocji. Emocje są siłą, 
która może wspierać albo przeszkadzać – wszystko zależy od tego, czy umiemy nimi kierować. 
Kierownik/kierowniczka musi umieć zapanować nad emocjami zespołu i pokierować nimi tak, 
aby cele zostały osiągnięte.

4. Czwarty poziom to przekonania i wartości – to właśnie one odpowiadają za to, jak oceniamy 
siebie i innych i co myślimy o zmianie. Nasz system wartości będzie wpływał na to, czy będziemy 
chcieli podjąć jakieś działania, czy też się z nich wycofamy. Innymi słowy, ten poziom ma bardzo 
duży wpływ na naszą motywację do działania, a więc i do wprowadzenia zmian w życie.

Przekonania są naszymi opiniami na temat rzeczywistości. Upraszczamy świat dookoła, żeby 
szybciej podejmować różne działania, ale płacimy za to cenę. Tą ceną są różne generalizacje 
uogólnienia i sądy, które nie znajdują odbicia w faktach, ale kierują naszym zachowaniem. Jeśli 
będziemy przekonani, że nie uda nam się wprowadzić zmiany, nie będziemy nawet próbować, ale 
jeśli wierzymy, że jest to możliwe, często osiągniemy zamierzony cel. W zależności od tego, jakie 
mamy przekonania, takie będą nasze działania.

Bardzo ważne jest to, jakie kierownik/kierowniczka ma przekonania na temat zarządzania ludźmi: 
czy uważa, że ludzie są z natury niechętni pracy i trzeba ich pilnować na każdym kroku, czy wręcz 
przeciwnie, że lubią pracować i wystarczy im zapewnić warunki, żeby mogli się zaangażować 
w to, co robią. Przekonania dyrektora/dyrektorki wpływają na jego/jej styl kierowania – bardziej 
nastawiony na wydawanie poleceń, kontrolę i karanie albo skupiający się na wspieraniu, konsul-
towaniu i rozwijaniu swoich ludzi.

duchowość
Kto jeszcze?

toższamość
Kto?

Przekonania i wartości
Dlaczego?

Umiejętności
Jak?

zachowania
Co?

środowisko
Gdzie? Kiedy?

• 
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Dobry kierownik pracuje też nad własnymi przekonaniami. Jeśli będzie myślał, że jego zespół 
nie poradzi sobie z nowymi zadaniami, często tak się stanie, ponieważ tak działa mechanizm 
samospełniającego się proroctwa. Kiedy pracownicy czują brak wiary dyrekcji w powodzenie 
i sens wprowadzanej zmiany, bardzo prawdopodobne, że przełoży się to na ich brak motywacji 
do działania. Pewność i entuzjazm kierwonika/kierowniczki daje pewność zespołowi.

Ważne jest, żeby przy wprowadzaniu zmian sprawdzać, jakie przekonania mają pracownicy. 
Spytać: Co o tym myślicie? Jak chcecie to zrobić? Jakie trudności mogą wystąpić? Jakie roz-
wiązania widzicie?

Wartości są to ważne niematerialne cele, do których dążymy. Wartości dają nam siłę i energię 
do działania. Odpowiadają na pytanie, jaki jest sens naszych działań, co ważnego

jest w tym, co robię. Wartości to miłość, dobro, szacunek, godność, rozwój, bezpieczeństwo, 
itd. Innymi słowy – wszystko, co jest dla człowieka ważne, co będzie go motywowało każ-
dego dnia, żeby z uporem i konsekwentnie dążyć do swoich celów. Niektórzy ludzie mówią, 
że wartością są dla nich pieniądze. Ale gdy się zaczyna z nimi rozmawiać, to okazuje się, że 
pieniądze są tylko środkiem do osiągnięcia czegoś, co jest niematerialne – miłości, bezpie-
czeństwa albo wolności.

Czasami ludzie mówią: „jestem wypalony”, „nie widzę sensu swojej pracy”. To są sygnały, że 
człowiek stracił z oczu swoje wartości, czyli świadomość po co coś robi. Jeśli pracownik nie 
zobaczy, że jego praca ma znaczenie i stoi za nią konkretna wartość, nie będzie w stanie się 
w nią zaangażować. Podobnie jest ze zmianą – pracownicy muszą zobaczyć jej sens.

5. Piąty poziom – tożsamość – określa, kim jesteśmy. „jestem mężczyzną”, „jestem matką”, „jestem 
wychowawcą”, „jestem kierowniczką”. Za każdym słowem „jestem” kryje się konkretne wyobrażenie 
siebie, swojej roli i oczekiwań innych ludzi w stosunku do mnie. Jeśli mówimy do kogoś: „Jesteś 
dobrym lub złym pracownikiem” – odnosimy się do jego tożsamości. Komunikat dotykający tego 
poziomu będzie oceną i nawet, jeśli będzie ona pozytywna, może wywołać opór i złość. Wielu 
dyrektorów dziwi się, że powiedzieli ich zdaniem coś niezbyt przykrego, a pracownik reaguje zbyt 
mocno – właśnie, dlatego, że użyli ocen „jesteś jakiś” i dotknęli jego tożsamości. Tożsamość jest 
czymś, co człowiek będzie w największej mierze chronił. Jest to szczególnie ważne przy dawaniu 
informacji zwrotnej – należy trzymać się faktów, a nie odwoływać się do naszej opinii, która jest 
trudna do przyjęcia dla pracownika.

Ten poziom odpowiada za poczucie misji, czyli opartej na wyznawanych przez nas wartościach 
filozofii życia, która określa sens i główny cel wszystkich naszych działań.

6. I wreszcie szósty poziom, ostatni, nazwany duchowym. To poziom, gdzie ludzie odpowiadają 
sobie na pytanie, Kto jeszcze? Kto jeszcze jest na tym świecie oprócz mnie? Co poza mną? To, jak 
odpowiemy sobie na to pytanie, wpłynie na nasze przekonanie, dla kogo lub czego podejmujemy 
wszelkie działania. Wielu kierowników pomija ten poziom, uważając, że jest on zbyt prywatny 
i zbyt trudny do poruszania w sytuacjach zawodowych. Jednocześnie warto pamiętać, że poziom 
duchowości dla większości osób jest najważniejszy i będzie promieniował na wszystkie inne 
poziomy funkcjonowania.

Jeśli zaczniemy patrzeć na proces zmiany w Domu dla Dzieci przez pryzmat wszystkich pozio-
mów funkcjonowania człowieka, pozwoli to nam lepiej zrozumieć zachowanie pracowników, 
którzy mają wdrożyć innowacje. W ten sposób łatwiej nam będzie nawiązać relację, moty-
wować czy delegować zadania. Są kierownicy, którzy zarządzają ludźmi tylko na poziomie 
zachowań, inni wchodzą piętro wyżej i odwołują się również do poziomu umiejętności, nato-
miast najlepsi sięgają jeszcze wyżej do przekonań i wartości oraz tożsamości i uwzględniają 
je w swojej pracy z ludźmi.

Każda zmiana obniża poczucie bezpieczeństwa w zespole, ponieważ zaburza dotychczas ustalony 
porządek. Pojawiają się nowi członkowie zespołu, wymagane są inne umiejętności niż dotychczas, 
wprowadzane inne procedury, kształtuje się nowa struktura zespołu. Wszystko to wywołuje 
opór przed zmianą i wymaga od pracowników dodatkowej motywacji, aby ją wdrożyć w życie.

Istnieją dwa rodzaje wprowadzania zmiany – pierwszy mówi, że należy zmodyfikować jedy-
nie procedury i zachowania pracowników oraz nauczyć ich nowych umiejętności, a następnie 
kontrolować wykonanie – jest to zmiana na poziomie operacyjnym, możliwa np. w przemyśle 
wytwórczym przy wprowadzaniu nowych maszyn.

Drugi mówi, że do wprowadzenia zmiany, konieczna jest nie tylko modyfikacja zachowań i nauka 
nowych umiejętności, tylko zmiana postawy, która zakłada również refleksję pracownika na 
poziomie przekonań i wartości, a czasem również tożsamości. Taki sposób wprowadzania zmian 
wydaje się jedynym możliwym w organizacjach, które zajmują się pracą edukacyjną. Tylko od-
wołując się do wartości, będziemy w stanie pokazać pracownikom sens zmiany. Jeśli pominiemy 
ten poziom to wprowadzana zmiana będzie miała charakter tylko fasadowy, będzie wynikała 
z narzucenia przez kierownictwo jej wizji, będzie miała charakter odgórnie zleconego zadania.

Zmiany dotyczące filozofii funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej oddziałują 
na postawę wychowawców mentorów, co często może wymagać zmiany przekonań, przedys-
kutowania wartości, odpowiedzenia sobie na pytanie, jaki jest sens nowych działań. Wymaga 
więc przekonania ludzi do tej zmiany.
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1.4. Jak przekonać ludzi do zmiany?

Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady wprowadzania każdej innowacji, w tym zmian 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

O co warto zadbać:

 → Znaleźć odpowiedni czas na wprowadzenie zmian – to nie może być czas, w którym placówka 
opiekuńczo-wychowawcza jest zajęty np. egzaminami wychowanków. Innowacje wymagają także 
czasu na ich wdrożenie i ten czas również należy uwzględnić w planowaniu zmiany.

 → Zadbać o komunikat – nie tylko o merytoryczną treść, ale i o formę przekazu. Poniżej zostaną 
przedstawione szczegółowe wskazówki o tym, jak to robić.

 → Zobaczyć świat oczami pracowników – wczucie się w sytuację pracowników/wychowawców 
i zrozumienie ich ustrzeże przez popełnieniem błędów. Ważne jest też, żeby pracownicy mieli 
tego świadomość.

 → Jasno określać cele – pokazać korzyści i drogę do celu. Dobrze jest, aby drogę rozpisać na małe 
kroki. Małe kroki powodują mały opór.

 → Szukać możliwości oddania odpowiedzialności za zmianę i wzmacniać poczucie wpływu wy-
chowawców mentorów – im więcej inicjatywy pracowników w zmianie, tym większa szansa, że 
będą mieli motywację do wprowadzenia tej zmiany.

 → Dawać zespołowi wybór, w jaki sposób zmiana ma zostać przeprowadzona – wpłynie to na 
motywację wewnętrzną pracowników. Najlepsza jest sytuacja, w której to nie dyrektor będzie 
przekonywał kadrę, ale zespół sam siebie będzie zachęcał do przeprowadzenia zmian.

 → Zapewnić o wsparciu merytorycznym – dostarczyć koniecznej wiedzy i umiejętności (szkolenia, 
coaching, superwizja koleżeńska).

 → Ustalić jasne reguły/normy dotyczące wsparcia – stworzyć taka atmosferę, w której stanie się 
możliwe wspieranie się nawzajem i nie będzie powstawała niezdrowa rywalizacja.

 → W sytuacji oporu, konfliktu jak najszybciej dążyć do spotkania, rozmowy, wyjaśnienia przy-
czyn oraz szukania rozwiązań. Warto stosować tutaj przede wszystkim rozmowy indywidualne.

 → Szukać osób przychylnych zmianie i gotowanych za nią podążać – tak, aby one same przeko-
nywały swoją postawą pozostałych.

 → Monitorować efekty, dawać od razu informację zwrotną, ustalić kryteria oceny, dzięki którym 
będziemy mogli poznać, że idziemy w dobrym lub złym kierunku.

 → Stosować we wszystkim narzędzia partycypacji a nie dominacji. Partycypacja dotyczy współ-
uczestnictwa wszystkich pracowników w procesie podejmowania decyzji, a później wdrażania 
innowacji. Stanowi ona jeden z najważniejszych warunków sukcesu we wprowadzaniu zmiany, 
chociaż nierzadko wymaga wcześniejszej modyfikacji sposobu kierowania – od nakazowego 
i kontrolującego do konsultacyjnego. Dzięki temu oddajemy pracownikom część władzy, a więc 
i odpowiedzialności za wprowadzane zmiany – stają się oni najważniejszymi jej autorami.

1.5 Przekazywanie wizji zmiany – czyli o celu, który motywuje

Ponieważ większość z nas nie lubi w swoim życiu zmian, umiejętne przekazanie celu wprowadzanej 
innowacji staje się sprawą kluczową dla jej powodzenia. Nawet najbardziej szczytne i korzystne 
cele mogą przez swój nieodpowiedni przekaz zniechęcać i demotywować. Jeśli chcemy przekonać 
do nowego pomysłu, umiejętnie zaangażować i zmotywować innych do poszukiwania rozwiązań 
i wprowadzenia zmiany, warto wykorzystać techniki komunikacyjne dotyczące przekazywania 
wizji zmiany.

Wizja jest niczym innym jak celem, który został sformułowany w sposób pobudzający do działania. 
Może być ona mniej konkretna (zawierać mniejszą ilość faktów, danych), ale powinna odzwier-
ciedlać kierunek, w którym warto podążać, co chcemy razem z innymi osiągnąć.

etaPy wProwadzania zmiany

Każda zmiana w organizacji jest procesem, który przechodzi przez różne fazy. Z punktu widzenia 
efektywności wprowadzania innowacji ważne jest, żeby kadra zarządzająca znała podstawowe 
etapy, przez które przejdzie zespół podczas jej wprowadzania. Dzięki temu możliwe będzie lep-
sze zrozumienie trudnych sytuacji, które się niewątpliwie pojawią, jak również przygotowanie się, 
by odpowiednio zareagować. Zaprezentowane niżej fazy stanowią jedynie mocno uproszczony 
schemat wprowadzania zmiany. Reakcja zespołu zależy od wielu czynników, których nie można 
do końca przewidzieć. Ważne jest by zaufać wiedzy, doświadczeniu i kreatywności osób zaan-
gażowanych w zmianę, bo tylko dzięki nim ma ona szansę powodzenia.

Każdy zespół przechodzi przez cztery główne fazy wprowadzania zmiany.
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 → Faza inicjowania zmiany – ludzie poinformowani o zmianie zastanawiają się nad jej celem, sensem, 
korzyściami, ale przede wszystkim nad tym, jakie koszty poniosą – jak zmieni się ich dotychcza-
sowa praca i czy będzie to zmiana korzystna. Pojawiają się obawy, jakie będą mieli dodatkowe 
obowiązki, czy sobie z nimi poradzą, po co zmiana jest wprowadzana, jaka jest prawdziwa jej 
intencja.

Mogą się pojawiać takie emocje jak: zaciekawienie, zaskoczenie, niepokój, lęk, ekscytacja, niechęć.

Co warto zrobić: kierownictwo zespołu ma za zadanie jasno określić cel oraz wizję zmiany, wy-
jaśnić jej sens, wprowadzić, jeśli to konieczne, nowe zasady współpracy w zespole, przedys-
kutować obawy oraz w jak największym stopniu oddać odpowiedzialność za wprowadzenie 
zmiany członkom zespołu. Ten etap, który jest faktycznym przygotowaniem do wprowadzenia 
innowacji, powinien budować motywację wewnętrzną poprzez dawanie wyboru, co sposobu 
realizacji celu, czynienie wspólnych ustaleń czy dyskusję. Trudno będzie ludziom zaangażować 
się w nowy sposób pracy, póki nie zobaczą jego sensu, póki sami siebie nie przekonają, że cel 
jest wart zaangażowania i zmiana przyniesie określone korzyści – dla podopiecznych, dla nich 
samych, dla rozwoju organizacji.

 → Faza oporu, buntu – to jedna z najtrudniejszych faz, ponieważ nawet ci, którzy byli początkowo 
nastawieni optymistycznie, napotykają pierwsze trudności i zaczynają odczuwać niechęć. Za-
uważają, że nowe sposoby działania zabierają dużo czasu, wymagają dodatkowego wysiłku, cierpi 
na tym dotychczasowa działalność, a rezultaty są wciąż niewidoczne. Mocniej wybrzmiewają 
głosy osób, które od początku były przeciwne zmianie. Mija pierwsza faza motywacji ideowej. 
Budzą się stare albo powstają nowe konflikty związane z walką o pozycję w grupie, np. o władzę 
między liderem a członkami zespołu czy pomiędzy członkami zespołu. Ten etap to wielki test 
dla kierownictwa, ponieważ także on/ona często staje się stroną konfliktu z pracownikami. Naj-
ważniejsze jest, by zachować spokój i nie odbierać osobiście tego, co się dzieje. Warto pamiętać, 
że jest to naturalna reakcja zespołu na zmianę i do końca tej fazy zespół nie ma możliwości na 
pełne zaangażowanie się w nowe zadania.

Mogą pojawiać się takie emocje jak: niechęć, złość, zniecierpliwienie.

Co warto zrobić: przede wszystkim rozmawiać grupowo i indywidualnie o zaistniałych problemach 
i konfliktach – o tym, co nie wychodzi, co jest trudne i jakie rozwiązania są proponowane – na 
poziomie konkretnych zachowań i faktów. Należy przypominać główny cel zmiany, zauważać 
i doceniać nawet za drobne sukcesy, udzielać wsparcia – merytorycznego i organizacyjnego. 
Warto wprowadzić lub przypomnieć istniejące zasady współpracy: np. szukamy rozwiązań a nie 
winnych, jesteśmy jednym zespołem, dlatego wspieramy się wzajemnie, komunikujemy otwarcie 

nasze obawy. Ważne jest, by zasady wynikały z potrzeb zespołu, a nie były narzucone przez 
koordynatora czy inną osobę mającą duży posłuch w grupie.

 → Faza akceptacji zmiany – ludzie zauważają pierwsze korzyści związane z wprowadzeniem zmiany, 
zgadzają się na wypracowany w procesie zmiany cel i sposób współpracy. Akceptują podział 
obowiązków i odpowiedzialności. Atmosfera w zespole uspokaja się, widać pierwsze efekty zmian. 
Członkowie zespołu wiedzą, co mają robić, dzięki temu zyskują większe poczucie bezpieczeństwa 
i mogą przejść do fazy utrwalania zmian.

Pojawiają się takie emocje jak: spokój, radość, ekscytacja, poczucie bezpieczeństwa.

Co warto zrobić: dokonać kontroli procesu i efektów zmiany, czyli sprawdzić czy idą one we wła-
ściwym kierunku, są zgodne z początkowymi założeniami i dokonać ewentualnych modyfikacji. 
Dodatkowo wspierać pracowników – motywować do dalszej wytężonej pracy nad wprowadzeniem 
zmiany poprzez pozytywną informację zwrotną, docenienie, nagrodę czy szukanie możliwości 
celebrowania pierwszych sukcesów.

 → Faza utrwalania zmiany – jeśli wszystkie poprzednie etapy przebiegły pozytywnie, czyli ludziom 
udało się zrealizować postawione przed nimi zadania, zespół osiąga taką spójność, że jest w stanie 
zaangażować się całkowicie w działanie. Jest to ostatnia i jednocześnie najbardziej efektywna 
faza wprowadzania zmiany. Ludzie są zaangażowani, wdrożeni w innowację, dostrzegają swoje 
sukcesy mają poczucie bycia zespołem. Faza ta będzie przebiegać bez większych zakłóceń aż do 
końca realizacji danego zadania, jeśli nie wystąpią niespodziewane wydarzenia lub inne zmiany, 
np. do zespołu dołączy nowa osoba.

Pojawiają się emocje takie jak: zadowolenie czy optymizm.

Co warto zrobić: zadaniem kadry zarządzającej jest wzmacnianie motywacji pracowników, przypo-
minanie o celu, dawanie informacji zwrotnej, dzielenie się wiedzą, monitorowanie i kontrolowanie 
pracy. Wszystko po to, aby podtrzymać jak największe zaangażowanie zespołu w działanie oraz 
by już myśleć o kolejnej innowacji, która uczyni zespół jeszcze doskonalszym w swojej pracy.

Istotne jest, aby pamiętać, że zespół nie przechodzi przez wyróżnione fazy tylko jeden raz, na 
początku wprowadzania innowacji. Opisane wyżej fazy dotyczą przede wszystkim momentu 
pojawienia się dużej zmiany organizacyjnej, całkowicie nowego celu, a więc na przykład nowych 
zadań do realizacji. Każda inna zmiana – np. zmiana kadry zarządzającej, nowi członkowie, inna 
hierarchia lub też inny zakres obowiązków, także spowoduje, że zespół będzie musiał dopasować 
się do tej nowej sytuacji, a więc ponownie przejść przez ten proces.
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rozdział 2.
Misja i idea Domów dla Dzieci

Dom dla Dzieci jest Domem. Domem o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze, w którym 
mieszkają dzieci i młodzież pozbawione opieki i troski rodzicielskiej. Podstawą pracy wychowaw-
czej w kameralnym Domu jest poszanowanie podmiotowości oraz indywidualne podejście do 
każdego z mieszkańców, realizowane przez zespół wychowawców mentorów.

2.1 Misja Domów dla Dzieci

Określenie misji Domu dla Dzieci pozwala na głębsze uświadomienie roli jaką spełnia Dom 
w procesie sprawowania opieki i wychowania dziecka do samodzielnego, niezależnego życia. 
Misja powinna stać się myślą przewodnią, która określi podstawowe wartości, kierunek oraz sens 
i cele działania Domu dla Dzieci.

Misją Domu dla Dzieci jest wychowanie 
w warunkach kameralnego Domu 
jego mieszkańców do osiągnięcia 
pełnej samodzielności w życiu dorosłym.

2.2 Idea Domów dla Dzieci

Zrozumienie idei funkcjonowania Domów dla Dzieci oraz świadomość wartości na jakich opiera 
się ich działanie wymaga odpowiedzi na następujące pytania:

Dlaczego?

Domy dla Dzieci wyrosły z niezgody na wychowanie dzieci i młodzieży pozbawionej opieki ro-
dzicielskiej w warunkach instytucjonalnych. Tworzone są z potrzeby utworzenia miejsc pełnych 
ciepła, bezpieczeństwa, dbałości o rozwój i przygotowanie do samodzielnego życia dzieci i mło-
dzież pozbawioną opieki rodzicielskiej.

Po co?

Domy dla Dzieci są źródłem zmiany – przygotowują dzieci i młodzież do dorosłego, samodzielnego 
życia. Wychowują na równych zasadach w i do normalności. Pracują na szczęście i życiowy sukces 
mieszkańców, którzy wychowując się w warunkach Domu są w stanie wypracować poczucie 
wpływu na własne życie.

Jak?

Domy dla Dzieci tworzą kameralne warunki życia dzieciom i młodzieży, które nie mogą wy-
chowywać się w rodzinie. Każdy Dom jest inny i niepowtarzalny – dostosowany do potrzeb 
mieszkańców. Jednak wszystkie Domy kierują się szacunkiem i troską o dziecko, jego historią 
i indywidualnymi potrzebami. Domy dla Dzieci nie uznają stygmatyzacji. Nie ma tu tabliczek 
i regulaminów wiszących na ścianach. Dom dla Dzieci jest domem, naturalną częścią społeczności 
lokalnej. Mieszkańcy żyją zwyczajnie i po domowemu – razem siadając do posiłku, spełniając 
obowiązki, dbając o najbliższą przestrzeń. W Domu dla Dzieci wychowawcy mentorzy pracują 
jako zespół, ale każdy/a z osobna jest aktywnym uczestnikiem życia Domu. W Domu dla Dzieci 
wychowawca mentor wspólnie z mieszkańcami angażuje się w codzienne czynności. Wychowanie 
ma charakter całościowy i realizowane jest przez wspólną pracę: pracę w Domu, pracę nad sobą, 
pracę edukacyjną oraz przygotowanie mieszkańców do przyszłej pracy zawodowej. Wychowawca 
mentor nie wyręcza a wspiera.



25

rozdział 3.
Kameralność Domu dla Dzieci

3.1. Lokalizacja i organizacja przestrzeni w Domu dla Dzieci

gdzie Powinien znajdować się dom dla dzieci?

Dom dla Dzieci jest zlokalizowany w miejscu dobrze skomunikowanym. W bliskim sąsiedztwie 
Domu powinna być m.in. szkoła podstawowa, gimnazjum, centrum medyczne, tereny sporto-
wo-rekreacyjne, sklepy itp. Istotna jest także bliskość do środków transportu publicznego, gdyż 
mieszkańcy Domu mogą wówczas swobodnie i szybko dojechać do szkół ponadgimnazjalnych, 
centrów kulturalnych, centrów handlowo-usługowych itp.

Dom dla Dzieci nie wyróżnia się spośród sąsiadujących z nim nieruchomości. Dom nie jest ozna-
kowany tablicą informującą o jego funkcji. Atutem Domu jest zagospodarowany ogród.

jak wygląda modelowy bUdynek, w którym zamieszkają dzieci?

Jest to budynek mieszkalny, wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej. Preferowana powierzchnia 
to ok 300 m²., zbudowany z dobrej jakości materiałów, wyposażony w funkcjonalny i energoosz-
czędny system grzewczy, posiadający dostęp do niezbędnych mediów.

Powierzchnia budynku składa się z części wspólnej, czyli: kuchni, jadalni, salonu, oraz 5–6 prywat-
nych sypialni i co najmniej 2 łazienek. W budynku jest zaplecze gospodarcze. Wskazane jest, aby 
Dom otoczony był ogrodem. Kuchnia może stanowić zamkniętą przestrzeń lub może być połą-
czona z jadalnią. Jest umeblowana i wyposażona w niezbędny sprzęt AGD oraz inne przedmioty 
konieczne do prowadzenia gospodarstwa domowego. W jadalni jest duży stół z krzesłami, przy 
którym mogą zasiąść wszyscy mieszkańcy Domu. Salon wyposażony jest w wygodną kanapę, 
telewizor, sprzęt audio-video oraz niezbędne meble. Wskazane jest, by w miejscu ogólnodostęp-
nym znajdował się komputer.

W Domu dla Dzieci obowiązuje podział na sypialnie męskie i damskie. Najczęściej wykorzystuje się 
naturalny podział domu na poziomy i ustala, na którym poziomie są sypialnie dla mieszkańców każ-
dej z płci. Sypialnie są dwu-, trzy-, w szczególnych sytuacjach czteroosobowe. Każdy mieszkaniec 
Domu ma własne łóżko, pościel, meble, w których przechowuje ubrania i inne osobiste rzeczy. 

Mieszkańcy Domu uczestniczą w podejmowaniu decyzji o wyglądzie swoich pokoi i angażują 
się w indywidualną aranżację przestrzeni. Na każdym poziomie jest łazienka. Mieszkańcy mają 
swoje prywatne kosmetyki i środki higieny osobistej.

Wszystkie pomieszczenia są estetycznie pomalowane i wyposażone. W oknach są zasłony i firany, 
na parapetach doniczki z kwiatami, na podłogach dywany, na ścianach obrazy i fotografie.

Zaplecze gospodarcze, które znajduje się najczęściej w piwnicy Domu składa się z kilku pomiesz-
czeń wyposażonych w niezbędny sprzęt: spiżarnia – w sprzęt agd (lodówka, zamrażarka), regały, 
na których składowana jest żywność; magazyn – w regały i szafy, w których przechowywane 
są środki czystości i higieny oraz inne potrzebne w Domu przedmioty. Jest też pomieszczenie, 
w którym przechowuje się narzędzia i sprzęt sportowy. W pralni, dostępnej dla wszystkich miesz-
kańców, jest co najmniej jedna pralka automatyczna.

W Domu stworzone są warunki do pracy administracyjnej wychowawcom mentorom. Dokumen-
tacja dotycząca Domu i mieszkańców przechowywana jest w bezpiecznych warunkach, w za-
mkniętej szafie. Ważne jest, aby stworzyć intymne miejsce indywidualnych spotkań mieszkańców 
z rodzicami oraz stworzyć warunki dla zewnętrznych wizytacji i kontroli, które nie zaburzają życia 
codziennego Domu oraz prywatności jego mieszkańców.

Wskazane jest, aby wokół Domu był ogród jako przedłużenie wspólnej części wypoczynkowo-
-rekreacyjnej. W ogrodzie oprócz ławek, huśtawek, można ustawić np. kosz do koszykówki lub 
trampolinę. Latem jest to doskonałe miejsce zarówno do wspólnych spotkań jak i indywidualnego 
odpoczynku mieszkańców.

3.2. Rytm życia Domu

W Domu dla Dzieci rytm dnia jest wyznaczany poprzez indywidualne plany jego mieszkańców.
W roku szkolnym, w dni powszednie, wyznacza go harmonogram zajęć szkolnych.

Poranek

Mieszkańcy Domu wstają odpowiednio wcześnie, by przed wyjściem do szkoły mieć czas na 
poranną toaletę i śniadanie, które sami przygotowują. Starsze dzieci przygotowują również samo-
dzielnie kanapki na drugie śniadanie, młodszym dzieciom pomaga wychowawca mentor będący 
na dyżurze. Wychowawca mentor asystuje wszystkim mieszkańcom podczas przygotowań, udziela 
wskazówek i kontroluje czas, by punktualnie wyszli z Domu.
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Przedpołudnie

Gdy wszyscy domownicy rozejdą się do swoich zajęć wychowawca mentor pełniący dyżur ma 
czas na przygotowanie obiadu, uzupełnienie dokumentacji, wykonanie niezbędnych telefonów, 
e-maili oraz prac porządkowych. Zdarza się, że któryś z mieszkańców w danym dniu nie uczest-
niczy w zajęciach szkolnych, wówczas jest on włączany w przygotowywanie posiłku.

Obiad

Mieszkańcy Domu wracają ze swoich zajęć szkolnych. Pora powrotu jest uzależniona od indywi-
dualnych planów lekcyjnych oraz dodatkowych zajęć odbywających się bezpośrednio po lekcjach. 
Po powrocie każdy domownik je przygotowany obiad. Samodzielnie nakłada i podgrzewa jedzenie 
oraz sprząta po spożytym posiłku.

Popołudnie

Po obiedzie i chwili odpoczynku mieszkańcy Domu pokazują wychowawcy mentorowi zeszyty 
szkolne, opowiadają o materiale „przerabianym” podczas zajęć szkolnych oraz o tym co jest za-
dane do samodzielnej pracy w domu. Każdy indywidualnie „odrabia” swoje lekcje. Wychowawca 
mentor asystuje i w razie potrzeby pomaga. Zdarza się, że zaległości w nauce dzieci są na tyle 
duże, a przerabiany materiał skomplikowany, że potrzebne jest wsparcie korepetytorów.

Gdy zadania szkolne są już odrobione mieszkańcy Domu mają czas wolny, który mogą poświęcić 
na rozwijanie swoich zainteresowań, r ekreację, odpoczynek, spotkania z rodziną i przyjaciółmi.

Wieczór

Przy wspólnym stole mieszkańcy Domu zbierają się na kolacji, którą razem z wychowawcą men-
torem przygotowuje wyznaczona osoba. Podczas kolacji jest czas na rozmowę, podsumowania, 
planowanie następnego dnia.

Po kolacji domownicy angażują się w obowiązki domowe. Zakres prac dla każdej osoby jest okre-
ślony w planie dyżurów i obejmuje porządkowanie wszystkich wspólnych części Domu, począw-
szy od odkurzania, mycia podłóg i sprzątania łazienek, a skończywszy na podlewaniu kwiatów 
czy np. karmieniu rybek. Aby uniknąć znudzenia i rutyny, plan jest modyfikowany, a pełnione 
obowiązki ulegają zmianie.

Wieczór to również czas wolny, w którym można np. oglądać TV, grać w gry, czytać.

Noc

Do godziny 22.00 mieszkańcy Domu powinni zakończyć wieczorną toaletę i być w swoich po-
kojach przygotowani do nocnego odpoczynku. Od godziny 22 obowiązuje cisza nocna. Każde 
dziecko śpi w swoim własnym łóżku. Mieszkańcom zapewniona jest prywatność odpoczynku 
i spokojny sen. Godzina 22.00 nie obowiązuje pełnoletnich mieszkańców Domu, o ile nie narusza 
to komfortu snu pozostałych. Wychowawca mentor w nocy prowadzi dokumentację i wypełnia 
obowiązki domowe.

 → W dni wolne od nauki rytm dnia podporządkowany jest spotkaniom z rodziną, przyjaciółmi 
i zajęciom rekreacyjnym. Dzieci wstają później niż w dzień powszedni, przygotowują i jedzą 
śniadanie. W soboty przedpołudniem mieszkańcy Domu porządkują swoje pokoje, ogród i wy-
konują inne obowiązki domowe. Korzystają z indywidualnych zajęć rekreacyjnych. Jest to także 
czas na uczestnictwo w zajęciach rozwijających ich pasje i zainteresowania. Starsi wychowan-
kowie w czasie tym uczestniczą w praktykach, stażach, zdobywając doświadczenie zawodowe. 
Mieszkańcy uczestniczą także w praktykach religijnych. Część domowników dni wolne spędza ze 
swoją rodziną. Osoby, które pozostają w Domu przygotowują obiad. Wspólnie zasiadają do stołu, 
jedzą i sprzątają po posiłku. Niedzielny wieczór jest czasem przygotowania do zajęć szkolnych.

 → W wakacje i ferie zimowe sposób spędzania czasu jest planowany indywidualnie z i dla każdego 
mieszkańca. Uczestnictwo w konkretnych aktywnościach jest dobrowolne i wynika z zainteresowań 
i potrzeb mieszkańców Domu. Ważne jest, że mieszkańcy korzystają z oferty ogólnodostępnej, 
a nie dedykowanej wyłącznie wychowankom Domu. Mieszkańcy korzystają z lokalnej letniej 
oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Uczestniczą w wyjazdowych formach spędzania wolnego czasu 

– obozy, biwaki, wycieczki. Niektórzy mieszkańcy Domu spędzają czas wolny w domach rodzin-
nych. W wakacje i ferie starsi mieszkańcy Domu podejmują pracę zarobkową, staże i praktyki 
rozwijając kompetencje zawodowe.

 → Święta w Domu dla Dzieci są celebrowane w zgodzie z wyznaniem i poglądami mieszkańców. 
Mieszkańcy angażowani są w przygotowania i celebracje zgodnie z wyznawaną tradycją i kalen-
darzem świąt. Szczególny nacisk połączony jest na rodzinny charakter świętowania oraz wspólne 
kultywowanie tradycji.

3.3. Zasady obowiązujące mieszkańców Domu dla Dzieci

Ze względu na różne przyzwyczajenia, systemy wartości i zachowania mieszkańców, szczególnie 
ważne jest ustalenie wspólnych zasad funkcjonowania w Domu. Jasność i przejrzystość zasad 
konstytuuje stabilność systemu domowego oraz traktowanie wszystkich mieszkańców na równych 
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zasadach. Zalecane jest, aby w każdym Domu istniał zbudowany wspólnie z mieszkańcami katalog 
obowiązujących reguł. W Domach dla Dzieci kładzie się nacisk na angażowanie mieszkańców 
w budowę systemu zasad i możliwość jego rozsądnego modyfikowania.

Przykładowe zasady obowiązujące w Domu dla Dzieci mogą być sformułowane w postaci 
dokumentu np.: „Co powinien wiedzieć i wprowadzać w czyn każdy mieszkaniec Domu, aby 
się nam wszystkim lepiej żyło“. Powinien on być opracowany przez wszystkich mieszkańców 
Domu i wychowawców mentorów. Taki dokument powinien zawierać opis obowiązków, praw 
i zakazów obowiązujących w Domu dla Dzieci. Odejście od nazwy „Regulamin” na rzecz tytułu 
opisowego jest celowe i ukierunkowane na rezygnację z instytucjonalnego charakteru pracy 
wychowawczej. Każdy mieszkaniec Domu musi zapoznać się z treścią dokumentu a akceptację 
wyrazić w formie podpisu.

rozdział 4.
Mieszkańcy Domów dla Dzieci

4.1. Reguły kierowania dziecka do Domu dla Dzieci

Podstawą do umieszczenia dziecka w Domu dla Dzieci jest postanowienie sądu, wniosek rodziców, 
opiekunów prawnych lub samego dziecka. Pobyt w Domu dla Dzieci powinien mieć charakter 
przejściowy – do czasu powrotu dziecka do domu rodzinnego lub zapewnienia dziecku opieki 
w środowisku zastępczym. W sytuacji, gdy rodzinne formy opieki nie są dostępne, dziecko pozo-
staje w Domu dla Dzieci do momentu usamodzielnienia. Po uzyskaniu pełnoletności młoda osoba 
może mieszkać w Domu dla Dzieci do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem kontynuacji nauki.

Dziecko może również zostać przyjęte do Domu dla Dzieci w trybie interwencyjnym. Dom dla 
Dzieci ma obowiązek przyjąć dziecko bez skierowania oraz zgody rodziców lub prawnego opie-
kuna, a także bez orzeczenia sądu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka. 
Dziecko może zostać doprowadzone przez policję, szkołę, kuratora, pracownika socjalnego lub 
przez osoby stwierdzające porzucenie dziecka6.

Kierowanie dziecka do Domów dla Dzieci następuje w momencie wyczerpania możliwości udzie-
lenia rodzinie systemowej pomocy. W przypadku rodzeństwa, Domy dla Dzieci kierują się zasadą 
nierozdzielania, biorąc pod uwagę więzi emocjonalne i rodzinne. Ważne, aby decyzja o przyjęciu 
dziecka do Domu dla Dzieci poprzedzona była wnikliwą analizą sytuacji dziecka. Koordynator 
domu zapoznaje się z dostępną dokumentacją dotyczącą dziecka oraz kontaktuje się ze specja-
listami, którzy pracowali z rodziną dziecka (np. pracownik socjalny, pedagog szkolny, asystent 
rodziny, kurator). Uzyskane informacje pozwalają na dokonanie oceny czy dostępna oferta Domu 
jest adekwatna do potrzeb dziecka7.

4.2. Mieszkańcy i ich podmiotowość

Mieszkańcami Domów dla Dzieci są dzieci i młodzież powyżej dziesiątego roku życia, pozbawione 
opieki rodzicielskiej. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku rodzeństwa, przyjmowane są 
również dzieci młodsze. Dom dla Dzieci przeznaczony jest dla max. 14 osób. Dom dla Dzieci jest 

6 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, Dziennik Ustaw Nr 149.

7 Ibidem.
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kooedukacyjny. W każdym może być inna proporcja płci. Czternaścioro indywidualności z własnymi 
przyzwyczajeniami i nawykami tworzy unikalną grupę domowników. Stworzona zostaje wspól-
nota, w której każdy ma swój udział. Wspólnota buduje naturalne środowisko codziennego życia. 
Wspólnota uczy współdziałania, solidarności i brania odpowiedzialności za siebie i innych.

Każdego mieszkańca domu cechuje niepowtarzalna osobowość. Indywidualność każdego z miesz-
kańców wyznaczana jest również przez bagaż przeżyć i doświadczeń. Mogą być one pozytywne 

– takie, które dzieci wspominają z chęcią i do których wracają z sentymentem albo negatywne 
– takie, o których dzieci nie chcą pamiętać i które wywołują u nich lęki oraz obawy. Każde dziecko 
mieszkające w Domu dla Dzieci wywodzi się z innego środowiska. W otoczeniu tym nabywało 
szereg przyzwyczajeń, nawyków oraz norm, z którymi później przychodzi do Domu dla Dzieci. 
Ważne jest poszanowanie przeszłości dziecka i realizacja pracy wychowawczej wyzwalającej 
naturalny potencjał osoby. Praca wychowawcza w Domu dla Dzieci opiera się na budowie wza-
jemnego zaufania i życzliwej relacji między wychowawcą mentorem i dzieckiem. Taka formuła 
pracy buduje przynależność dziecka do miejsca, jako Domu, a nie tylko miejsca zamieszkania.

rozdział 5.
Zespół domu dla dzieci

5.1. Struktura zespołu

W każdym z Domów dla Dzieci, gdzie zamieszkuje max. czternaścioro dzieci, zatrudnionych jest 
pięciu wychowawców mentorów oraz koordynator. Pod bezpośrednią opieką jednego wychowawcy 
mentora pozostaje od dwóch do trzech mieszkańców Domu. Praca wychowawców mentorów 
odbywa się w systemie zmianowym, dwunastogodzinnym. W postawie każdego wychowawcy 
mentora musi być gotowość do pracy wobec nadzwyczajnych sytuacji w życiu dziecka.

Wychowawca mentor rozpoczynając dyżur otrzymuje od poprzednika informacje odnośnie 
przebiegu dnia lub nocy. W przekazywanych wiadomościach wychowawca mentor uzyskuje 
spostrzeżenia, ustalenia, zalecenia dotyczące wszystkich mieszkańców oraz zadania, które w trak-
cie jego dyżuru muszą zostać wykonane. Wychowawcy mentorzy pracują także w środowisku 
zewnętrznym. Praca ta skoncentrowana jest na indywidualnych potrzebach dzieci pozostających 
pod bezpośrednią opieką danego wychowawcy mentora. W tym czasie realizowane są kontakty 
ze szkołami, poradniami, urzędami, specjalistami, otoczeniem rynku pracy, pracodawcami oraz 
rodziną dziecka. Jest to czas może na indywidualny kontakt z dzieckiem w Domu lub poza nim.

W Domach dla Dzieci raz w miesiącu odbywają się zebrania kadry pedagogicznej, podczas któ-
rych omawiane są sukcesy, porażki, plany poszczególnych mieszkańców, sprawy bieżące Domu, 
wyznaczane są konkretne zadania do realizacji przez wychowawców mentorów. Wszystkimi 
w/w działaniami kieruje koordynator Domu, który służy również pomocą i wsparciem dla wy-
chowawców mentorów.

Podmiot 
Prowadzący

dyrektor

zespół
administracyjny

Pracownik 
socjalny

koordynator

Psycholog

wychowawca
mentor
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5.2. Wychowawca mentor w Domu dla Dzieci

Osoba rozpoczynająca pracę w charakterze wychowawcy mentora w Domach dla Dzieci musi 
spełniać warunki prawnie określone – wykształcenie i doświadczenie, zgodnie z wymaganiami 

„Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Szczególnie 
ważne jest życiowe doświadczenie wychowawcy mentora i otwartość na drugiego człowieka.

Zadaniem kadry jest stworzenie domowych warunków, w których mieszkaniec znajdzie od-
powiedź na swoje potrzeby i przestrzeń do rozwoju mocnych stron. Wychowawca mentor jest 
towarzyszem – partnerem, który odgrywa ważną rolę w budowaniu samodzielności dziecka na 
poszczególnych etapach jego rozwoju. Formuła pracy wychowawczej przyjmuje formę mentorin-
gu. Wychowawca mentor wspierająca indywidualny rozwój mieszkańca Domu. Przygotowując 
wychowanka do samodzielności, w tym do wejścia na rynek pracy, dostarcza mu pozytywnych 
wzorców, motywuje do nabywania wiedzy i umiejętności, które wykorzysta w dorosłym życiu.

5.3. Koordynator Domu dla Dzieci

Koordynator jest osobą kluczową w tworzeniu klimatu Domu, bezpieczeństwa, otwartości na 
potrzeby mieszkańców, poszanowania wartości, serdeczności i wyrozumiałości. Stoi on na straży 
przestrzegania przyjętych zasad i norm przez dzieci i osoby dorosłe.

Jest on odpowiedzialny za pracę zespołu wychowawców mentorów, za realizację i monitorowanie 
budżetu Domu, planowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie Domu.

Koordynator również koalicję w środowisku lokalnym działającym na rzecz dzieci (szkoły, porad-
nie psychologiczno-pedagogiczne, służba zdrowia, instytucje kulturalne, otoczenie rynku pracy, 
pracodawcy).

Ważne jest, aby osoba będąca koordynatorem domu posiadała duże doświadczenie w pracy 
z dzieckiem oraz umiejętność zarządzania zespołem. Koordynator kieruje pracą zespołu wycho-
wawców mentorów, monitoruje realizację przyjętych Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem.

5.4. Dyrektor Domów dla Dzieci

Dyrektor Domów dla Dzieci odpowiada za zarządzanie strategiczne tzn. wyznaczanie, kierunków 
rozwoju, celów i sposobów działania. Jest on osobą odpowiedzialną za koordynację sieci Domów 
dla Dzieci prowadzonych przez podmiot prowadzący, w tym monitoring i nadzór prowadzonych 
w nich działań. Do obowiązków Dyrektora należy zatrudnianie pracowników oraz zarządza-
nie sferą finansową. Reprezentuje Domy w kontaktach zewnętrznych. Podejmuje współpracę 

z podmiotami zewnętrznymi: administracją publiczną, rządową, jednostkami samorządu teryto-
rialnego, czy instytucjami otoczenia rynku pracy i pracodawcami.

5.5. Psycholog w Domu dla Dzieci

Zadaniem psychologa jest wspieranie procesu wychowawczego prowadzonego przez wycho-
wawców mentorów. Psycholog realizuje swoją pracę poprzez aktywny udział w życiu Domu, 
towarzyszenie dzieciom oraz wychowawcom mentorom przy czynnościach życia codziennego. 
Pozytywne doświadczenia w relacji z psychologiem w środowisku Domu ułatwiają potencjalne 
wejście w kontakt z psychologiem-terapeutą. Psycholog jest „obserwatorem” interakcji wycho-
wawca mentor – dziecko, dziecko – wychowawca mentor, dziecko – dziecko, dziecko – rodzic.

Poznanie dziecka w naturalnych warunkach życia codziennego Domu dla Dzieci pozwala psy-
chologowi na dobór odpowiednich, dopasowanych do potrzeb dziecka narzędzi diagnostycznych 
i terapeutycznych. Psycholog dzięki temu, iż nie prowadzi codziennej pracy wychowawczej ma 
możliwość spojrzenia na proces wychowawczy z innej perspektywy, dzięki czemu uzupełnia pracę 
zespołu w konkretnych kwestiach wychowawczych. Psycholog ukierunkowuje z perspektywy 
psychologicznej – integruje środowisko: dziecko, rodzina i wychowawca mentor. Wychowawca 
mentor natomiast ma możliwość modyfikacji przyjętego kierunku pracy z dzieckiem. Spotkania 
wychowawców z psychologiem, mają charakter superwizyjny. Psycholog bierze również czynny 
udział w posiedzeniach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka w Domu dla Dzieci. Psycholog ma 
za zadanie utrzymanie kontaktów pomiędzy Domem dla Dzieci a ośrodkami terapeutycznymi.

5.6. Pracownik socjalny

Możliwe są dwie formuły zaangażowania pracownika socjalnego w działania na rzecz dziecka 
i jego rodziny:

 → Jako osoby zatrudnionej w strukturze Domu dla Dzieci;

 → W ramach współpracy kadry Domu dla Dzieci z pracownikiem socjalnym zatrudnionym w struk-
turze Ośrodka Pomocy Społecznej, pracującym bezpośrednio w środowisku rodzinnym dziecka.

Zadaniem pracownika socjalnego jest wspieranie działań podejmowanych przez wychowawców 
mentorów na rzecz dziecka i jego rodziny. Pracownik socjalny przed przyjęciem dziecka ze środo-
wiska do Domu dla Dzieci – gromadzi informacje, które są niezbędne do sporządzenia diagnozy 
sytuacji dziecka i jego rodziny, z instytucji takich jak szkoła, Ośrodek Pomocy Społecznej, sąd, 
przychodnia zdrowia itp. Współpracuje z wychowawcami mentorami nad zaangażowaniem rodzica 
w sytuacji przejmowania opieki nad dzieckiem przez Dom dla Dzieci. Działania te mają na celu 
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zwiększenie szansy na konstruktywną współpracę z rodziną dziecka w czasie jego pobytu w Domu 
dla Dzieci. Jeżeli rodzina dziecka nie podejmuje współpracy, zadaniem pracownika socjalnego jest 
zorganizowanie warunków do odebrania dziecka z rodziny. Po zamieszkaniu dziecka w Domu dla 
Dzieci pracownik socjalny jest w kontakcie z rodziną oraz wspólnie z wychowawcą mentorem 
dokonuje rozeznania sytuacji życiowej rodziny. Uczestniczy również w zbieraniu informacji z in-
stytucji wspierających rodzinę, współpracuje z wychowawcą mentorem w tworzeniu diagnozy. 
Współuczestniczy w budowaniu planu pracy z rodziną, kieruje rodzinę do miejsc, w których 
może ona uzyskać pomoc. Pracownik socjalny wspiera wychowawcę mentora w działaniach 
mających na celu powrót dziecka do rodziny, pracy nad relacjami i więziami dziecka z rodziną oraz 
w nawiązaniu kontaktu z rodziną. Zadaniem pracownika socjalnego jest analizowanie sytuacji 
i warunków rodziny przed urlopowaniem dziecka, a także podejmowanie działań w sytuacjach 
interwencyjnych, gdy opieka nad dzieckiem podczas urlopowania jest niedostateczna. Pracownik 
socjalny uczestniczy także w pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz zespole ds. okresowej 
oceny sytuacji dziecka.

5.7. Zespół administracyjny

Zespół administracyjny odpowiada za sprawy kadrowe, księgowość, komunikację z zewnętrznymi 
podmiotami, obieg informacji itp. Zapewnienia prawidłowość rozliczeń finansowych w tym od-
powiada za sprawozdawczość. Wskazane jest, aby zespół administracyjny tworzyły także osoby 
mające kompetencje do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych dających możliwości 
rozwojowe wychowankom i kadrze pedagogicznej placówek.

rozdział 6.
Nowe podejście w pracy wychowawczej 
prowadzonej w kameralnych Domach dla Dzieci

6.1. Mentoring w pracy wychowawczej

kim jest wychowawca mentor

Prezentowany model wprowadza mentoring do pracy wychowawczej w placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych. W podejściu tym wychowawca Mentor pełni dla wychowanka rolę zaufanego 
doradcy, który udziela rad, wspiera i motywuje. Koncentruje się przede wszystkim na celu jakim 
jest rozwój wychowanka. Wpływa na kształtowanie u wychowanka postawy odpowiedzialności 
za swój rozwój, swoje życie i proaktywność w miejsce reaktywności.

Iwona Majewska – Opiełko w swojej książce Logodydaktyka. Droga rozwoju definiuje mentoring 
w następujący sposób: „Mentoring polega na udzielaniu rad, informacji lub wskazówek, przez 
osobę która posiada doświadczenie, umiejętności, praktyczną wiedzę przydatne do osobistego 
i zawodowego rozwoju innego człowieka. Polega także na inspirowaniu, dostarczaniu powodów 
do działania.”8

Dla efektywności mentoringu kluczowe znaczenie ma wzajemny szacunek, poznanie się i zaan-
gażowanie mentora i mentee.

Efektem dobrego mentoringu jest:

 → Widoczny entuzjazm i satysfakcja obu stron

 → Więź interpersonalna i pogłębione zaufanie

 → Rzeczywiste poszerzenie wiedzy i doświadczeń Mentee

8 Wydawnictwo Gdańskie Psychologiczne, Wrzesień 2013
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 → Wzrost samoświadomości obu stron

 → Wzrost poczucia własnej wartości obu stron.9

Mentoring to wzajemne bogacenie się. Wymaga postawy, która charakteryzuje się uważną 
ciekawością, otwartością, empatią, szczerością, szacunkiem oraz uznaniem dla umiejętności 
wychowanka. Wychowankowie potrzebują spotkać na swojej drodze wychowawcę, który pokaże, 
że żyje zgodnie ze swoimi wartościami i dzięki temu stanie się dla nich wzorem do naśladowania.

Różnicę pomiędzy wychowawaniem tradycyjnym a mentoringiem w pracy wychowawczej obra-
zuje poniższa tabela z przykładami komunikatów kierowanych do wychowanka:

Bycie mentorem zakłada współdziałanie z dzieckiem. Co oznacza działać razem? Jeśli nie działasz 
z dzieckiem, ono nie będzie działać z Tobą. Współdziałanie dotyczy wszystkich form aktywności: 
ustalanie zasad, planowanie, spędzanie wolnego czasu, wybór pasji itp.

W relacji mentor – mentee szczególnie ważne jest poczucie więzi, poczucie bycia ważnym i akcep-
towanym, a dla poczucia bezpieczeństwa stabilność, przewidywalność, jasno określone zasady.

Bycie towarzyszem – mentorem opiera się na osobistej wizji tego, co chcę, aby urzeczywistniło 
się w życiu dziecka i moim. Co chcę mu przekazać i pokazać? Jak widzę swoją rolę w jego ży-
ciu? Po co „wychowuję” młodego człowieka? Co jest dla mnie kluczowe w byciu wychowawcą 
mentorem, czego nie może zabraknąć?

9 op.cit.

Proces tworzenia takiej wizji może trwać jakiś czas. Wizja może się zmieniać i rozwijać. Jednak 
jest kluczowym elementem pełnienia roli mentora w wychowaniu. Jeśli nie wiem dokąd idę, 
jak będę miał pewność, że dotarłem do właściwego miejsca.

Bycie wychowawcą to bardzo odpowiedzialne zadanie. Aby być odpowiedzialnym wycho-
wawcą, należy znać swoje wartości, wiedzieć, co dla mnie jest ważne. Wówczas mogę pełniej 
wspierać dziecko i świadomie podejmować decyzję dotyczące jego wychowania.

Bycie wychowawcą mentorem jest zadaniem bardzo angażującym. Bez dbania o siebie, bez 
dbania o swoją energię można się wypalić, zmęczyć, zniechęcić. A bez energii wychowawcy 
mentora realizacja wizji jest mocno zagrożona.

Bazując na koncepcji resilience – odporności psychicznej – przed wychowawcami mentorami 
stawiane jest nowe zadanie. Jest to budowanie umiejętności korzystania z  wewnętrznych 
i zewnętrznych zasobów, po to, aby dobrze funkcjonować poprzez budowanie poczucia mocy, 
własnej wartości i sprawczości. A dzieje się to dzięki:

 → akceptacji

 → pochwałom,

 → wzmacnianiu tego co pozytywne,

 → podkreślaniu zasobów i talentów,

 → stwarzaniu możliwości do decydowania o sobie, aby mieć poczucie, że mogę i mam wpływ,

 → stwarzaniu okazji i warunków do osiągnięcia sukcesu dzięki wyznaczaniu adekwatnych celów 
i planowaniu,

 →  towarzyszeniu dziecku.

Monika Sajkowska w swoim artykule Dzieci z żelaza wskazuje na znaczenie posiadania ważnych 
osób w życiu dziecka: „Procesy odporności psychicznej wzmacnia posiadanie przez dziecko 
w swoim otoczeniu, nawet jednej osoby dorosłej, która się o nie troszczy i otacza je opieką. 
Może to być babcia, dziadek, wujek, ciocia, czy nauczyciel. Taka jedna, silna relacja może pełnić 
ważną rolę ochronną. Doświadczenie bycia kimś ważnym i wyjątkowym, kimś kogo się akceptuje 
i słucha może zrównoważyć krzywdę doświadczaną od innych, nawet bliskich osób. Buduje 

Wychowanie tradycyjne Mentoring 

Chcę żebyś zrobił to natychmiast! A jeśli nie to… Chciałabym żebyśmy znaleźli rozwiązanie, 
które odpowiada nam obojgu

Żebym nie musiała cię o to dwa razy prosić! Byłoby świetnie, gdybyśmy zrobili to razem

Masz po prostu robić to, co ci każę Smutno mi, kiedy ktoś z nas jest pominięty 
przy podejmowaniu decyzji

Nie chcę słyszeć żadnego „ale” Chciałabym usłyszeć, co o tym sądzisz

Nie obchodzi mnie, co o tym myślisz Zastanawiam się czego ci teraz potrzeba

Wiem, że chcesz się pobawić, ale najpierw musisz Czy byłbyś skłonny do…?

Ile razy mam powtarzać? Pomóż mi zrozumieć swój punkt widzenia

Zastanawiam się, co myślisz o mojej propozycji
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poczucie wartości, które jest tarczą chroniącą przed złym losem. Jeden życzliwy, wspierają-
cy mentor w życiu krzywdzonego dziecka może sprawić, że zobaczy ono szansę na zmianę 
w swoim życiu, zdystansuje od problemów w rodzinie.”10

W pracy mentora wychowawcy głównym obszarem pracy jest refleksja. Poprzez zadawanie 
pytań i towarzyszenie dziecku rozwijamy jego samoświadomość, a przede wszystkim poczucie 
autorstwa i odpowiedzialności za jego życie. Wychowawca mentor nie ocenia, nie szufladkuje. 
Tam gdzie jest potrzeba, po wcześniejszym sprawdzeniu tego z wychowankiem, służy radą 
i podpowiedzią, która nie brzmi „Zrób to tak…” tylko „ja w moim doświadczeniu mam… jak 
myślisz, jak to….”

jak Przygotować do życia zawodowego

Rozwój zawodowy jest procesem trwającym przez całe życie.

Odpowiadając sobie na pytanie jak przygotować do życia zawodowego trzeba najpierw zdać 
sobie sprawę, co swoją postawą przekazuję dziecku. Wychowawca mentor świadomie może 
wspierać w podejmowaniu decyzji o pracy i przygotowaniu się do pełnienia roli pracownika.

Profesor Z. Wiatrowski w swojej teorii linii rozwoju zawodowego jednostek wyodrębnił cztery 
etapy i okresy rozwoju zawodowego. Odwołując się do każdego z tych etapów, wychowawca 
mentor może podejmować działania mające na celu przygotowanie do życia zawodowego 
dziecka. W poniższej tabeli prezentujemy możliwe działania wychowawcy mentora:

10 Artykuły z kwartalnika Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, nr 3 (40), 2012

wskazówki co robić, aby być wychowawcą mentorem

„Szczęśliwe i zdrowe dziecko to takie, które jest kochane bez żadnych zastrzeżeń i rozumiane bez 
osądzania. Żeby jednak w pełni pojąć, zaakceptować i docenić wyjątkowość naszego dziecka, mu-
simy najpierw zrozumieć, kim ono naprawdę jest. Odkrycie wrodzonej osobowości dziecka jest 
pierwszym i kluczowym krokiem”.11

W wychowaniu na miarę chodzi o odkrycie, zrozumienie i przyjęcie informacji o tym kim jest dziec-
ko, co umożliwia reagowanie we właściwy sposób, bo stale kierujemy się wiedzą na temat tego kim 
naprawdę jest.

Poznanie unikalnej struktury osobowości dziecka daje nam możliwość doboru technik motywowa-
nia, metod nakładania ograniczeń i doboru sposobu wsparcia, tak aby były skuteczne. Rozpoznanie 
osobowości odbywa się poprzez obserwację dziecka, jego kontaktów ze światem zewnętrznym, 
zabaw, doboru słów i sposobu podejmowania decyzji.

„Wyobraź sobie dziecko dorastające w atmosferze stałego wsparcia – w jego metodach postrzegania 
świata, nawiązy wania relacji z innymi, przeżywania ulubionych zabaw, stylu podejmowania decy-
zji, spędzania czasu wolnego, sposobie urządzania pokoju, wybierania zabawek i ekspresji uczuć 

– otrzymujące stale komunikaty, że jego zachowania są normalne i akceptowane. Wyobraź sobie 
dziecko zachęcane do wiary w siebie, do wyrażania swojej prawdziwej osobowości, do zaufania 
swoim spostrzeżeniom dotyczącym świata i swoim reakcjom. Wyobraź sobie dziecko, które czuje 
że jest godne miłości, zdolne i wartościowe, dokładnie takie jakie jest. Takie dziecko wyrosłoby na 

11 Paul Tieger, Barbara Barron-Tieger, Temperament Twojego dziecka. Wychowywanie w zgodzie z jego naturą, Helion 2010

Etap i okresy rozwoju Lata życia Możliwe działania

Etap kształcenia i wychowania 
przedzawodowego

4–7
7–10

• Rozmawianie o pracy, pokazywanie swojego stosunku do pracy. Pokazywanie różnych 
zawodów. Pokazywanie, że kiedyś też będziesz pracował, że wybierzesz sobie zawód, 
że można rozpoznać co lubię robić i to robić. 

• Zabawa w różne prace.

10–16 • Rozpoznawanie talentów i osobowości. Wskazywanie na mocne strony. Refleksja nad 
wyborem szkół. Rozmowy z osobami, które wykonują różne zawody. Pokazywanie 
połączeń między zawodami np. to, że jem kanapkę to jest efekt pracy: rolnika, 
młynarza, piekarza, kierowcy, sprzedawcy itd. 

• Tłumaczenie i najlepiej pokazywanie w praktyce czym jest praca w danym zawodzie.

Etap i okresy rozwoju Lata życia Możliwe działania

Etap edukacji prozawodowej 16–19 • Stwarzanie okazji do pracy, zachęcanie do wolontariatu.
• Podsumowywanie różnych doświadczeń związanych z wykonywaniem pracy.
• Powierzanie odpowiedzialności.
• Dookreślanie talentów, mocnych stron.
• Podejmowanie pierwszych decyzji o przyszłym zawodzie.
• Mogą się też pojawiać pierwsze staże, praktyki, prace, a w związku z tym zarobione 

pieniądze.
• Uczenie planowania i budżetu.
• Pokazywanie zależności pomiędzy pracą a zarabianiem. Kształtowanie asertywnej 

postawy.
• Kształcenie w zawodzie.

Etap kształcenia zawodowego 16–24 • Nabywanie praktycznych umiejętności.
• Kształtowanie postaw pracownika.
• Nabywanie doświadczeń rekrutacyjnych: pisanie CV, listu motywacyjnego.
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pewnego siebie, solidnego, uczciwego, niezależnego i kochającego człowieka dzięki temu, że zosta-
ło wychowane przez rodziców, którzy szanowali, akceptowali, wspomagali i celebrowali jego wyjąt-
kową osobowość. W głębi duszy wszyscy pragniemy po prostu być zrozumiani i akceptowani takim, 
jakimi jesteśmy. To zrozumienie jest największym darem, jaki możemy pokazać swoim dzieciom. 
Stanowi ono sedno poczucia własnej wartości.”12

Struktura osobowości wywiera wpływ na wszystkie aspekty naszego życia: ulubione zabawy we 
wczesnym dzieciństwie, przedmioty w szkole, które nas interesowały, pracę jaką uważamy za sa-
tysfakcjonującą. Nasza osobowość ukazuje się w tym jakie i jak intensywne nawiązujemy relacje, 
jakiego rodzaju informacje zauważamy i zapamiętujemy, jak podejmujemy decyzje oraz jaki stopień 
i formę kontroli preferujemy.

Istnieją cztery wymiary struktury osobowości:

7. Stopień pobudliwości

Ekstrawersja               Introwersja

8. Jakie informacje w naturalny sposób zauważa i zapamiętuje

Percepcja                     Intuicja

9. Jak podejmuje decyzje

Myślenie           Odczuwanie

10. Jak organizuję swój świat

Ocenianie            Obserwacja

Wymiary te są wrodzone. Każdy typ ma swoje mocne strony i potencjalnie słabe punkty. Człowiek 
nie wybiera sobie czy chce być ekstrawertykiem. Po prostu jest. Wszystkie cztery preferencje są 
widoczne około trzeciego – czwartego roku życia.

Pierwszy wymiar – stopień pobudliwości – opisuje, w którą stronę naturalnie kieruje się energia 
– albo do środka, ku własnym myślom i wrażeniom, albo na zewnątrz – ku innym ludziom i rzeczom.

12 op.cit.

Drugi wymiar – określa, jakiego rodzaju informacje w naturalny sposób zauważamy i za-
pamiętujemy. Ujmowanie świata przy preferencji percepcji oznacza, że dostrzegasz to co jest, 
koncentrując się na teraźniejszości i polegasz na obserwacji, pomiarach. Osoby, które polegają 
na intuicji, zauważają to, co może być, łatwo dostrzegają możliwości i związki między rzeczami 
i koncentrują się na przyszłości.

Trzeci wymiar dotyczy sposobu w jaki podejmujesz decyzje. Stosując myślenie podejmujesz 
decyzje w sposób logiczny i analityczny w oparciu o obiektywne kryteria. Osoby odczuwające – 
głównie kierują się swoim zestawem wartości i tym, jak ich decyzja wpłynie na innych.

Czwarty wymiar określa to, jak lubisz organizować świat wokół siebie. Preferencja osądzania 
to pragnienie, żeby wszystko było uporządkowane, tak by mieć poczucie kontroli. Natomiast 
preferencja obserwacji to pragnienie, by pozostawić sprawy niedokończone, tak by móc reagować 
i dostosowywać się do zmieniających się warunków.

Opis preferencji zawiera poniższa tabela:

Ekstrawersja E Introwersja I

• pobudza ich przebywanie z innymi ludźmi • pobudza ich spędzanie czasu w samotności

• lubią być w centrum zainteresowania • unikają bycia w centrum uwagi

• działają, a potem myślą • zastanowią się, a potem działają

• głośno myślą • rozważają w głębi

• mówią więcej niż słuchają • więcej słuchają niż mówią

• entuzjazm w komunikacji • oszczędni w ekspresji

• szybkie reakcje, lubią szybkie tempo • potrzebują chwili czasu na zastanowienie

• wolą szerzej niż głębiej • wolą głębiej niż szerzej

• swobodnie dzielą się osobistymi informacjami • duża sfera prywatności, dostępna tylko dla najbliższych

• głośno myślą • zanim coś powiedzą wolą to przemyśleć

• rzucają się w wir nowych sytuacji towarzyskich • czekają i obserwują zanim zdecydują się na zaangażowanie

• są bardziej zainteresowani tym, jak oddziałują na innych • są bardziej zainteresowani tym, jak inni oddziałują na nich

• lubią zróżnicowanie i gdy coś się dzieje • wolą koncentrować się na nie więcej niż jednym przedmiocie lub na 
jednej osobie na raz

• są ekspresyjni i entuzjastyczni • są bardziej zamyśleni, bardziej cenią sobie prywatność i zachowują 
więcej rezerwy

• w życiu interesuje ich wszystko na ogólnym poziomie • w życiu specjalizują się w jakichś dziedzinach
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Wychowawca mentor w swojej pracy z dzieckiem rozpoznaje osobowość dziecka i działa na jego 
miarę. Wierzy, że bazując na wrodzonych predyspozycjach to, co możliwe to maksymalizowanie 
potencjału dziecka.

Marcus Buckingham wraz z Instytutem Gallupa na podstawie wielu światowych badań stworzył 
koncepcję rozwoju człowieka w oparciu o jego mocne strony.13 Te mocne strony nazwał talen-
tami. Opracował listę 34 talentów. Zauważył, że doskonałość można osiągnąć wyłącznie przez 
rozwijanie swoich mocnych stron, a nie przez walkę ze słabościami. Silna strona to:

 → Talenty – Twoje naturalne powtarzające się wzorce myślenia, odczuwania lub zachowania, które 
znajdują pożyteczne zastosowanie.

 → Wiedza – fakty i informacje, których się nauczyłeś.

 → Umiejętności – działanie i czynności.

Twoje talenty są wrodzone, natomiast wiedzę i umiejętności nabywasz ucząc się i ćwicząc. Roz-
poznawanie talentów odbywa się poprzez uważną obserwację spontanicznych reakcji, pragnień, 
uczenia się i źródeł zadowolenia.

13 Marcus Buckingham, Donald O. Clifton, Teraz odkryj swoje silne strony, mt Business, Warszawa 2003.

Poznanie S Intuicja N

• uznają tylko to, co pewne i konkretne • ufają inspiracji i wyciągniętym z niej wnioskom

• nowe pomysły tylko wtedy, kiedy da się je praktycznie zastosować • lubią nowe idee i koncepcje

• cenią realizm i zdrowy rozsądek • cenią wyobraźnię i innowacje

• lubią wykorzystywać i doskonalić posiadane umiejętności • lubią opanowywać nowe umiejętności, uczyć się, łatwo się nudzą 
jak już nabędą

• bywają precyzyjni, ściśli, dosłowni, koncentrują się na szczegółach 
informacji

• bywają ogólni i symboliczni, obrazowi, używają metafor i analogii

• prezentują informacje krok po kroku • przedstawiają informacje skokowo, chaotycznie, w sposób 
ogólnikowy

• zorientowanie na teraźniejszość • zorientowanie na przyszłość

• są realistyczni i praktyczni • są pełni wyobraźni i kreatywności

• dostrzegają szczegóły, zapamiętują fakty; widzą to co jest • zauważają to co nowe, dostrzegają możliwości

• lubią prawdziwe zabawki imitujące prawdziwe życie • lubią niezwykłe zabawki, lubią udawać coś

• lubią gry o ustalonych zasadach • wyrabiają założenia, opierając się na swoich przeczuciach

• pragną jasnych wskazówek, mówiących im krok po kroku 
co mają zrobić

• szukają nowych sposobów na rozwiązanie problemu

• ufają swoim doświadczeniom z przeszłości • pracują zrywami

• pracują w stałym tempie

Myślenie T Odczuwanie F

• wobec problemu stosują bezstronną analizę – wycofują się • rozważają wpływ działań na innych – kroczą na przód

• cenią logikę i sprawiedliwość i uczciwość • cenią empatię i zgodę, widzą wyjątki od reguły

• w sposób naturalny widzą wady i bywają krytyczni • lubią podobać się innym, łatwo okazują uznanie

• mogą być spostrzegani jako zimni, bez serca • mogą być spostrzegani jako nielogiczni, zbyt emocjonalni

• prawdomówność jest ważniejsza niż takt • takt jest równie ważny jak prawdomówność

• motywuje ich pragnienie osiągania i dokonania • wierzą, że każde uczucie ma znaczenie

• obiektywni i analityczni, nie biorą wszystkiego do siebie • motywuje ich pragnienie bycia docenianym

• bezstronni i sprawiedliwi • przekonuje ich to co czują

• wyrażają się jasno, bezpośrednio i uczciwie • większość spraw biorą do siebie

• chcą być chwaleni za swoją niezależność i osiągnięcia • pragną harmonii i czułości

• cenią kompetencje • wyrażają ciepło, dyplomatycznie

• wymagają od siebie i od innych konsekwentnego dotrzymywania 
standardów

• chcą być chwaleni za swój własny wkład i współpracę

• bardzo cenią związki

• akceptują okoliczności łagodzące wyjątki od reguły

Osądzanie J Obserwacja P

• najszczęśliwsi po podjęciu decyzji • najszczęśliwsi, kiedy mają opcje otwarte

• najpierw praca potem zabawa – przywiązanie do zasad • najpierw zabawa potem praca

• uznają cele i pracują, aby osiągnąć je w terminie • lubią przystosowywać się do nowych sytuacji

• czas to ograniczony zasób, poważnie traktują terminy • zorientowani na proces

• lubią porządek i strukturę • czerpią satysfakcję z rozpoczynania projektu

• szybko podejmują decyzje • czas to zasób odnawialny – elastycznie traktują terminy

• reguły dają im spokój • lubią elastyczność i spontaniczność

• zdecydowani i otwarcie przedstawiają swoje opinie • odkładają decyzję na potem by zebrać więcej informacji

• wydajni i odpowiedzialni • reguły ich ograniczają

• wolą doprowadzać projekty do końca • lubią się dostosowywać w reakcji na zmiany

• są ciekawscy, zadają dużo pytań

• skorzy do zabaw

• wolą rozpoczynać projekty
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Wychowawcy mentorzy w pracy z dzieckiem kierują się dwoma założeniami:

 → Talenty każdej osoby są trwałe i wyjątkowe

 → Największa przestrzeń do rozwoju każdej osoby to obszar jej najsilniejszych stron.

Opis wszystkich talentów znajduje się w metodyce wdrożenia modelu pracy wychowawczej.

trzymam stery mojego życia. bUdowanie samodzielności

Sprawą kluczową w pełnieniu roli wychowawcy mentora jest zauważanie różnicy pomiędzy 
pomaganiem, a wyręczaniem, wspieraniem a decydowaniem, towarzyszeniem a prowadzeniem/
popychaniem. Istotną rolę odgrywa tutaj rozstrzygnięcie jak chcę budować swoją rolę wychowawcy 
mentora. Pomocne może być poznanie koncepcji “trójkąta dramatycznego”. Twórca koncepcji dr 
Stephen Karpman zauważył, że bardzo często ludzie w relacjach ze sobą grają. Stają się uwikłani 
w bycie w rolach, które uniemożliwia wzięcie odpowiedzialności, a także znalezienie rozwiązania.

Trójkąt dramatyczny mówi o tym, że będąc w relacji możemy przyjmować kilka ról:

 → Ofiara – to rola, którą zwykle zaczyna trójkąt. Ofiara epatuje swoją bezsilnością, opowiada 
o krzywdach, których doznała, dążąc do wzbudzenia w otoczeniu poczucia winy. Zarzuca przy-
nętę, prowokuje zachowania ze strony Prześladowcy lub Wybawiciela.

 → Prześladowca – buduje swoją pozycję poprzez atakowanie, poniżanie i upokarzanie innych ludzi. 
Agresywnie rozlicza, demaskuje zachowania innych ludzi, oskarża i piętnuje.

 → Wybawiciel – ta rola wiąże się ze skłonnością (przymusem) do poświęcania się. Narzucają się 
z pomocą, nieproszone szukają rozwiązań, podpowiadają. A w ten sposób utwierdzają innych 
w ich bezradności i uzależniają ich od siebie. Wybawiciel wie lepiej czego potrzebuje druga osoba 
i co jest dla niej dobre. Co pozwala Wybawicielowi myśleć, że jest potrzebny, mądry itp.

W każdej z ról trójkąta dramatycznegowystępuje rezygnacja z odpowiedzialności.

Jak nie wejść w rolę „trójkąta”? Każdy wychowawca może działać profilaktycznie, aby nie wejść 
w rolę „trójkąta dramatycznego”.

Jak to zrobić?

 → Unikanie roli Ofiary – poszukiwanie realnych sposobów na rozwiązanie problemów, zastąpienie 
zdania: „Kto mi to zrobił?” zdaniem: „Jak mogę to rozwiązać?”. W relacjach z dziećmi powinniśmy 
otwarcie i stanowczo wyrażać swoje potrzeby, emocje, opinie, zastrzeżenia. Możemy przypominać 
innym o swoich prawach, a jednocześnie nauczyć się nie uciekać od odpowiedzialności.

 → Unikanie roli Wybawiciela – rzeczywista pomoc rozwijająca drugą osobę, wzmacniająca jej au-
tonomię. W tym przypadku konieczna jest nauka współpracy, potrzebna, by nie wyręczać dzieci. 
Można działać tak, by podsuwać rozwiązania, słuchać potrzeb, „mądrze” wymagać. Powinno to 
być działanie empatyczne, uwzględniające emocje dzieci, ale z poszanowaniem wspólnych granic.

 → Unikanie roli Prześladowcy. Pozytywną alternatywą dla roli Prześladowcy jest troska o ustalanie 
jasnych granic współdziałania. Aby nauczyć się unikać roli Prześladowcy, warto ćwiczyć stanowcze 
wyrażanie swoich opinii, egzekwowanie wymagań, ale z szacunkiem i respektowaniem granic 
swoich i dzieci.

Wyjściem, aby nie wchodzić w trójkąt dramatyczny jest asertywność.

Rola wybawiciela

Rola ofiary

Rola prześladowcy
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wiem, że dam radę. jak wzmacniać PoczUcie własnej wartości?

Dzieci dorastające w zaufaniu – w środowisku, 
w którym ich potrzeby są respektowane – mają 
większe szanse na zdrowe i twórcze życie. Zaufanie 
jest bowiem podstawą poczucia własnej wartości 
u dziecka, a także więzi z dorosłymi opartej na 
wzajemnym szacunku i miłości.(…) Budując dom 
pełen zaufania i szacunku dla potrzeb wszystkich 
mieszkańców, wzmocnisz dzieci w odkrywaniu 
swojego potencjału oraz sprawisz, że w przyszłości 
chętnie wniosą swój wkład w życie rodziny, 
wspólnoty i naszej planety.14

Aby zbudować relację opartą na zaufaniu i szacunku możemy stosować ideę komunikacji opartej 
na modelu Marshalla Rosenberga – Porozumienie bez Przemocy (nvc)

Podstawowymi założeniami tego modelu/postawy są:

 → Każde działanie jest próbą zaspokojenia jakiejś potrzeby

 → Dzieci za wszelką cenę dążą do zaspokojenia swoich potrzeb

 → Jesteście odpowiedzialni za realizację własnych potrzeb

14 S. Hart, V. Kindle Hodson Szanujący rodzice. Szanujące dzieci.

 → Uczucia informują nas o zrealizowanych lub niezrealizowanych potrzebach

 → Dzieci chcą być dostrzegane i rozumiane.

Porozumiewanie się bez przemocy można opisać za pomocą czteroczęściowego procesu:

 → Obserwacje – co ja widzę, obserwuję, widzę, słyszę – wypowiedziane w sposób wolny od ocen.
Kiedy widzę/słyszę…

 → Uczucia – co czuję (chodzi to o wyrażenie co czuję, a nie co myślę) w relacji do tego co obserwuję.
Czuję…

 → Potrzeby – czego potrzebuję lub co cenię (chodzi o potrzeby, a nie preferencje lub określone 
działania) w związku z moimi uczuciami.
…ponieważ potrzebuję/cenię

 → Prośby – konkretne czynności, na których mi zależy, bo zaspokajają jakąś moją potrzebę
Czy zechciałbyś/czy zechciałabyś…

W kontakcie z dzieckiem możemy okazywać mu szacunek dzięki zauważeniu jego świata przeżyć, 
przez co dajemy mu sygnał, że jest ono ważne i próbie odgadnięcia uczuć i potrzeb, które temu 
przeżyciu towarzyszą. W języku nvc nazywamy to dawaniem empatii. Może to przebiegać według 
poniższego schematu wypowiedzi:

 → Obserwacje – kiedy widzisz/słyszysz….

 → Uczucia – czy czujesz?

 → Potrzeby – ponieważ potrzebujesz/cenisz…

 → Prośby – Czy chciałbyś/chciałabyś…?

Budowanie poczucia własnej wartości dziecka opiera się na siedmiu zasadach współdziałania:

1. Miej cel

2. Dostrzegaj potrzeby stojące za działaniem
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3. Zbuduj poczucie bezpieczeństwa, zaufania i więź

4. Inspiruj do dawania

5. Używaj języka szacunku

6. Ucz się i rozwijaj razem z dzieckiem

7. Zamień relację w Strefę bez Przemocy.

6.2. Usamodzielnienie jako proces

Praca nad „usamodzielnieniem” mieszkańca Domu dla Dzieci, rozumiana jako przygotowa-
nie do dorosłego, samodzielnego życia, rozpoczyna się z chwilą przyjęcia dziecka pod opiekę 
Domu. Kluczowe jest wyposażenie mieszkańca w kompetencje niezbędne do wypełniania ról 
społecznych i zawodowych oraz znalezienia szczęścia na wybranej drodze życia.

Kompetencje społeczne to ważny czynnik sukcesu w życiu dorosłym. Wspólne mieszkanie 
14 indywidualności uczy współpracy, szacunku do innych oraz komunikacji. Realizacja obo-
wiązków wzmacnia odpowiedzialność. Wspólne rozwiązywanie konfliktów uczy asertywności, 
empatii i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Mieszkańcy wspierani są w nawiązywaniu 
pozytywnych relacji przyjacielskich i partnerskich.

Czas przebywania wychowanków w placówce jest czasem na zbudowanie zaradności życiowej. 
Wypełnianie przez wychowanków codziennych obowiązków domowych to inwestycja w umie-
jętność samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego w dorosłym życiu. Ważne jest 
zaangażowanie wszystkich mieszkańców Domu dla Dzieci we wszystki czynności związane 
z prowadzeniem domu. Działania wychowawcze w Domach dla Dzieci przebiegają w kulturze 
pracy i wypełniania obowiązków. Wśród umiejętności radzenia sobie w dorosłym życiu nie 
może zabraknąć znajomości praw i obowiązków obywatelskich, umiejętności poruszania się 
po instytucjach w celu realizacji spraw osobistych, tj. założenie konta bankowego, złożenie 
wniosku o paszport, wniosku mieszkaniowego itp.

Rozwój edukacyjny oraz kształtowanie zainteresowań stanowią podwaliny pod dorosłe, sa-
modzielne życie, dlatego jest to bardzo istotny obszar w pracy wychowawczej w Domu dla 
Dzieci. Mieszkańcy otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji i przyswajaniu materiału szkolnego, 
a w razie potrzeby korepetycje i zajęcia ukierunkowane na wyrównywanie braków edukacyj-
nych. Odpowiedzialność za edukację szkolną w procesie wychowawczym jest odpowiedzial-

nością mieszkańca – od uczęszczania na zajęcia szkolne, przez dbałość o odrobienie lekcji, po 
samodzielne planowanie powtarzania materiału, czy wybór pory dnia przeznaczonej na naukę 
wychowawcy mentorzy są w stałym kontakcie ze szkołą, a także wspierają mieszkańców Domu 
w wyborze placówek edukacyjnych zgodnych z możliwościami, zainteresowaniami i profilem 
edukacyjnym. Podobnie w odniesieniu do rozwoju zainteresowań – mieszkańcom tworzona 
jest przestrzeń do rozwoju pasji poprzez udział w zajęciach rozwojowych poza Domem dla 
Dzieci oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Wszech-
stronny rozwój warunkuje wybór adekwatnej ścieżki zawodowej i szerokiego zakresu opcji 
w życiu dorosłym.

Kolejnym istotnym czynnikiem w rozwoju samodzielności jest dbałość o sferę zdrowotną. 
Mieszkańcy Domów dla Dzieci znajdują się pod opieką lekarską, zgodnie z potrzebami. Wy-
chowankowie włączani są w samodzielne dbanie o swoje zdrowie – od przestrzegania higieny, 
diety, przez samodzielne zażywanie lekarstw i pamiętanie o wizytach lekarskich. Ważny aspekt 
stanowi zdrowie reprodukcyjne. Pierwsze rozmowy na temat seksualności, rozwoju i bezpie-
czeństwa prowadzone są w indywidualnej relacji z młodą osobą przez wychowawcę mentora. 
Tworzone są również warunki do uzyskania profesjonalnej edukacji seksualnej u zewnętrznych 
specjalistów oraz konsultacji lekarskiej (np. wizyta u ginekologa) i wyboru metody antykoncepcji.

Mieszkańcy muszą być przygotowywani do samodzielnego dysponowania pieniędzmi i pro-
wadzania budżetu domowego w dorosłym życiu. Wszyscy mieszkańcy uczestniczą w robieniu 
zakupów na potrzeby Domu – przygotowując listę, wybierając produkty, samodzielnie realizując 
sprawunki. W społeczności Domu dużą wagę przykłada się do szacunku do tego, co wspólne 

– za naprawę zniszczonych rzeczy odpowiada osoba, która dokonała zniszczenia. Mieszkańcy 
dysponują kieszonkowym otrzymywanym w ramach budżetu Domu dla Dzieci. Wychowaw-
ca mentor wspiera wychowanka w planowaniu wydatków, uczy oszczędzania i zbierania na 
określony cel.

Tworzenie warunków do zdobywania doświadczenia zawodowego na rynku pracy to kolejny 
istotny element pracy wychowawczej warunkujący udany start w dorosłość. Kluczowe jest, 
aby młode osoby miały możliwość „sprawdzenia” się w realnych warunkach pracy. Możliwe 
jest to poprzez udział w praktykach, stażach, podejmowanie pierwszej pracy jeszcze w trakcie 
edukacji formalnej.

Decyzja o opuszczeniu Domu przez wychowanka możliwa jest w momencie uzyskania pełnolet-
niości. Może on pozostać w Domu dla Dzieci do ukończenia 25 roku życia, o ile kontynuuje naukę 
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i szanuje zasady Domu15. W tym czasie młody człowiek potrzebuje szczególnego wsparcia w po-
dejmowaniu decyzji odnośnie swojej przyszłości. Przygotowania do procedury usamodzielnienia 
jest wynikiem działań wychowawczych podejmowanych w całym okresie pobytu wychowanka 
w Domu dla Dzieci. Podejmowane decyzje wynikają ze ścieżki życiowej i planów zawodowych 
wychowanka. W rozumieniu modelu pracy wychowawczej w Domach dla Dzieci mieszkaniec 
jest przygotowany do rozpoczęcia samodzielnego życia po osiągnięciu pełnoletności wówczas, 
gdy nie wymaga bezpośredniego udziału wychowawcy mentora w realizacji własnych potrzeb. 
Osoba rozpoczynająca samodzielne życie jest przygotowana do przejęcia w pełni odpowiedzial-
ności za własne życie.

Przygotowanie sPołeczno-zawodowe

Gotowość do samodzielności w pełnieniu ról społecznych i zawodowych kształtowana jest od 
pierwszych lat życia. W modelu rekomendujemy, by wychowawca mentor opierał się na zapro-
ponowanej przez Z. Wiatrowskiego teorii linii rozwoju zawodowego, która wyróżnia 4 etapy 
i okresy rozwoju. Wczesne kształtowanie stosunku do pracy, rozwijanie zainteresowań, umiejęt-
ności skutkować będzie w przyszłości świadomością w podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły 
a później zawodu.

Linia rozwoju zawodowego jednostki, źródło: Podstawy pedagogiki pracy – Z. Wiatrowski:

15 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., op. cit.

6.3. Etap kształcenia i wychowania przedzawodowego

okres Przedszkolny

Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Wtedy właśnie kształ-
tują się możliwości intelektualne i rozwija większość wrodzonych predyspozycji, w tym także 

– zdolność uczenia się. (…)16. Dziecko w wieku przedszkolnym, jak podkreśla D. Waloszek (1993) 
poznaje przede wszystkim siebie (kim jestem), własne możliwości, sprawstwo (jaki jestem) 
w naturalnych kontekstach życia codziennego, w kontaktach z osobami dorosłymi i rówie-
śnikami.17 Wiek przedszkolny jest okresem dominacji zabawy. Zabawa stanowi dla małego 

16 Z. Marciniak, O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego, [w:] Podstawa Programowa z komentarzami, Tom 1. Edukacja przedszkolna 
i wczesnoszkolna, (dostęp on-line 1 maja 2010 r.), http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/images/Podstawa_ programowa/men_tom_1.pdf.

17 D. Waloszek, Koncepcja edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 7, s. 388–397
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dziecka swoistego rodzaju pracę. Poprzez nią dziecko uczy się pełnienia ról, współdziałania 
z  innymi, wykonywania poleceń, rozwija zainteresowania i uzdolnienia. W trakcie zabawy 
dziecko opowiada o sobie, co lubi robić, co je denerwuje, jakie są jego marzenia. Wychowawca 
mentor powinien zwrócić uwagę na takie ukierunkowanie zabawy, by przygotowywała ona 
dziecko do celowego działania, co wiąże się z nabywaniem nowych umiejętności i nawyków itp.

Zdaniem J. Raczkowskiej18 w rozwoju właściwego nastawienia do pracy wyróżnić można kilka 
etapów. U dzieci przedszkolnych można je określić następująco:

 → Dziecko rozumie znaczenie swojej pracy, ale nie potrafi jeszcze doprowadzić jej do końca. 
Potrzebna jest stała kontrola ze strony dorosłych.

 → Dziecko wykonuje obowiązki, ale tylko ściśle swoje i  te które są związane z czynnościami 
samoobsługowymi. Kontrola zewnętrzna nie jest w tym etapie konieczna.

 → U dziecka powstaje potrzeba pomagania innym. Zadaniem wychowawcy mentora jest stwa-
rzać możliwości takiego działania.

 → Dziecko rozumie zakres swoich obowiązków i nie trzeba mu już o nich przypominać.

 → Dziecko zaczyna wykorzystywać w  nowych warunkach i  w różnego rodzaju działalności 
swoje zdobyte doświadczenie, swój stosunek do ludzi i obowiązków. Zadania powierzone mu 
doprowadza do końca. Interesuje się nie tylko efektem swojej pracy ale i kolegów. Ten etap 
stosunku do pracy nie zawsze jest osiągany przez dziecko przedszkolne. Często dochodzi do 
niego w pełni dopiero w początkach młodszego wieku szkolnego.

Zainteresowania

Zainteresowania małego dziecka bywają przeważnie krótkotrwałe, maluch jest w stanie in-
teresować się tylko tym, co jest dla niego w zasięgu wzroku. Przedszkolak chętnie podejmu-
je prace konstrukcyjno-plastyczne, interesuje się światem przyrody, lubi zajęcia muzyczne 
i zabawę w teatr.

Dzieci w wieku 5–6 lat nie znają jeszcze pojęcia zawodu, niewiele z nich potrafi odpowiedzieć na 
pytania „jakie znasz zawody”, „jaki zawód wykonują Twoi rodzice?. Dobrze jednak orientują się 

18 J. Raczkowska, Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju. „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” nr 6, 2011

co robi policjant, strażak czy lekarz19 – wymieniają czynności przynależne do zawodów. Ważne 
zatem będzie by opiekun, w stosunku do tej grupy wiekowej, wspierał rozwój zainteresowań, 
umiejętności i uzdolnień dziecka.

Już w najmłodszej grupie wiekowej wychowankowie uczestnicząc w codziennych obowiązkach 
domowych uczą się pełnienia i rozumienia ról społecznych, dowiadują się co potrafią i jacy są.

W jaki sposób rozpoznać zdolności i zainteresowania?

 → Obserwacja – dziecko należy uważnie obserwować. Wychowawca mentor powinien zaobserwo-
wać jakie czynności przychodzą dziecku z łatwością i czy chętnie je wykonuje.

 → Kolejne próby – nabywanie umiejętności, rozwój uzdolnień jest procesem długotrwałym, podczas 
którego wychowawca mentor zachęca wychowanka do wytrwałości, podejmowania następ-
nych prób,

 → Motywowanie – stworzenie dziecku warunków do rozwoju zdolności, zainteresowań,

 → Cierpliwość – dziecku należy poświęcać dużo uwagi oraz dużo z nim rozmawiać oraz odpowiadać 
na liczne pytania.

Jak zachęcić dziecko do rozwijania zainteresowań, uzdolnień?

 → Rozmawiaj z dzieckiem na temat tego, co je interesuje,

 → Jeśli masz zdolności w jakiejś dziedzinie – pielęgnuj je. Dziecko się Tobie przygląda,

 → Ucz dziecko pokonywania trudności i wytrwałości – nie wszystko od razu osiągamy,

 → Wspieraj zainteresowania, pokaż mu że należy szanować zainteresowania innych,

 → Zapewnij dziecku własną przestrzeń, w której może zająć się swoimi zainteresowaniami,

 → Szanuj jego prywatność,

19 Doświadczenie własne – w latach 1992–2002 praca w charakterze nauczyciela w Przedszkolu Nr 53 w Słupsku
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 → Nie porównuj dziecka do innych, traktuj i oceniaj je indywidualnie; dziecko musi mieć świadomość, 
że każdy człowiek jest lepszy od drugiego w czymś innym,

 → Nie stawiaj poprzeczki ponad możliwości dziecka,

 → Nie obwiniaj za niepowodzenia,

 → Pozwalaj dziecku popełniać tzw. bezpieczne błędy,

 → Znajdź czas na wspólne spędzanie czasu,

 → Nagradzaj inicjatywę, zadawanie pytań,

Ważne jest wyrabianie w dziecku właściwego stosunku do pracy poprzez:

 → powierzanie obowiązków – uczestnictwo w obowiązkach domowych, życia codziennego, ade-
kwatny do możliwości podział prac domowych,

 → okazywanie szacunku dla pracy innych domowników,

 → wyrabianie nawyku obowiązkowości.

okres wczesnoszkolny

Rozpoczęcie nauki w szkole jest jednym z ważniejszych momentów w życiu dziecka. Wejście 
w progi szkolne to dla pierwszoklasisty wielka zmiana, wchodzi on w nieznane środowisko, poznaje 
nowych kolegów, pojawiają się nowe obowiązki. Szkoła staje się dla dziecka, od chwili wstąpienia 
do niej, potężnym czynnikiem rozwoju20.

Dziecko między szóstym a dwunastym rokiem życia, w swych działaniach przechodzi stopniowo 
ze świata zabawy do świata pracy, ucząc się zasad współżycia i współdziałania z innymi, wdraża 
się też do czynności związanych z edukacją szkolną21.

20 Wróbel T. (1974), Praca nauczyciela w kl. i–iv, Warszawa, wyd. wsip

21 Stefańska-Klar, R. (2001). Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny. W: Harwas –Napierała, B. (red). Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Charakte-
rystyka okresów życia człowieka, Warszawa: pwn.

Na tym etapie rozwoju dziecko gromadzi informacje i wzbogaca wiedzę o pracy zawodowej oraz 
przedstawicielach różnorodnych zawodów. Wstępne preferencje zawodowe utrwalone na tym 
etapie rozwoju mogą wpływać na rozwój zainteresowań oraz wybór dalszej drogi zawodowej 
dziecka. Ważne zatem wydaje się stwarzanie możliwości do gromadzenia i porządkowania przez 
nie informacji na temat specyfiki wykonywania różnych zawodów. Informacje takie wychowaw-
ca mentor przekazywać może przy okazji codziennych sytuacji, w których wychowanek styka 
się z przedstawicielami różnych zawodów np. wizyta w sklepie, przychodni zdrowia, kinie, przy 
okazji prac remontowych w Domu Dla Dzieci itp. lub podczas bezpośredniej rozmowy, zabawy22.

Zabawa pozostaje nadal ważnym elementem w jego życiu, jednak na pierwsze miejsce wysuwa 
się nauka i związane z nią obowiązki. W tym okresie najbardziej efektywną metodą nauczania jest 
uczenie się poprzez własną aktywność i samodzielne poszukiwania (uczenie się przez działanie). 
Dzieci chętniej zdobywają wiedzę i umiejętności, gdy widzą ich praktyczne zastosowanie w życiu23.

Wspierając dziecko w planowaniu przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej należy zwrócić 
uwagę na:

 → Co lubi robić i sprawia mu przyjemność?

 → Jakie posiada zdolności, umiejętności, predyspozycje zdrowotne, temperament, charakter?

 → Jakie preferuje wartości?

 → W jakich sytuacjach czuje się lepiej – czy lubi przebywać z ludźmi, czy woli pracę na świeżym 
powietrzu, czy w ruchu, czy siedzącą, w ciszy czy w hałasie?

 → Jakie są jego mocne i słabe strony?

Zainteresowania

Zainteresowania wychowanka rozwijają się wówczas, gdy ma bezpośredni kontakt z przedmio-
tami, sytuacjami z życia codziennego. Dzieci najchętniej wykonują te zajęcia, które przychodzą 
im z łatwością, do których mają uzdolnienia. Opiekunowie mogą przyczynić się do rozwijania 
uzdolnień, gdy stworzą warunki do rozwijania jego zdolności. Doświadczenia zdobywane w toku 

22 Krajna, A., Ryk, L. i Sujak-Lesz, K (red.), (2005). Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole. Wrocław: MarMar Centrum Edukacji 
Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

23 K. Appelt, Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, [w:] Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy,
 red. A.I. Brzezińska, Warszawa 2007, s. 292.
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realizacji zainteresowań są bezcenne – nie tylko pogłębiają wiedzę i kształtują osobowość, ale też 
pożytecznie angażują nadwyżki energii młodych ludzi. Rozbudzone, odpowiednio ukierunkowane 
i „pielęgnowane” zainteresowania ułatwiają wybór zawodu i stwarzają szanse zdobycia satys-
fakcjonującej pracy i odniesienia sukcesu. Rolą wychowawcy mentora w procesie wzbogacania 
i rozwijania zainteresowań jest takie ich ukierunkowanie, aby przywoływały pozytywne skojarze-
nia, stały się dla młodych ludzi przyjemnym sposobem spędzania czasu wolnego, a nie udręką24.

Zauważając u dziecka przejawy uzdolnień, należy pozwolić mu na swobodę w zakresie poruszania 
się, obserwowania, dotykania ich w obszarze, który je interesuje.

Co można zrobić, by dziecko rozwijało swoje zainteresowania, uzdolnienia?

 → Zachęcać do pielęgnowania zainteresowań poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.

 → Pokazać, że należy szanować i doceniać pasje innych.

 → Zwracać uwagę na akceptowanie innych – ucząc dziecko tolerancji uczymy szanowania drugiego 
człowieka.

 → Rozmawiać z dzieckiem na temat jego zainteresowań.

 → Pielęgnować swoje własne pasje, rozmawiać na ich temat z dzieckiem.

 → Pozwalać dziecku popełniać tzw. bezpieczne błędy.

 → Chwalić dziecko za dociekliwość, wytrwałość.

 → Pozwolić dziecku na fantazjowanie.

 → Pozwolić doświadczyć sukcesu i porażki, pochwalić za odniesione zwycięstwo.

Rozwinięte w dzieciństwie zainteresowania dostarczają dziecku silnej motywacji do uczenia się 
oraz wpływają na formę i intensywność aspiracji. Znaczna część dzieciństwa przypada na okres 
wyboru zawodu na podstawie fantazji (do około 10. roku życia). W wyborze zawodu dziecko 
bardziej kieruje się tym, co chciałoby robić, niż tym, do czego jest zdolne, ważne jest odgrywanie 

24 K. Grzesiak, B. Zinkiewicz: Poradnik kim zostanie moje dziecko, Seria Wydawnicza: Wybór zawodu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kra-
ków 2011.

ról w wyobraźni. Około 11–12 roku życia głównymi wyznacznikami aspiracji i aktywności dziec-
ka stają się jego zainteresowania. Dzieci skłaniają się w kierunku tych zawodów, które wiążą się 
z interesującymi ich rzeczami.

System wartości

System wartości kształtuje się stopniowo w miarę rozwoju dziecka, na każdym etapie życia 
uświadamiamy sobie co jest dla nas ważne i jakim zasadami chcemy się posługiwać. To co jest 
ważne dla 10-latka nie stanowi wartości dla 15-latka. Zdarza się, zwłaszcza w okresie dojrzewania, 
że preferowane są tzw. „antywartości”, które nie są społecznie akceptowane. Młodzież szuka 
środowiska, które je zaakceptuje.

Informacje wartościujące, które przekazuje osoba dorosła, mają dla dziecka istotne znaczenie. Są 
ważne dla utrzymania przez nie poczucia bezpieczeństwa. Za pomocą określeń: „wierzę w Ciebie”, 

„możesz to zrobić”, „spodziewam się, że zrobisz to i pomogę Tobie, jeśli będziesz potrzebowała 
pomocy” uwypuklamy mocne strony, odkrywamy dominujące cechy. Z kolei komunikaty typu 

„Ty nic nie potrafisz”, „znowu źle zrobiłeś”, „Tomek zrobił to lepiej” a także nakłanianie dziecka, by 
zrobił to czego nie lubi, obniżają poczucie wartości. Takie sytuacje powodują powstanie przekonania 
w młodym człowieku, że nic na pewno mu się nie uda. Dziecko o niskim poczuciu wartości nie 
wierzy w swoje siły, boi się podjąć decyzję, emocjonalnie reaguje na porażki, nie potrafi cieszyć 
się z sukcesów. Należy pamiętać, by wychowanek rozwijał się w atmosferze szacunku, akceptacji, 
rozumienia jego potrzeb. Takie zachowania skutkować będą otwartością, chęcią poznawania 
nowych rzeczy. Dziecko bez lęku, obaw będzie podejmowało nowe zadania, nauczy się radzić 
sobie w sytuacjach trudnych.

Modelowanie systemu wartości jest ważną kwestią w procesie rozwoju dzieci i młodzieży, wypra-
cowanie i ukształtowanie właściwej hierarchii wartości jest czynnikiem niezbędnym do uczenia 
norm akceptowanych w środowisku, przyzwyczajania do zachowań odbieranych pozytywnie.

Kształtowanie pozytywnych postaw jest procesem długotrwałym i na pewno niełatwym. Wy-
chowawca mentor może stawać przed pytaniem:

W jaki sposób ma budować poczucie wartości? – odpowiedzią może być katalog zaleceń.

Wskazówki:

 → Nie krytykuj, nie mów źle o dziecku. Pamiętaj dziecko od najmłodszych lat myśli o sobie tak, jak 
mówią o nim dorośli.
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 → Okazuj uczucia – czułość, serdeczność, dziecko musi wiedzieć, że w każdej sytuacji jest akcep-
towane, obdarzane uczuciem.

 → Mów jasno czego oczekujesz, nie obarczaj jego problemami, które przerastają jego możliwości.

 → Zaakceptuj uczucia dziecka – „widzę, że masz dobry dzień”, „myślę, że jesteś zdenerwowana”.

 → Pozwalaj na samodzielność – „dasz radę”, „potrafisz”.

 → Ucz, że porażki można pokonać – przyzwyczajaj, że w życiu sukcesy przeplatają się z porażkami.

 → Pomóż dziecku znaleźć jego mocne strony i wykorzystywać je w życiu codziennym.

 → Ucz dzieci odkrywania wartości w życiu codziennym posługiwania się nimi w dobrym celu.

 → Nie dawaj rad, problemy rozwiązuj wspólnie z dzieckiem.

Rozwój zawodowy w okresie wczesnoszkolnym i szkolnym

Mieszkaniec Domu Dla Dzieci, na ścieżce kreowania przyszłej kariery w tym okresie rozwoju 
wchodzi w stadium przedzawodowe. Jest to czas zdobywania ogólnej wiedzy, umiejętności, roz-
woju intelektu i osobowości oraz kształtowania postawy pracy.

Co sprzyja kształtowaniu się postawy pracy u dziecka?

Źródło: K. Appelt, Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, [w:] Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy, red. A.I. Brzezińska, Warszawa 
2007, s. 29

okres edUkacji na Poziomie gimnazjalnym

 „Ty robisz swoje i ja robię swoje. Nie jestem na świecie po to, aby żyć według twoich wyobrażeń, 
a ty nie jesteś po to, aby żyć według moich. Ja jestem ja, a Ty jesteś Ty. Jeżeli się przypadkiem 
wzajemnie odnajdziemy, to cudownie. Jeżeli nie – to trudno.25” – F. Pers

Okres gimnazjalny przypada na okres wczesnego dorastania, tzw. okres wczesnej adolescencji (od 
13–16 lat). Okres ten jest wiekiem dojrzewania, przejściem pomiędzy dzieciństwem, a wczesnym 
okresem dorosłości. Okres ten związany jest ze zmianami fizycznymi, dojrzewaniem płciowym 
i psychicznym26. Młody człowiek staje przed nowymi wyzwaniami edukacyjnymi. Musi się zmie-
rzyć z nowym środowiskiem szkolnym, nowymi przedmiotami, trudniejszym zakresem materiału.

Na płaszczyźnie psychicznej dorastanie charakteryzuje się rozwojem popędu płciowego oraz 
wzmocnieniem zainteresowań zawodowych i społecznych, dążeniem do wolności i autonomii. 
Jest to widoczne m.in. w bogactwie życia uczuciowego oraz własnym stylu, w modzie, wysła-
wianiu się i preferowanych rozrywkach. Talent nastolatka do nawiązywania przyjaźni bierze się 
po części także z chęci odrzucenia dotychczasowej potrzeby identyfikowania się z dorosłymi 
modelami, o czym warto pamiętać analizując zachowania młodych ludzi. Ważna jest potrzeba 
własnej i wyraźnie strzeżonej autonomii.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku

W okresie gimnazjalnym młodzież wykazuje większą tendencję do wskazywania słabszych stron, 
wad, własnych niedociągnięć. Rolą wychowawcy mentora jest wzmacnianie pozytywnego obrazu 
własnej osoby, kreacja pozytywnego wizerunku, uruchamianie myślenia w kierunku dostrzegania 
talentów, predyspozycji. Pojęcie samooceny jest blisko związane z lękiem. Coopersmith w swoich 
badaniach wykazał, że młodzież przejawiająca wysoką samoocenę wypadała lepiej niż rówieśnicy 
o podobnych zdolnościach, lecz z niższą samooceną. Stawiały sobie wyższe poprzeczki do osią-
gnięcia, lepiej radziły sobie z niepowodzeniami, jak również wykazywały mniejszą potrzebę uznania 
ze strony dorosłych. Nastolatkowie z niższą samooceną wykazywały natomiast większa niechęć 
do podjęcia się nowych zadań, gorzej radziły sobie z porażką, w większym stopniu potrzebowały 
pochwały ze strony dorosłych. Wychowawca mentor może pomóc podopiecznemu nabrać za-
ufania do własnej wartości, zdolności poprzez dawanie mu okazji do odniesienia sukcesu, raczej 
przez zachęcanie ich niż cenzurowanie, gdy doznają porażki, i przez okazywanie osobistej wiary 

25 Rylke H. Klimowicz G. Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi. wsip, Warszawa, 1982

26 E.B. Hurlock, Rozwój młodzieży, Warszawa 1965, s. 13

Działania dziecka

• Samodzielne wykonywanie różnych 
czynności, np. nakrywanie do 
stołu, sprzątanie swojego pokoju, 
wynoszenie śmieci

• Pomoc rodzicom lub rodzeństwu, np. 
pranie, większe sprzątanie, drobne 
prace remontowe, przygotowanie 
posiłków, prace w ogrodzie

• Współdziałanie z rodzeństwem lub 
rówieśnikami, np. porządkowanie 
czegoś, zakupy dla chorego sąsiada

Postawa pracy u dziecka

• Nastawienie na cel działania 
• Troska o jakość wyniku 
• Wytrwałość w działaniu 
• Podpatrywanie innych, jak działają 
i uczenie się od nich 

• Szukanie różnych sposobów 
pokonywania przeszkód 

• Zwracanie się po pomoc w trudnych 
sytuacjach do innych ludzi – 
rówieśników i dorosłych (rodziców, 
nauczycieli)
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w ich kompetencje27. Wychowawcy mentorzy powinni uczulić się na obserwację jak nastolatkowie 
postrzegają swoje sukcesy i porażki. Istotne jest też, aby zaobserwować jak układają się ich relacje 
z najbliższym otoczeniem. Czy są lubiani przez kolegów i koleżanki, czy czasem rówieśnicy im 
nie dokuczają, nie wykluczają ich ze swojego grona. Nieakceptacja otoczenia w dużym stopniu 
przekłada się na nieakceptację samego siebie, brak asertywnych postaw, negatywną ocenę 
swoich możliwości. We wczesnym okresie dojrzewania u nastolatków można zaobserwować 
obniżenie własnej oceny, co jest powiązanie z przeobrażeniami własnego ciała, zachodzącymi 
procesami fizjologicznymi. Następuje nadmierna chęć podobania się rówieśnikom. Pojawia się 
pierwszy popęd seksualny. Pojawiają się procesy, których młody człowiek może do końca nie 
rozumieć, co powoduje poczucie zagubienia, niepewności. Reakcje innych osób i rówieśników 
na zachodzące w nich zmiany somatyczne mogą przyczynić się do akceptacji lub odrzucenia 
swojego wizerunku. Rodzą się kompleksy na tle wyglądu zewnętrznego. Nastolatek przejawia 
tendencje do przejaskrawiania najmniejszych defektów swojego ciała. Kompleksy wywołują lęki, 
niepokoje, poczucie niedopasowania społecznego, poczucie bycia gorszym i niezasługującym 
na szczęście. Niska samoocena powodują niemożność osiągnięcia wyznaczonych celów, bo nie 
wierzy się w możliwość ich realizacji. Ma to ogromny wpływ na postrzeganie siebie, budowanie 
pozytywnego obrazu własnej osoby, w tym jak i późniejszym okresie życia. Praca z mieszkańcem 
Domu Dla Dzieci na tym etapie powinna być oparta na pozytywnym wartościowaniu. Nastolatek 
jest wyczulony na krytyczne oceny jego osoby. Dlatego ważne jest, aby go chwalić i komplemen-
tować. W ten sposób wzmacniać, jego samoocenę. Jest to ważne, ponieważ wiara we własne 
możliwości pozytywnie przekłada się na dokonywane wybory edukacyjno-zawodowe. Wzmacnia 
się wewnętrzna motywacja do pokonywania trudności, samorozwoju.

Wskazówki dla wychowawcy mentora:

 → Chwal i komplementuj często nastolatka, pytaj o zdanie, ograniczaj strofowanie;

 → Jeżeli nie ma potrzeby, nie krytykuj przeczulonego nastolatka;

 → Pomóż zadbać o wygląd zewnętrzny, pomóż dobrać fryzurę, odpowiednie kosmetyki, ubrania;

 → Zachęcaj do aktywności sportowej;

 → Naucz nastolatka, że swoich słabych stron nie trzeba pokazywać. Najczęściej ludzie nie zauważają, 
że mamy za duże czoło, za małe usta, dopóki … sami o tym nie powiemy.

27 Fontana D. Psychologia dla nauczyciela, Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo, s. 167. 

 → Ucz tuszować mankamenty w wyglądzie zewnętrznym nastolatka przez odpowiednio dobraną 
fryzurę, ubiór.

 → Namawiaj nastolatka do nowych rzeczy – jeśli nie odnajdzie w sobie odwagi, aby spróbować 
ominie je przecież mnóstwo ciekawych rzeczy i przygód.

 → Zachęcaj, aby nastolatek poważnie zajął się tym w czym naprawdę jest dobry. Osiąganie osobi-
stych sukcesów wzmocni jego samoocenę.

Rozwój poznawczy

Okres dojrzewania to początek rozwoju bardziej złożonych procesów myślowych, w tym abs-
trakcyjnego myślenia oraz zdolność do rozważenia wielu punktów widzenia według różnych 
kryteriów. Młodzież częściej zastanawia się nad swymi myślami, próbując ułożyć je w bardziej 
ogólne teorie. Wyostrza się też krytycyzm wobec otaczającego świata.

Nastolatkowie wykazują tendencję do uciekania od rzeczywistości w świat własnych marzeń, 
snucia nierealnych wyobrażeń i fantazji na temat swojej przyszłości. Poziom wiedzy standardo-
wej nastolatka nie wystarcza do opisywania świata społecznego i to skłania go do obserwacji, 
tworzenia wiedzy i jej modyfikowania. To również okres rozwoju twórczości.

Wskazówki dla wychowawcy mentora:

 → Nie krytykować młodzieży, kiedy zaczynają kwestionować autorytety i normy społeczeństwa 
a zachęcać do analizowania otaczającej rzeczywistości i werbalizowania i wyciągania własnych 
wniosków.

 → Pobudzać u nastolatków myśli o bardziej globalnych pojęciach, takie jak sprawiedliwość, historia, 
polityka, patriotyzm.

 → Zachęcać młodzież do dyskusji na temat różnych zagadnień, problemów i bieżących wydarzeń.

 → Inicjować młodzież do wymiany poglądów i myśli ze sobą.

 → Podejmować z młodzieżą tematy dotyczące bliższej i dalszej przyszłości (co chcę i lubię robić?).

 → Pomóc młodzieży w tworzeniu ich własnych celów.
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 → Stymulować młodzież do myślenia o możliwościach na przyszłość.

 → Chwalić młodzież za podejmowane dobrze przemyślane decyzje.

 → Pomóc młodzieży w ponownej ocenie źle podjętych samodzielnych decyzjach.

Według modelu D.E. Supera okres wczesnej adolescencji to tzw. faza zdolności. W tym okresie 
to, co się lubi, staje się główną determinantą aspiracji i aktywności. Możliwości stają się ważne 
dla młodzieży, dlatego rozwijają tendencję do odrzucania tych zawodów, które wydają się 
wykraczać poza ich poziom zdolności. W świadomości młodzieży pojawia się potrzeba pracy28.

Zainteresowania

W tym okresie zaobserwować można wzrost zainteresowań jedną dziedzin. Dla nastolatka 
ważniejsze się stają zagadnienia związane z jego życiem prywatnym i intymnym, niż zagad-
nienia związane z wyborami drogi edukacyjno – zawodowej. Wychowawca mentor powinien 
motywować wychowanka do aktywnego spędzania wolnego czasu, kreatywnego rozwijania 
własnych umiejętności, ale dając przestrzeń na to, aby wychowanek dokonywał samodzielnie 
wyborów typów zajęć pozaszkolnych, na które chce uczęszczać. Swoboda w dokonywaniu 
wyborów uczy odpowiedzialności za własne decyzje, jak również umiejętność radzenia sobie 
z konsekwencjami złych wyborów i wyciągania wniosków. Poza tym świadomość możliwości 
dokonywania własnych wyborów daje wychowankowi świadectwo jego osobistej wolności, 
co w okresie buntu nastoletniego jest istotną kwestią.

Proces formowania się tożsamości młodzieży gimnazjalnej

Okres wczesnej adolescencji to również czas związany z dążeniami do rozwiązania kryzysu 
tożsamości. Pojawiają się wewnętrzne konflikty i lęki związane z filozoficznym poszukiwaniem 
sensu życia, poczuciem wolności, niezależności. Występuje wzmożona tendencja do poznawania, 
rozpatrywania siebie od strony tego, „jaki ja jestem”, „kim jestem”. Pojawia się refleksja nad 
własnymi umiejętnościami i predyspozycjami. Pojawiają się pierwsze próby własnych wybo-
rów edukacyjnych i zawodowych dokonywane zarówno pod kątem własnych zainteresowań, 
ale również kompetencji. Ponieważ jednak u młodzieży w tym wieku obraz swojej osoby jest 
jeszcze niepełny, stąd też dokonywane wybory mogą być nietrafione29. Zasadniczym proble-
mem młodzieży w  tym okresie jest poszukiwanie własnej identyczności oraz zachowania 

28 J. Sowa, F. Wojciechowski, Rehabilitacja edukacyjna w zarysie. Ujęcie systemowe, Zamość 2003.

29 D. Super. Psychologia zainteresowań, Warszawa, pwk, 1972.

nastawione na osiągnięcie wybranych celów30. W okresie tym duże znaczenie ma przynależ-
nośc do grupy. Daje to poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, staje się podłożem do rozwijania 
zainteresowań, kształtowania stylu bycia, ubierania się, przyjętej filozofii. Przynależność do 
grupy rówieśniczej zaspakaja różne potrzeby psychiczne i społeczne młodego człowieka.

okres licealny, Przygotowania zawodowego na Poziomie Pogimnazjalnym

Na tym etapie w rozwoju psychiczno – fizycznym kontynuowany jest okres przemian biolo-
gicznych, psychicznych, społecznych. Przyjmuje się że taki stan trwa do ok. 18–20 roku życia 
i prowadzi do przejścia z dzieciństwa w dorosłość.

Czas ten powinien być wykorzystany do budowania postaw i umiejętności, które pozwolą 
wychowankom na podjęcie ról zawodowych w wybranych środowiskach i branżach.31 Jest 
to czas na zdbywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w realnych warunkach pracy.

Wskazówki dla wychowawcy mentora:

 → Kształtuj postawy rzetelności oraz uczciwości,

 → Wzmacniaj w dalszym ciągu poczucie własnej wartości, ucz realnego myślenia o sobie w kon-
tekście przyszłości zawodowej

 → Kształtuj pozytywne postawy wobec zmian i potrzeby ustawicznego uczenia się

 → Pierwszy wybrany zawód nie zawsze musi stać się ostatnim. Każdy dodatkowy poszerza 
kompetencje i zainteresowania osoby, ale i daje większe możliwości rozwiązywania czasami 
nieprzewidzianych spraw i problemów.

 → Pogląd na prestiż zawodu. Prestiż zawodu powinno oceniać się według swoich zainteresowań 
i zdolności.

 → Wybór zawodu pod wpływem kolegów. Powodowani chęcią dopasowania się do grupy i do-
równania innym nie bierzemy pod uwagę własnych możliwości i zainteresowań.

30 Erikson E.H. Identity Youth and Crisis. New York, Norton and Company, 1968.

31 M. Rosalska, A. Wawrzonek Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych. Difin sa,Warszawa 2012.
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 → Utożsamianie przedstawiciela danego zawodu z  samym zawodem. Przy wyborze zawodu 
należy brać pod uwagę przede wszystkim szczegóły działań wykonywanych w danej pracy. 
Nie można wybierać zawodu tylko, dlatego, że podoba się człowiek, który wykonuje dany 
rodzaj pracy.

młody człowiek na ProgU kariery zawodowej 18–25 lat

Okres wczesnej młodości to czas znaczących zmian w życiu każdego człowieka. Stanowi okres 
przechodzenia od obowiązków związanych z samorealizacją i edukacją – do odpowiedzial-
ności za siebie i osoby bliskie. Na tym etapie człowiek zderza się z rzeczywistością dorosłości.

Rola wychowawcy mentora we wspieraniu wejścia na rynek pracy i podejmowania dalszych 
wyborów powinna dotyczyć różnorodnych jego aspektów. Na tym etapie istotne są wskazówki 
dotyczące poszukiwania pracy, jej utrzymania, zachowania w pracy, poszerzania kompetencji, 
informacje o instytucjach mogących pomóc w rozwoju zawodowym. Ważne jest docenianie 
pierwszych sukcesów zawodowych i osobistych, wsparcie przy pierwszych porażkach, pomaga-
nie w potraktowaniu ich, jako elementu normalnego doświadczenia życiowego każdego z nas.

Zadania w rozwoju zawodowym w okresie 18–25 lat:

 → dalsza edukacja zmierzająca do skonkretyzowania umiejętności i drogi zawodowej,

 → osiąganie dojrzałości społecznej i ekonomicznej,

 → wejście na rynek pracy,

 → dalszy rozwój umiejętności pożądanych na rynku pracy.

Na tym etapie młodzi mieszkańcy Domów dla Dzieci mogą mieć znacznie więcej lęków i obaw 
związanych z przyszłością, niż większość ich rówieśników. Wynika to ze świadomości czekają-
cego ich w niedługim czasie opuszczenia Domu dla Dzieci – w przeciwieństwie do wielu osób 
wychowujących się w domu rodzinnym, pozbawieni są zazwyczaj parasola ochronnego ze 
strony rodziny – zarówno emocjonalnego jak i materialnego jak choćby możliwości powrotu 
do domu rodzinnego w sytuacji trudności finansowych.

Osiąganie dojrzałości społecznej i ekonomicznej

Praktyczne umiejętności i  wiedza, które powinien posiąść mieszkaniec Domu Dla Dzieci 
przed usamodzielnieniem się, które jednocześnie w absolutnej większości są niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania również na rynku pracy, to między innymi:32

 → jak założyć i obsługiwać konto w banku,

 → jak dbać o swoje zdrowie, na co dzień, zarówno fizyczne jak i psychiczne, mieć wiedzę na 
temat profilaktyki zdrowotnej,

 → w jaki sposób można skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej, jak zadbać o ubezpieczenie 
zdrowotne,

 → jak dbać o właściwe odżywianie,

 → jak dbać o relacje z innymi ludźmi,

 → wiedzieć, jakie korzyści płyną z aktywności społecznej,

 → wiedzieć, z  jakiego wsparcia mogą korzystać w zakresie znalezienia i utrzymania miejsca 
zamieszkania,

 → znać koszty finansowe życia,

 → umieć dbać o swoją przestrzeń życiową i higienę własną,

 → umieć dbać o wygląd zewnętrzny,

 → znać swoje prawa obywatelskie oraz pracownicze,

 → wiedzieć, jak ważne jest dotrzymywanie zobowiązań, terminów, punktualność.

Warto uświadomić młodzieży wagę kształcenia się przez całe życie i przekazać podstawową 
wiedzę o dostępnych jego formach i możliwościach uczestnictwa.

32 Oprac. na podstawie Get redy for adult life. Young people’s pack, wyd. Reiner, Westernham 2007.
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Ważne aspekty to także:

 → umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych,

 → umiejętność poszukiwania pracy i poruszania się na rynku pracy, w tym korzystania z instytucji 
otoczenia rynku pracy,

 → radzenie sobie z sytuacją bezrobocia, uzyskiwanie wsparcia finansowego, doradczego czy edu-
kacyjnego służącego podnoszeniu kwalifikacji i uzyskaniu zatrudnienia.

6.3. Narzędzia diagnostyczne i planistyczne

Narzędzia wykorzystywane w indywidualnej metodzie pracy z dzieckiem w procesie wychowaw-
czym prezentowanym w modelu zostały poszerzone o sferę aktywizacji zawodowej. Metoda indy-
widualnych planów pracy z dzieckiem (IPP) jest dynamicznym i otwartym sposobem oddziaływania 
w procesie wychowawczym. Pionierką metody indywidualnej pracy z przypadkiem jest Mary 
Richmond – zwolenniczka tzw. podejścia diagnostycznego, które opiera się na analizie osobowości 
klienta, a także rozpoznawaniu jego możliwości/zasobów oraz zagrożeń ze strony środowiska.

6.4. Narzędzia wykorzystywane w Metodzie ipp

diagnoza sytUacji dziecka i jego rodziny

Od momentu rozpoczęcia pracy wychowawcy mentora z dzieckiem, podmiotem działań staje 
się również rodzina dziecka – rozumiana, jako rodzina z problemem. W diagnozie przyjmuje się 
całościowy obraz rodziny, w którym wyróżnić można następujące obszary:

 → sytuacja materialna rodziny – dochody rodziny lub ich brak, aktywność zawodowa rodziców, 
dzietność, sytuacja zdrowotna, gospodarność;

 → warunki mieszkaniowe – miejsce zamieszkania, status mieszkania, w tym liczba osób wspólnie 
zamieszkujących, zaplecze sanitarne, wyposażenie mieszkania;

 → patologia społeczna w rodzinie – występowanie uzależnień, zaburzenia psychiczne, przestępczość, 
agresja słowna, fizyczna lub psychiczna;

 → dojrzałość społeczno-emocjonalna rodziców – świadomość pedagogiczna, postawy wobec 
dziecka, zainteresowanie rozwojem dziecka i jego potrzebami;

 → struktura rodziny – rodzina pełna lub niepełna, rodzina wielopokoleniowa, relacje i więzi rodzinne;

 → umiejscowienie w otoczeniu społecznym – korzystanie z oferty instytucji pomocowych, samo-
pomoc, sieć wsparcia (rodzina, przyjaciele, sąsiedzi itp.).

W obszarach diagnostycznych zwraca się uwagę zarówno na wskaźniki dysfunkcji jak i zasoby 
(mocne strony) danej rodziny. Znajomość podstawowych zasobów tkwiących w rodzinie ma 
sprzyjać nie tylko procesowi diagnozy, ale i opracowywaniu adekwatnego planu pracy z dzieckiem 
i rodziną oraz wszelkich podejmowanych działań.

Zgodnie z metodologią indywidualnej pracy z dzieckiem procedura opracowywania diagnozy 
jest punktem wyjścia do tworzenia Indywidualnych Planów Pracy z dzieckiem. Obejmuje kilka 
etapów działań podejmowanych przez wychowawcę mentora. Należą do nich między innymi:

 → szczegółowa i wnikliwa analiza dostępnych dokumentów dziecka i rodziny,

 → pozyskiwanie informacji dotyczących sytuacji dziecka i jego rodziny od innych specjalistów – pra-
cownik socjalny, kurator, pedagog szkolny itp. (w tym informacji o zakresie i formach udzielonego 
wsparcia),

 → obserwacja zachowań dziecka w sytuacjach zadaniowych i społecznych,

 → rozmowy z dzieckiem,

 → rozmowy z rodzicami (w tym pozyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego „historii” i funk-
cjonowania w rodzinie),

 → analiza wytworów dziecka,

 → analiza dostępnych danych uzyskanych za pomocą innych narzędzi (np. wywiady środowiskowe, 
genogram, analiza mocnych stron i potrzeb dziecka)33.

genogram

Genogram jest mapą/fotografią międzypokoleniowych wzorców relacji zachodzących pomiędzy 
członkami rodziny danego dziecka. Jest to symbolicznie przedstawione drzewo genealogiczne 

33 Ewa Kantowicz Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001 r.
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rodziny, na którym zaznaczone są relacje zachodzące w danej rodzinie. Narzędzie to ułatwia wy-
chowawcy mentorowi ustalenie przyczyn kryzysu rodziny i stworzenie adekwatnego do potrzeb 
planu pracy/pomocy. W ujęciu rodziny jako systemu wzajemnie powiązanych elementów (przeka-
zywanie tradycji, zachowań, potrzeb) genogram dostarcza nie tylko informacji dotyczących faktów, 
czy przekazywanych wzorców, ale także umożliwia poszukiwanie mocnych stron danej rodziny34.

Genogram tworzony jest bezpośrednio przez wychowawcę mentora. Od pierwszego spotkania 
z dzieckiem i członkami rodziny dziecka zbierane są informacje służące do opracowania geno-
gramu w tym informacje o zagrożeniach, np. uzależnienia, choroby, bezrobocie, informacje o re-
lacjach w rodzinie. Ważne jest także ujęcie informacji uzyskanych od specjalistów pracujących 
z dzieckiem i rodziną – np. kuratora, pracownika socjalnego. Genogram służy pracy zespołowej 
wszystkich specjalistów angażujących się w tworzenie i realizację ipp, dzięki czemu obserwowane 
relacje zachodzące w danej rodzinie można poddawać weryfikacji.

Narzędzie może również zostać wykorzystane w pracy z dzieckiem lub członkami jego rodziny. 
Na tego rodzaju „drzewie genealogicznym” znajdą się wyłącznie informacje dotyczące związków 
rodzinnych wskazane przez dziecko lub członków jego rodziny. Wychowawca mentor zbiera 
informacje o wszystkich członkach rodziny dziecka znaczących dla samego dziecka. Natomiast 
w przypadku, gdy samo dziecko rysuje drzewo genealogiczne swojej rodziny, może ono zamieszczać 
na nim wiele dodatkowych informacji, np. zdjęcia, rysunki, ważne daty, itp. Celem jest ukazanie 
dziecku i jego rodzinie posiadanych zasobów, mocnych stron, wartości i tożsamości.

analiza mocnych stron i Potrzeb dziecka

Punktem wyjścia do tworzenia ipp jest analiza mocnych stron i potrzeb dziecka. Analiza jest 
potrzebna do określenia celów, kierunków pracy i działań podejmowanych przez mieszkańca 
domu, wychowawcę mentora oraz innych specjalistów wspierających dziecko. Wykonując analizę 
wychowawca mentor czerpie informacje z genogramu, obserwacji i rozmów z dzieckiem, jego 
rodziną oraz innymi znaczącymi dla dziecka osobami a także z danych uzyskanych od specjalistów.

Analizując mocne strony wychowawca mentor skoncentruje się na kompetencjach dziecka, jego 
umiejętnościach i talentach. Dostrzega on i wzmacnia mocne strony dziecka, zawsze w kon-
tekście indywidualnym. Wykonuje analizę biorąc pod uwagę okres rozwojowy i możliwości 
dziecka. Analizując potrzeby koncentruje się na „brakach” lub „ograniczeniach” w kompetencjach 
dziecka. Bada wszystko to, czego dziecko nie wie, nie umie, nie stosuje, nie rozumie, a z uwagi 

34 Sandra J. Altshuler, Constructing Genograms, Children in Care, Child Welafare vol.lxxviii, 1999, na podstawie mat szkoleniowych Towarzystwa 
Nasz Dom Metoda Indywidualnych planów Pracy z Dzieckiem I Rodziną.

na wiek rozwojowy powinno już wiedzieć, znać i umieć35. Opis potrzeb dziecka nie może być 
stwierdzeniem samego faktu lub oceną dziecka. Potrzeby nakreślają zadania dla wychowawcy 
mentora w procesie indywidualnej pracy z dzieckiem. Wychowawca mentor musi mieć pomysł 
na znalezienie działania warunkującego wzmocnienie danej kompetencji czy umiejętności.

Analiza mocnych stron i potrzeb powinna być dokonywana w pięciu kategoriach kompetencji 
wychowanka, a mianowicie:

 → w zakresie potrzeb opiekuńczych, takich jak bezpieczeństwo, adaptacja; wygląd fizyczny; ubra-
nia, terytorium; pożywienie; własności;

 → w zakresie potrzeb rozwojowych i kompensacji opóźnień: zdrowie i higiena; rozwój fizyczny 
i płciowy; edukacja; zainteresowania; potrzeby wyższe; potrzeby emocjonalne; radzenie sobie ze 
stratą; poczucie wartości; umiejętności życiowe; umiejętności zarządzania czasem, planowania; 
umiejętności zabawy.

 → w zakresie potrzeb wzmacniania więzi z rodziną: relacje z rodzicami, rodzeństwem i dalszą 
rodziną.

 → w zakresie potrzeb wzmacniania trwałych, pozytywnych więzi z rówieśnikami oraz osobami 
dorosłymi.

 → w zakresie potrzeb społecznych i umiejętności pracy zespołowej: funkcjonowanie w grupie 
mieszkańców Domu Dla Dzieci, funkcjonowanie w szkole, funkcjonowanie w innych grupach 
i środowiskach oraz funkcjonowanie (role) w rodzinie.

indywidUalny Plan Pracy

Opracowanie planu wymaga poznania dziecka i jego sytuacji, do czego wykorzystywane są 
opisane wcześniej narzędzia tj. analiza mocnych stron i potrzeb oraz genogram. Plan pracy, kon-
struowany odpowiednio do wieku dziecka, musi być jasno sformułowany, konkretny, oparty na 
rzeczywistych zasobach oraz potrzebach dziecka i rodziny. Powinien on być ukierunkowany na 
powrót do rodziny a gdy nie jest to możliwe na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub 
rodzinie adopcyjnej. W przypadku decyzji o pozostaniu w Domu dla Dzieci, plan powinien być 
ukierunkowany na przygotowanie do samodzielności w dorosłym życiu. Plan pomocy dziecku 
opracowany zostaje przez wychowawcę mentora niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy sytuacji 

35 Ibidem.
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dziecka. W proces tworzenia i realizacji planu włączani są inni specjaliści pracujący z dzieckiem 
i rodziną np. pracownik socjalny, psycholog, pedagog szkolny.

Indywidualny plan pracy z dzieckiem określa cele i działania do realizacji. Konstruowany jest plan 
długoterminowy obejmujący okres 6 miesięcy. Zgodnie z „zasadą małych kroków” tworzone są 
komplementarne plany krótkoterminowe ujmujące cele i działania na poziomie szczegółowym 
i w krótszej, tj. kwartalnej perspektywie czasowej. W zależności od zmieniającej się sytuacji 
dziecka lub jego rodziny plan może być modyfikowany częściej. Wprowadzenie w życie planów 
krótkoterminowych przekłada się na realizację celów planu długoterminowego.

W planie pracy z dzieckiem, budowanym w oparciu o analizę mocnych stron i potrzeb, wycho-
wawca mentor odwołuje się do pięciu kategorii potrzeb:

1. potrzeby opiekuńcze,

2. potrzeby rozwojowe i kompensacji opóźnień,

3. potrzeby wzmacniania więzi z rodziną,

4. potrzeby wzmacniania trwałych, pozytywnych więzi z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi,

5. potrzeby społeczne i z zakresu umiejętności pracy zespołowej.36

 W ramach poszczególnych kategorii wychowawca mentor posługuje się podkategoriami kom-
petencji i pytaniami posiłkowymi, które pomagają w wyznaczeniu adekwatnych zadań dla wy-
chowanków. W ramach każdego obszaru określa się mocne strony dziecka, które są podstawą 
do dalszej pracy.

kontrakt

Kontrakt jest zawierany bezpośrednio z dzieckiem lub członkiem rodziny dziecka. Służy precyzyj-
nemu formułowaniu celów dotyczących zmiany jaką chcemy wypracować/osiągnąć. Środkami 
służącymi do osiągnięcia zmiany są jasne i czytelnie określone zadania dla obu stron a także 
konkretnie wyznaczony czas na ich realizację.

36 Materiały dydaktyczne Towarzystwa Nasz Dom, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie insty-
tucjonalnej pieczy zastępczej (Dziennik Ustaw Nr 292, Poz. 1720).

Metodyka pracy z wykorzystaniem kontraktu powinna przebiegać według określonych poniżej 
etapów działań:

1. Ustalenie wspólnych celów – jest punktem wyjścia. Ustalone wspólnie cele powinny być od-
powiedzią na potrzeby i oczekiwania adresata, powinny być realne i możliwe do osiągnięcia 
w wyznaczonym czasie.

2. Zdefiniowanie problemu i celów operacyjnych

 → należy wybrać problem, który jest odczuwany przez dziecko/rodzica,

 → ważne jest skupienie się na jednym obszarze problemowym, w którym możliwe będzie dokonanie 
zmiany lub wypracowanie rozwiązania.

Po dokonaniu wyboru problemu należy zdefiniować cele szczegółowe (tzw. operacyjne), jakie 
chcemy i możemy w toku wspólnej pracy osiągnąć.

3. Opracowanie planu pracy oraz jego umiejscowienie w czasie – na tym etapie dokonuje się po-
działu zadań, które będą realizowane przez dziecko/rodzica oraz wychowawcę mentora. Zadania 
muszą być przede wszystkim możliwe do realizacji i sformułowane w sposób jasny i zrozumiały 
dla adresata. Niezbędne jest także konkretne określenie czasu realizacji poszczególnych zadań 
w ramach kontraktu. Ustalone ramy czasowe wpływają na dynamikę procesów zmiany. W efekcie 
zmiana następuje w sposób planowy. Należy podkreślić, że zrealizowanie nawet pojedynczego 
zadania w ramach kontraktu sprzyja rozwojowi poczucia satysfakcji, wzmacnia przekonanie 
o możliwości osiągnięcia sukcesu, przez co buduje motywację do dalszych działań.

4. Ewaluacja – w końcowym etapie realizacji kontraktu konieczne jest omówienie podejmowa-
nych działań w kontekście zakładanych rezultatów. Dokonanie ewaluacji sprzyja wzmocnieniu 
postawy aktywnej adresata oraz utrwaleniu efektów oddziaływań.
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rozdział 7.
Praca z rodziną
7.1. Sytuacja rodzinna mieszkańców Domu Dla Dzieci

W Domach dla Dzieci jednym z obszarów pracy z dzieckiem jest praca z jego rodziną. Rodzina 
jest dla dziecka najważniejszą grupą społeczną. Wpływ najbliższych krewnych i całego systemu 
rodzinnego ma ogromne znaczenie w tworzeniu osobowości dziecka. Rodzina jest miejscem, 
w którym dzieci uczą się współistnienia z innymi osobami.

Wytworzona więź kształtuje wiele umiejętności niezbędnych w życiu, jest też podstawą wszyst-
kich innych związków tworzonych przez wychowanków w kolejnych latach, a potem w dorosłym 
życiu. Więź z rodzicem tworzy się niezależnie od tego czy rodzic zapewnia opiekę wysokiej jako-
ści, czy też jest opiekunem, któremu zdarza się zaniedbywać dziecko. Dlatego moment rozstania 
z rodzicami jest dla dzieci tak trudnym emocjonalnie przeżyciem, nawet wtedy gdy doświadczają 
w domu zaniedbań37.

Każda rodzina daje dziecku, w mniejszym lub większym stopniu, możliwość zaspokojenia jego/
jej różnorodnych potrzeb. Aby rodzina mogła skutecznie zaspokajać potrzeby swoich członków 
powinna być stabilna i bezpieczna. Rodziny mieszkańców Domu dla Dzieci doświadczają różno-
rodnych stresów i trudności. Trudna sytuacja, która dotyka jednego z członków rodziny wpływa 
jednocześnie na pozostałe osoby i zakłóca równowagę panującą w danej rodzinie. Dzieje się tak, 
dlatego, że rodzina jest wspólnotą oraz systemem wzajemnych powiązań i zależności pomiędzy 
jej członkami. Na jakość funkcjonowania rodziny jako wspólnoty osób mają wpływ wszyscy jej 
członkowie. W tym kontekście, aby pomóc dziecku trzeba wpłynąć na cały system rodzinny i za-
stosować takie formy pomocy, które będą obejmowały wszystkich jej członków.

7.2. Metodologia pracy z rodziną

DIagNOZa SyTUaCJI RODZINNEJ

W Domach dla Dzieci opracowuje się długofalowy i wieloaspektowy plan pomocy dziecku i rodzi-
nie. Punktem wyjścia do pracy z rodziną jest zdiagnozowanie najważniejszych przyczyn kryzysu, 

37 Tomasz Polkowski, Sylwia Borowiec Procedura pracy z rodziną dziecka umieszczonego w instytucji opiekuńczej, materiały szkoleniowe Towa-
rzystwa Nasz Dom

które uniemożliwiły dziecku pozostanie w domu rodzinnym. Wychowawca mentor zbiera kom-
pleksowe informacje o rodzinie, korzystając z różnych dostępnych źródeł. Informacje dotyczące 
bezpośrednich okoliczności odseparowania dziecka od rodziny zawarte są w postanowieniach 
sądu. W wywiadzie środowiskowym znajduje się opis przebiegu dotychczasowej pracy z rodziną 
i przedstawione są formy udzielanej pomocy. Ważnym źródłem informacji są także opinie Rodzin-
nego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego, opinie ze szkoły, itp.

Wychowawca mentor dąży do poznania historii rodziny, ważnych wydarzeń, które miały miejsce, 
obowiązujących w rodzinie wzorców, relacji wewnątrzrodzinnych, ról pełnionych przez poszcze-
gólnych członków, wypracowanych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rodzinnych 
rytuałów oraz tematów tabu, itp. Źródłem takich informacji jest sama rodzina – rozmowy z dziec-
kiem, z jego/jej rodzicami oraz innymi członkami rodziny oraz obserwacja dziecka w naturalnej 
aktywności podczas spotkań z rodziną, osobami dorosłymi, zachowań w grupie rówieśniczej.

Wychowawca mentor wspólnie z dzieckiem sporządza „genogram”, który jest graficznym zapisem 
relacji panujących wewnątrz rodziny. Ukazuje związki pomiędzy krewnymi oraz ważne daty z życia 
członków rodziny38. Tworzenie genogramu jest okazją do budowania pozytywnej relacji pomiędzy 
wychowawcą mentorem a dzieckiem. Wychowawca mentor prezentuje postawę osoby zaintere-
sowanej tożsamością dziecka.

Zebrane o rodzinie informacje pozwalają wychowawcy mentorowi ocenić potencjał rodziny, jej 
możliwości i zasoby, wskazać tzw. mocne strony. Mocną stroną rodziny może być np. umiejętność 
pracy zarobkowej, babcia umiejętnie opiekująca się dzieckiem, pielęgnowanie tradycji rodzinnych, 
bliskie relacje z krewnymi czy sąsiadami, umiejętność korzystania z dostępnych źródeł pomocy 
wewnątrz i poza rodziną, itp.

FormUła Pracy z rodziną i mieszkańcem

Opierając się na zebranych informacjach o rodzinie dziecka i rozpoznając jej mocne strony wycho-
wawca mentor planuje pracę z rodziną. Praca ta przebiega dwutorowo – ukierunkowana jest na 
poprawę sytuacji w rodzinie oraz odbudowę więzi i relacji z dzieckiem. Rola wychowawcy mentora 
polega na wskazywaniu możliwych sposobów rozwiązywania problemów, z jakimi boryka się ro-
dzina oraz następstw podejmowanych wyborów. Wychowawca mentor uświadamia np. rodzicowi 
konieczność porządkowania spraw osobistych, mieszkaniowych, finansowych. Proponuje pomoc 
specjalistów, motywuje do podjęcia i kontynuowania terapii, dba o podnoszenie umiejętności 
wychowawczych, psychoedukację itp.

38 pride: Podręcznik dla kandydatów na opiekunów zastępczych i adopcyjnych, Wydanie III, Warszawa 2010, Towarzystwo Nasz Dom
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We wszystkich podejmowanych działaniach wychowawca mentor zmierza do rozbudzenia 
w rodzicach poczucia odpowiedzialności za dziecko, motywuje rodziców do konstruktywnego 
uczestniczenia w życiu dziecka. Stwarza możliwość do angażowania się w sprawy dotyczące 
zdrowia dziecka, jego edukacji.

Zapisem szczegółowych ustaleń z rodziną jest „kontrakt”. W dokumencie tym każda ze stron 
(rodzic i wychowawca mentor) ma jednoznacznie określone zadania oraz wyznaczony czas na 
ich spełnienie, co pozwala na dokonanie obiektywnej oceny stopnia realizacji zobowiązań. Pod-
sumowanie kontraktu stanowi punkt wyjścia do dalszej współpracy z rodziną.

Dzieci wychowujące się poza rodziną mają prawo do bezpiecznego, bezpośredniego kontaktu 
z osobami bliskimi, o ile sąd nie postanowił inaczej. W Domach dla Dzieci wychowawca mentor 
ustala z rodzicami szczegółowe zasady kontaktu z dzieckiem.

Odwiedziny są planowane w taki sposób, by nie zakłócać spokoju innych mieszkańców i respek-
tować ich prawo do prywatności. Celem spotkań jest podtrzymywanie więzi z rodziną poprzez 
właściwą komunikację, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, omawianie spraw trudnych i planów 
na przyszłość. Każde przyjście rodzica na spotkanie daje dziecku informację, że jest ważne, że 
rodzicowi na nim zależy. Dla przyszłości dziecka ważne jest, aby umiało w sposób realny spojrzeć 
na swoją przeszłość, w tym na swoją rodzinę. Wychowawca mentor zapewnia dziecku w takich 
sytuacjach wsparcie, ale jednocześnie daje prawdziwą i wyczerpującą informację o sukcesach 
i porażkach rodziców, oraz o zadaniach, które muszą jeszcze wykonać, aby udowodnić sobie 
i dziecku, że można im na nowo zaufać.

Szczególną formą kontaktu dziecka z rodziną są wizyty w domu rodzinnym. Rodzice mają 
możliwość ubiegać się o urlopowanie dziecka, jeżeli zagwarantują mu w tym czasie prawidłową 
opiekę i bezpieczeństwo. Podpisywane jest z rodzicami „zobowiązanie”, w którym określa się 
czas i miejsce pobytu dziecka oraz osobę, która będzie sprawowała bezpośrednią opiekę nad 
dzieckiem podczas jego przebywania poza Domem dla Dzieci. Wychowawca mentor monitoruje 
pobyt dziecka w domu rodzinnym poprzez utrzymanie stałego kontaktu z rodziną oraz składanie 
wizyt w miejscu pobytu dziecka.

Praca wykonywana z rodziną dziecka, spotkania, rozmowy telefoniczne znajdują swoje odzwiercie-
dlenie w Karcie Pobytu – prowadzony jest „Arkusz kontaktów z rodziną”, w którym wychowawcy 
mentorzy każdorazowo zapisują czas i przebieg kontaktu, a pod koniec miesiąca wychowawca 
mentor podsumowuje mijający okres. Wychowawca mentor jest zobowiązany do utrzymywania 
stałego kontaktu z rodziną dziecka oraz do wizyty w miejscu zamieszkania rodziny, co najmniej 
raz na 6 miesięcy.

Ocena pracy z rodziną dziecka pozwala określić efektywność podejmowanych działań i stanowi 
istotny element w określaniu kierunku dalszej pracy z dzieckiem.

Przyjęcie dziecka do domU dla dzieci ze środowiska rodzinnego

Dzieci kierowane są do Domów dla Dzieci ze środowiska rodzinnego lub placówek interwen-
cyjnych. Moment przyjęcia dziecka do Domu dla Dzieci jest bardzo ważny dla wszystkich stron 
uczestniczących w procesie. Szczególnie trudne jest przejście dziecka z domu rodzinnego do 
Domu dla Dzieci, gdyż oznacza dla dziecka zetknięcie się z nową, nieznaną rzeczywistością. Dla-
tego w Domach dla Dzieci praca z rodziną dziecka rozpoczyna się jeszcze przed zamieszkaniem 
dziecka w Domu. W momencie otrzymania przez koordynatora informacji o skierowaniu dziecka 
do Domu dla Dzieci podejmowane są działania, które przebiegają według określonego schematu:

Spotkanie w Ośrodku Pomocy Społecznej (ops) – skład spotkania ustalany jest w zależności od 
indywidualnej sytuacji rodziny i mogą w nim uczestniczyć:

 → pracownicy ops,

 → kurator,

 → pedagog szkolny,

 → pracownik socjalny OPS ze środowiska rodziny,

 → pracownik socjalny Domu Dla Dzieci,

 → koordynator Domu Dla Dzieci,

 → psycholog współpracujący z Domem Dla Dzieci.

Na spotkaniu omawiana jest sytuacja rodziny, sytuacja dziecka, dotychczasowe formy oddzia-
ływań i wsparcia rodziny ze strony służb pomocy społecznej, kuratora, szkoły itp. Należy już 
na tym etapie pozyskać informacje na temat zasobów i ograniczeń rodziny, od osób znających 
i współpracujących z rodziną. Informacje te służą opracowaniu diagnozy sytuacji rodziny i dziecka, 
na której zostanie oparty Indywidualny Plan Pracy z Dzieckiem. Ustalony zostaje również termin 
spotkania z rodziną bez obecności dziecka w Domu dla Dzieci, w którym będą przebywać dzieci. 
Wyznacza się osobę/osoby odpowiedzialną za zaproszenie rodziny na spotkanie.
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Uczestnikami spotkania w Domu dla Dzieci są rodzina dziecka, specjaliści wymienieni w pkt. 
1 oraz wychowawca mentor, który będzie realizował indywidualną pracę z dzieckiem i rodziną. 
Koordynator Domu informuje rodzinę o celu spotkania oraz przedstawia Dom dla Dzieci – czym 
jest, jak funkcjonuje, zasady współpracy, itp.

Następnie sytuacja rodziny omawiana jest przez osoby, które do tej pory współpracowały z ro-
dziną – ważne jest, aby w opisie posługiwano się faktami, a nie ocenami.

Koordynator zachęca rodzinę do opisania przyczyn decyzji Sądu o umieszczeniu dziecka w Domu 
dla Dzieci i sytuacji rodziny. Rodzina proszona jest również o przedstawienie swojego pomysłu na 
poprawę sytuacji rodzinnej, która stworzy możliwość powrotu dzieci pod opiekę rodziny. Zbieranie 
pierwszych informacji od rodziny stanowi bardzo ważny materiał do diagnozy. Rodzina otrzy-
muje również informacje od specjalistów i pracowników Domu dla Dzieci o możliwym wsparciu 
i wspólnych dążeniach do poprawy sytuacji rodzinnej, będącej warunkiem zmiany postanowienia 
sądu w zakresie opieki nad dziećmi.

Kolejny etap spotkania z rodziną skoncentrowany jest na dookreśleniu wstępnego planu współpracy 
z rodziną i realizowany jest bez udziału osób z zewnątrz. Przedstawiane są ogólne oczekiwania 
wobec rodziny w zakresie współpracy i form kontaktów. Rodzina także może wyrazić swoje 
oczekiwania. Rodzina ma możliwość obejrzenia Domu dla Dzieci oraz pokoju, w którym będzie 
mieszkać dziecko. Celem spotkania indywidualnego jest budowanie zaufania i pewności rodziny 
o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku. Udzielane są odpowiedzi na wszelkie pytania rodziny, 
ważne jest by cały czas posługiwać się faktami, a nie ocenami, czy też przypuszczeniami. Ważne 
jest, by na tym etapie nie składać rodzinie żadnych obietnic, przede wszystkim nie określać czasu 
powrotu dziecka do domu rodzinnego.

W końcowym etapie spotkania należy ustalić konkretną datę i godzinę kolejnego spotkania z ro-
dziną, na które rodzina przyjdzie z dzieckiem. Będzie to moment, od którego dziecko przejdzie 
pod opiekę Domu dla Dzieci. Rodzice otrzymują wskazówki jak należy przygotować i spakować 
dziecko – ważne, aby dziecko zabrało ze sobą swoje osobiste rzeczy. Rodzice są również informo-
wani, iż w przygotowaniu dziecka może ich wesprzeć kurator, psycholog lub pracownik socjalny. 
Wskazane jest, aby spotkanie to nastąpiło w dniu następnym, nie zaleca się wyznaczania momentu 
przejścia dziecka do Domu dla Dzieci w odstępie kilku dni.

Przyjęcie dziecka do domU dla dzieci

Na spotkanie w Domu dla Dzieci rodzina przychodzi z dzieckiem. Koordynator domu przedstawia 
się dziecku oraz przedstawia dziecku wychowawcę mentora i informuje o jego roli. Koordynator 

opowiada o domu, jego mieszkańcach, życiu domu, itp. Wychowawca mentor wspólnie z dzieckiem 
ogląda dom i pokój dziecka. Bardzo ważne jest, aby spotkanie przebiegało w atmosferze zrozu-
mienia, spokoju, życzliwości, bezpieczeństwa. W tym czasie koordynator rozmawia z rodzicami, 
ponownie informuje o zasadach współpracy i formach kontaktów z dzieckiem i wychowawcą 
mentorem. Załatwiane są wszelkie formalności związane z przyjęciem dziecka do Domu dla 
Dzieci. Następnie wspólnie z wychowawcą mentorem i dzieckiem ustalane jest kolejne spotkanie 
dziecka z rodziną. Wychowawca mentor ustala również z rodziną wstępny plan działań na naj-
bliższy okres. Na tym spotkanie się kończy i rodzice opuszczają Dom dla Dzieci. Dziecko zostaje 
mieszkańcem Domu.

Taki sposób postępowania daje szereg korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Dziecko 
jest zapoznawane z nową sytuacją życiową w atmosferze bezpieczeństwa i minimalizacji stresu 
wynikającego z separacji. Rodzina również łatwiej odnajduje się skomplikowanej dla siebie sytuacji.

Pierwsze spotkania z rodziną dziecka mają na celu:

 → przygotowanie rodziny do zmiany związane z przejęciem opieki nad dzieckiem przez Dom Dla 
Dzieci,

 → budowanie zaufania pomiędzy wychowawcą mentorem a rodziną,

 → otwarcie rodziny na przyjęcie pomocy,

 → wskazanie możliwości wsparcia rodziny w dążeniu do poprawy sytuacji rodzinnej,

 → określenie wspólnego celu współpracy jakim jest dobro dziecka.

Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z rodziną, w nowym miejscu zamieszkania dziecka – Domu 
dla Dzieci – w sytuacji faktycznej utraty opieki nad dzieckiem, może mieć znaczący wpływ na 

„obudzenie rodziny” i mobilizację do działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji rodzinnej 
i powrót dziecka pod opiekę rodziny.
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rozdział 8.
Budowa koalicji i współpraca międzysektorowa

Bezpośredni kontakt i współpraca z różnorodnymi instytucjami tj. szkoły, pomoc społeczna, policja, 
sądy, służba zdrowia, pracodawcy itp. jest ważnym obszarem pracy wychowawczej w Domu dla 
Dzieci. Współpraca z instytucjami ukierunkowana jest na budowę koalicji, dzięki której potrzeby 
dziecka będą spełniane w taki sposób, aby mieszkaniec Domu dla Dzieci traktowany tak jak każde 
inne dziecko, a nie przez pryzmat swojej sytuacji rodzinnej.

8.1. Współpraca ze szkołą

Współpracując ze szkołą, warto pamiętać, że jest to po pierwsze miejsce nauki i rozwoju umiejętno-
ści, a po drugie jest to przestrzeń kształtowania relacji rówieśniczych. Wiedza na temat problemów 
szkolnych, wydarzeń, towarzystwa, sukcesów jest jednym z bardzo ważnych elementów pracy 
wychowawcy mentora. Wydarzenia szkolne rzutują na zachowanie dziecka w Domu i odwrot-
nie, dlatego kontakt wychowawcy mentora z wychowawcą, a także pedagogiem i psychologiem 
szkolnym jest szczególnie ważny. Wymiana informacji daje obraz całokształtu funkcjonowania 
dziecka, a więc pozwala dokładniej planować pracę, zarówno w szkole, jak i w Domu.

W kontekście współpracy ze szkołą, zadania wychowawcy mentora prezentują się jak niżej:

 → Wychowawca mentor kontaktuje się osobiście z wychowawcą klasy minimalnie raz w miesiącu, 
bądź częściej, gdy wymaga tego sytuacja.

 → Jeśli mieszkańcowi Domu zdarza się absencja szkolna, wychowawca mentor ustala sposób ko-
munikowania się z wychowawcą klasy oraz przekazywania informacji o absencji.

Szkoła jest jednym z miejsc, w których należy dążyć do unikania stygmatyzacji dziecka. Należy 
w rozmowie uprzedzić wychowawcę szkolnego o potrzebie dziecka do zachowania poufności 
w zakresie informacji o jego sytuacji rodzinnej. Wskazane jest, aby rodzic był włączany we 
współpracę ze szkołą np. poprzez uczestnictwo w wywiadówkach szkolnych, wydarzeniach itp.

Stały kontakt i współpraca ze szkołą ma znaczenie w budowaniu przekonania dziecka o tym, że 
edukacja jest ważna i że posiada on w osobie wychowawcy mentora sojusznika, który wspiera 
w sytuacjach trudnych oraz wzmacnia odnoszone sukcesy.

8.2. Współpraca z poradniami

W sytuacji, gdy w procesie wychowawczym niezbędna jest specjalistyczna pomoc, wychowawca 
mentor korzysta ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni leczenia uzależnień, 
przychodni lekarskich itp. Zalecenia wydane przez specjalistów, w porozumieniu z koordynatorem 
domu, wdrażane są przez wychowawcę mentora w codziennej pracy wychowawczej. Informacje 
na temat przebiegu współpracy oraz zakresu udzielanego wychowankowi wsparcia przez ww. 
podmioty, wychowawca mentor przekazuje prawnym opiekunom dziecka oraz w razie potrzeby 
szkole.

8.3. Współpraca z sądami oraz kuratorami sądowymi:

Zadaniem Domu dla Dzieci jest umożliwienie sądom monitorowania sytuacji dziecka i jego ro-
dziny. Wychowawca mentor na prośbę sądu sporządza opinię dotyczącą dziecka uwzględniając 
sytuację rodzinną, szkolną, zdrowotną oraz funkcjonowanie w Domu. Sąd po zasięgnięciu opinii 
Domu dla Dzieci, podejmuje decyzję odnośnie sposobów kontaktów z rodziną. W przypadku, 
gdy zaistnieją przesłanki do zmiany formy wsparcia wychowanka, wychowawca mentor w po-
rozumieniu z koordynatorem Domu wnioskuje do sądu o zmianę środka wychowawczego tj. 
umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Każdorazowo Dom powiadamia sąd 
rodzinny o pobycie dziecka na oddziale psychiatrycznym.

W przypadku gdy dziecko lub jego rodzina objęta jest nadzorem kuratora, wychowawca mentor 
osobiście kontaktuje się z właściwym kuratorem sądowym, od którego może uzyskać informacje 
dotyczące dziecka i jego sytuacji rodzinnej oraz środowiskowej. Wychowawca mentor udziela ku-
ratorowi informacji dotyczących zachowania dziecka, sytuacji rodzinnej, szkolnej oraz zdrowotnej.

8.4. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej

Koordynator Domu dla Dzieci, pozostaje w stałym kontakcie z właściwym ośrodkiem pomocy 
społecznej. Koordynator Domu powiadamia ośrodek o:

 →  przyjęciu dziecka do Domu dla Dzieci;

 → skreśleniu dziecka z listy mieszkańców Domu dla Dzieci;

 → mieszkańcach Domu, którzy osiągną osiemnasty rok życia;

 → decyzji mieszkańca o usamodzielnieniu się;
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 →  ewidencji mieszkańców w postaci miesięcznych raportów.

Koordynator współpracuje z pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny w celu zintegro-
wania działań kierowanych do dziecka i rodziny.

8.5. Współpraca z rodzinami zastępczymi

Jednym z istotnych obszarów współpracy Domów dla Dzieci z ops jest pozyskiwanie rodzinnych 
środowisk zastępczych dla mieszkańców Domów dla Dzieci. Praca w tym kierunku podejmowana 
jest, gdy sytuacja dziecka wskazuje, że najlepszą formą opieki będzie rodzina zastępcza. Decyzja 
o poszukiwaniu rodziny zastępczej podejmowana jest przez zespół do spraw oceny sytuacji 
dziecka. Wskazane jest, aby w zespole uczestniczył przedstawiciel rodzinnej pieczy zastępczej 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Poszukiwanie rodziny zastępczej realizowane jest przez OPS. Dom 
dla Dzieci wspiera proces poszukiwania. Posiadającym kwalifikacje rodzinom, starającym się 
o objęcie pieczą zastępczą mieszkańca Domu dla Dzieci, tworzona jest przestrzeń do nawiązania 
kontaktu z dzieckiem. Kandydaci na przyszłych rodziców przychodzą do Domu dla Dzieci. Spędzają 
z dzieckiem wspólnie czas na rozmowach i zabawach, budując jednocześnie wzajemne zaufanie. 
Rolą wychowawców mentorów Domu dla Dzieci jest obserwacja tworzących się relacji pomiędzy 
dzieckiem a rodziną. Na prośbę sądu Dom dla dzieci formułuje opinię o przebiegu kontaktów.

8.6. Współpraca Domu Dla Dzieci z Ośrodkami Adopcyjnymi

W sytuacji, gdy w Domu dla Dzieci mieszkają dzieci, których rodzice są pozbawieni praw rodzi-
cielskich, bądź dzieci będące sierotami, Dyrektor Domów dla Dzieci ma obowiązek zgłoszenia 
dziecka do ośrodka adopcyjnego. Prowadzenie procedur przysposobienia, w tym przygotowywanie 
osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, stanowi w myśl ustawy kompetencję 
ośrodka adopcyjnego. Przedstawiciel Ośrodka bierze udział w zespołach do Spraw Okresowej 
Oceny Sytuacji Dziecka.

Domy dla Dzieci pozostają otwarte na kontakty dziecka z potencjalną rodziną adopcyjną. Podobnie 
jak przy współpracy z rodzinami zastępczymi tworzona jest przestrzeń do nawiązania kontaktu 
między dzieckiem a kandydatami na rodzinę adopcyjną. Rodzina spędza z dzieckiem czas, za-
poznaje się i buduje relację. Kadra Domu dla Dzieci czuwa nad przebiegiem spotkań i wspiera 
w budowaniu więzi. Na prośbę sądu lub ośrodka adopcyjnego koordynator Domu przygotowuje 
informację na temat przebiegu kontaktów. Dom dla Dzieci sprawuje opiekę nad dzieckiem do 
czasu wydania przez sąd odpowiednich postanowień. W rezultacie pomyślnie zakończonego 
procesu adopcyjnego dziecko staje się pełnoprawnym członkiem rodziny adopcyjnej.

8.7. Współpraca z instytucjami otoczenia rynku pracy

Ochotnicze Hufce Pracy

Młodzież stojąca przed wyborem swojej ścieżki edukacyjnej, kariery zawodowej potrzebuje fa-
chowego wsparcia i dobrego ukierunkowania. Ważną rolę w tym procesie odgrywają instytucje 
zajmujące się problematyką rynku pracy ukierunkowane i specjalizujące się w działaniach na rzecz 
młodzieży. Taką instytucją są Ochotnicze Hufce Pracy (ohp), państwowe jednostki budżetowe 
realizujące zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wy-
kluczeniu społecznemu młodzieży. Realizują także zadania w zakresie kształcenia i wychowania 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia. ohp two-
rzy młodzieży w wieku 15–25 lat warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego.

Usługi Ochotniczych Hufców Pracy skierowane są do uczniów, absolwentów szkół ponadgim-
nazjalnych oraz studentów, którzy w czasie wolnym od nauki, podejmują zatrudnienie krótko-
terminowe (często pracę sezonową) za pośrednictwem ohp.

ohp realizuje zadania z zakresu kształcenia i wychowania wobec młodzieży w wieku powyżej 
15 roku życia, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki.

Młodzież Domów oraz wychowawcy menotrzu moga uzyskać wsparcie w następujących jed-
nostkach ohp rozlokowanych w całej Polsce i realizowanych przez:

 → jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, tj.: Centra Kształcenia i Wychowania, 
Ośrodki Szkolenia i Wychowania, Hufce Pracy,

 → jednostki realizujące zadania na rzecz rynku pracy, tj.: Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, Mo-
bilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Biura Pracy, Młodzieżowe Centra Kariery oraz 
jednostki utworzone w ramach projektu „ohp jako realizator usług rynku pracy” tj.: Punkty Po-
średnictwa Pracy (ppp), Młodzieżowe Centra Kariery (mck), Ośrodki Szkolenia Zawodowego (osz).

 → jednostki realizujące działania z zakresu szkoleń, tj.: Ośrodki Szkolenia Zawodowego, Rejonowe 
Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży.

Wszystkie usługi świadczone przez ohp są bezpłatne i otwarte na szeroką współpracę.

W ramach struktur ohp funkcjonują Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (ceipm). Jednostki te 
świadczą bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, informacji 
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zawodowej, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz organizacji szkoleń. Zadania te są 
realizowane poprzez skoordynowany system doradztwa zawodowego, poradnictwa i pośred-
nictwa pracy oraz szkoleń zawodowych realizowanych przez sieć jednostek tj.:Młodzieżowe 
Biura Pracy, Punkty Pośrednictwa Pracy, Ośrodki Szkolenia Zawodowego, Mobilne Centrum 
Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowe Centrum Kariery.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej (mciz) to zespół doradców zawodowych, wyposażonych 
w sprzęt komputerowy, urządzenia techniczne oraz bus służący przemieszczaniu się do miejsc 
trudno dostępnych zlokalizowanych na terenach wiejskich, gdzie dojazd komunikacją miejską 
jest utrudniony, a zapotrzebowanie zgłaszane ze strony młodzieży na usługi doradcze wyjątkowo 
duże. Prowadzą usługi poradnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimazjal-
nych, w pierwszej kolejności zaś działania mciz obejmują placówki zlokalizowane w małych 
miastach, na terenach gmin miejsko-wiejskich wiejskich oraz byłych terenach popegeerowskich. 
Świadczą usługi z doradztwa zawodowego organizując dla młodzieży zajęcia, warsztaty w for-
mie grupowej i indywidualnej, udzielają konsultacji w zakresie orientacji zawodowej, a ponadto 
dysponują bezpłatnymi, profesjonalnymi narzędziami doradczymi, czyli: testami, materiałami 
do przeprowadzenia zajęć, ulotkami, broszurkami, teczkami zawodów oraz fachową literaturą. 
Swoje usługi doradcze dla młodzieży prowadzą również stacjonarnie, w siedzibie ceipm ohp.

Z bezpłatnych usług w zakresie doradztwa zawodowego można korzystać również w Młodzie-
żowych Centrach Kariery.

W strukturach ceipm funkcjonują również Młodzieżowe Biura Pracy (mbp), które oferują bez-
płatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy dla młodzieży. mbp pozyskują oferty pracy dla 
młodzieży. W porozumieniu z pracodawcami organizują targi pracy oraz giełdy pracy. Pozy-
skiwane oferty pracy przez mbp to przede wszystkim oferty zatrudnienia krótkoterminowego 
jak również na czas określony lub stały. Młodzieżowe Biura Pracy prowadzą bazę ofert pracy 
w kraju w oparciu o współpracę z pracodawcami oraz agencjami zatrudnienia jak również bazę 
ofert pracy za granicą w oparciu o sieć eures (Europejskie Służby Zatrudnienia). Współpracują 
z Hufcami Pracy organizując młodocianym pracownikom przyuczenie do zawodu oraz poma-
gają w rekrutacji na szkolenia prowadzone przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego. Swoje usługi 
świadczą stacjonarnie.

Podobne, bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy świadczą Punkty Pośrednictwa Pracy 
(ppp). Ich zadaniem jest aktywne przeciwdziałanie bezrobociu wśród ludzi młodych. Punkty 
Pośrednictwa Pracy podobnie jak Młodzieżowe Biura Pracy organizują giełdy i targi pracy, które 
są najlepszą okazją do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami. ppp poszukują i gromadzą 
oferty pracy stałej i krótkoterminowej, prowadzą ewidencję osób bezrobotnych, tworzą banki 

informacji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie na miejscowym rynku pracy, udzielają 
porad na temat możliwości zdobycia zawodu.

W strukturach Ochotniczych Hufców Pracy funkcjonuje również jednostka szkoląca młodych 
ludzi tj. Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży (roszm) – każde województwo 
taką jednostkę regionalną posiada). Jego zadaniem jest organizowanie i rekrutacja młodych chęt-
nych ludzi do udziału w proponowanych różnorodnych szkoleniach oraz kursach zawodowych. 
Należy jednak zaznaczyć, iż proponowane szkolenia i kursy mają charakter wyłącznie grupowy 
i są odpłatne na poziomie minimalnym, czyli tańsze niż świadczone przez firmy komercyjne.

W celu podnoszenia przez młodych ludzi kwalifikacji zawodowych utworzono przy ceipm ohp 
jednostki szkoleniowe o nazwie Ośrodki Szkolenia Zawodowego, które oferują całkowicie 
bezpłatny udział młodych ludzi w proponowanych szkoleniach lub kursach zawodowych. Or-
ganizowane są one wyłącznie w formie grupowej.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
młodzież w wieku 15–25 lat | bezpłatne usługi w zakresie rynku pracy

Doradztwo zawodowe
(poradnictwo grupowe i indywidualne)

Pośrednictwo pracy (indywidualne 
i grupowe)

Kwalifikacje zawodowe (grupowe)

Jednostki realizujące daną usługę

• Młodzieżowe Centrum Kariery (mck)
• Mobilne Centrum Informacji Zawodowej (mciz)

• Młodzieżowe Biura Pracy (mbp)
• Punkty Pośrednictwa Pracy (ppp)
• Młodzieżowe Centra Kariery (mck)

• Rejonowe Ośrodki Szkolenia 
Zawodowego Młodzieży (roszm)

• Ośrodek Szkolenia Zawodowego (osz)

Zakres usług świadczonych  poszczególnych jednostek

• usługi motywujące oraz uświadamiające potrzebę 
planowania własnej kariery

 edukacyjnej i zawodowej;
• przygotowanie do wejścia na rynek pracy;
• tworzenie Indywidualnego Planu Działania (ipd);
• pomoc w tworzenie dokumentów aplikacyjnych: cv, 

list motywacyjny;
• prowadzenie porad oraz konsultacji indywidualnych, 

grupowych;
• diagnozowanie klienta (testy kompetencji 

zawodowych);
• udostępnianie informacji zawodowej;
• przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych;
• porady w kwestiach edukacyjnych, szkoleniowych 

oraz zawodowych;
• pomoc w tworzeniu własnego portfolio;
• prowadzenie warsztatów z zakresu przedsiębiorczości,
• dostęp do aktualnego wykazu szkół, wyższych uczelni 

itp. na terenie Polski oraz ue.

• oferowanie miejsc pracy 
krótkoterminowej, sezonowej, stałej 
i tymczasowej;

• organizowanie targów i giełd pracy
• dostarczanie wiedzy z zakresu prawa 

pracy: umowy o pracę, umowy 
cywilnoprawne, bezpieczne wyjazdy 
do pracy za granicą;

• organizowanie wolontariatu, pomoc 
w organizacji przyuczenia do zawodu;

• prowadzenie spotkań informacyjno- 
-promocyjnych;
• udostępnianie źródeł informacji 

zawodowej;
• nauczanie metod poszukiwania pracy;
• oferty prac z zagranicy w oparciu 

o eures.

• organizowanie szkoleń oraz kursów 
zawodowych wyłącznie grupowych;

• proponowanie szkoleń poza miejscem 
zamieszkania;

• proponowanie kursów kwalifikacyjnych
 dla pracodawców oraz innych osób
 prawnych, fizycznych.
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część 2.
katalog zaleceń

Jak budować 
przyjazne środowisko 
współpracy
z pracodawcami
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organizacyjnych oraz odpowiedzialności. Daje mu też większą motywację do pracy, w której zdoby-
ciu sam brał aktywny udział.

Udział młodego człowieka w znalezieniu stażu/praktyki/pierwszego zatrudnienia będzie zależał od 
jego dotychczasowych doświadczeń i do tej pory zdobytych umiejętności oraz od jego motywacji 
do podjęcia pracy. Na tym etapie wychowawca mentor wie już, czym interesuje się wychowanek 
oraz jakie ma doświadczenia – czy np. staż będzie jego pierwszą pracą, czy sam szukał już możliwo-
ści zatrudnienia i z jakim skutkiem.

Wychowawcy często mają obawy, czy młody człowiek będzie chciał poświęcić całe swoje wakacje 
na staż zawodowy, czy będzie wstawał wcześnie rano oraz czy będzie sumiennie wykonywał swoje 
obowiązki. Z doświadczeń projektu „Q pracy!” wynika, że część tych obaw jest nieuzasadniona 

– szczególnie wychowankowie w wieku 17–19 lat chcieli pójść do pracy. Byli w stanie tak zorganizo-
wać swój czas, żeby jeszcze skorzystać z wakacji. Ponadto w przypadku niemal wszystkich wycho-
wanków biorących udział w stażu pracodawcy byli bardzo zadowoleni z ich motywacji, jakości pracy 
i sumienności. Część młodych ludzi dostała od razu propozycje zatrudnienia.

Niemniej jednak wychowankowie mogą mieć swoje obawy. Warto więc, by wychowawca mentor 
oddzielił lęki od tego, co myśli wychowanek i porozmawiał z nim o jego wątpliwościach. Warto tak-
że pamiętać, że część z tych obaw, to zwykły lęk przez nowymi doświadczeniami i kiedy wychowa-
nek pozna już pracodawcę i swoich współpracowników dobrze się czuje w nowym miejscu.

Od doświadczenia, umiejętności i motywacji młodego człowieka zależy to, w jakim stopniu będzie 
on zaangażowany w znalezienie i organizację stażu/praktyki/pracy. Posiłkując się popularną w biz-
nesie teorią Herseya i Blancharda40, możemy wyróżnić 4 typy wychowanków:

40 Teoria przywództwa sytuacyjnego Paula Herseya i Kena Blancharda jest dokładnie opisana w literaturze zarządzania, m.in. w J. A.F. Stoner, 
R. E. Freeman, D. R.Gilbert jr., Kierowanie, pwe, Warszawa 2011.

Druga część modelu pracy wychowawczej prezentuje praktyczne wskazówki dotyczące budowania 
wspólpracy z pracodawcami na rzecz wprowadzenia wychowanków na rynek pracy w czasie ich 
pobytu w Domach dla Dzieci.

W tej części modelu wskazujemy kolejne kroki, w jaki sposób wychowawca mentor może włączać 
wychowanka w proces poszukiwania zatrudnienia i budowania przyjaznych relacji z pracodawcami.

W poprzednich częściach modelu zostały przedstawione wskazówki i praktyczne narzędzia uła-
twiające diagnozę potrzeb i zainteresowań młodego człowieka, a szczególnie takich, które pomagają 
w wyborze odpowiedniej szkoły czy profilu zawodowego. Punktem wyjścia do rozmów o pierwszej 
pracy/stażu zawodowym są zainteresowania wychowanka. Jeżeli wychowawca mentor wesprze 
młodego człowieka, tak aby umiał i mógł rozwijać swoje zainteresowania, to staną się one naturalną 
motywacją dla niego do dalszego rozwoju oraz do znalezienia i utrzymania zatrudnienia. Porzą-
danym stanem jest taki, aby praca łączyła się z zainteresowaniami i model zachęca do szukania 
rozwiązań w tym kierunku. Nie zawsze to jest łatwe. Jednak dane zebrane w badaniach nad losami 
wychowanków39 placówek opiekuńczo-wychowawczych jednoznacznie wskazują, że dla młodego 
człowieka jedną z najważniejszych rzeczy decydujących o późniejszym zatrudnieniu i zadowoleniu 
z życia jest rozwój zainteresowań.

Wyniki badań wskazują, że wielu wychowanków wykazuje się bardzo dużą determinacją i mimo 
licznych trudności kończą studia na wymarzonym przez siebie kierunku, nawet w przypadkach, 
gdzie wychowawcy mieli obawy, że podopieczni nie poradzą sobie na studiach albo też mieli inny 
pomysł na to, kim mają zostać i jaką szkołę wybrać (najczęściej najbliższą placówki, dającą jakikol-
wiek zawód).

Szczególnie ważne jest, aby wychowawcy mentorzy dali wychowankom możliwość rozwoju i uwie-
rzyli w ich możliwości. Indywidualne podejście wymaga na pewno więcej wysiłku – być może będzie 
się łączyło ze znalezieniem szkoły/stażu w innej miejscowości, zdobyciem środków na dojazd czy na 
realizację stażu. Losy wychowanków pokazują jednak, że wówczas stworzona jest większa szansa 
na znalezienie i utrzymanie pracy dającej zarobek i satysfakcję.

1. Jak włączyć wychowanka/wychowankę w proces poszukiwania stażu/praktyki/pracy?

Bardzo ważne jest, aby wychowanek od początku był włączony w proces poszukiwania stażu/
praktyki/pracy. Pomaga to kształtować jego samodzielność, uczy go przydatnych umiejętności 

39 M. Abramowicz, A. Strzałkowska, Upragniona i nieznośna dorosłość. Sytuacja psychospołeczna usamodzielnionych wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, gfis 2012.
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Pierwszy typ to osoba, która nie ma umiejętności, ale chce pracować, czyli młody człowiek bez 
żadnych doświadczeń zawodowych, który jeszcze nigdy sam nie próbował szukać pracy/stażu. 
Ma jednak motywację do działania. Taki wychowanek potrzebuje wychowawcy mentora, który 
poinstruuje go krok po kroku, co ma zrobić, podzieli się swoim doświadczeniem i przećwiczy 
z nim wszystkie działania. Nie oznacza to w żadnych wypadku wyręczania wychowanka, ale 
wspólną i ścisłą współpracę, czyli wykonanie wszystkich opisanych w dalszej części kroków 
razem, a jeśli jakieś zadanie zostanie zlecone wychowankowi do zrobienia, to potem warto 
z nim szczegółowo przyjrzeć się temu, jak zostało wykonane, co było łatwe, a co trudne.

Zupełnie innego wsparcia wymaga wychowanek, który ma umiejętności, ale nie chce pra-
cować. To taka osoba, która ma już doświadczenia zawodowe (np. praktyki, staże, pierwszą 
pracę) za sobą, ale z pewnych przyczyn ma małą motywację do działania. Taki wychowa-
nek potrzebuje przede wszystkim życzliwego wsparcia i zobaczenia korzyści, jakie przyniesie 
podjęcie pracy. Warto, aby przyjrzeć się powodom, dla których ta motywacja jest niska – być 
może wychowanek miał dotychczas złe doświadczenia z szefem/szefową i współpracowni-
kami. Być może staż był nudny i nie miał nic wspólnego z jego zainteresowaniami albo też 
teraz te zainteresowania pod wpływem doświadczeń uległy zmianie. Przyczyną mogą być 
sprawy związane z trudną sytuacją rodzinną lub problemy związane z relacją z wychowawcą. 
W wielu przypadkach może okazać się, że dotarcie do źródeł problemu oraz zainteresowanie 
wychowawcy mentora wystarczą, żeby pokonać barierę i wychowanek zaangażuje się we 
wszystkie działania. Czasem może okazać się jednak, że jest konieczna pomoc specjalisty: 
psychologa, doradcy zawodowego lub coacha.

Najtrudniej będzie nam współpracować z wychowankiem, który nie ma doświadczeń i nie 
chce pracować. Potrzebuje on wychowawcy mentora, który będzie zarówno go instruował, jak 
i wspierał. Czyli z jednej strony pokaże krok po krok jak zabrać się za szukanie stażu i wspólnie 
z wychowankiem przejdzie wszystkie konieczne działania, a z drugiej uświadomi mu, co zyska 
na podjęciu stażu/pracy lub też odkryje przyczynę braku motywacji.

Najłatwiej jest, jeśli młody człowiek już ma umiejętności i pierwsze doświadczenia zawodowe za 
sobą oraz jest zmotywowany do podjęcia pracy i widzi, jakie będzie miał z tego korzyści. Tutaj 
wychowawcy mentorzy muszą uważać, aby nie wyręczać wychowanka i zbytnią troskliwością 
nie odbierać mu samodzielności i poczucia wpływu na sytuację. Taka osoba potrzebuje, aby 
wychowawca mentor dał jej przestrzeń do działania i był w pobliżu, gdyby konieczna okazała 
się jego pomoc. Nie potrzebuje natomiast instruowania jej krok po kroku, co ma zrobić, ani 
asystowania w każdym działaniu, odpytywania i nadmiernej kontroli. Taka postawa wycho-
wawcy mentora może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Ważne jest, aby wychowawca mentor był 
zainteresowany tym, jak radzi sobie wychowanek, co już udało się zrobić, czy nie potrzebuje 

w czymś pomocy, ale generalnie to młody człowiek sam szuka miejsca na staż/praktykę/pracę 
i sam nawiązuje kontakt z pracodawcą, a wychowawca tylko wspiera go rozmową.

2. Jak szukać pracodawców?

Kiedy już wychowawca mentor zna zainteresowania wychowanka i określił, w jakim stopniu 
będzie on zaangażowany w działania związane ze znalezieniem stażu/praktyki/pracy, możemy 
przejść do szukania potencjalnych pracodawców.

Pierwszy kontakt z pracodawcą jest zwykle najtrudniejszy. Najlepiej więc jeśli wychowawca 
mentor znajdzie sposób, aby go sobie ułatwić, czyli jeśli znajdzie pracodawcę, który będzie np. 
znajomym albo znajomym znajomego albo będzie kontaktował się z firmą z czyjegoś polecenia. 
Takie kontakty nazywane są kontaktami ciepłymi w odróżnieniu od kontaktów zimnych, kiedy 
dzwonimy do danego pracodawcy w ciemno.

kontakty ciePłe

Szukamy ich w swojej pamięci. Najlepiej sprawdzić kogo mamy zapisanego w telefonie, na fa-
cebooku, w książce adresowej i prześledzić w ten sposób listę nawiązanych w życiu kontaktów 
i zastanowić się, czy któryś z nich mógłby pomóc w znalezieniu pracodawcy zajmującego się 
interesującą nas branżą.

Zacznijmy więc od wypisania na kartce nazwisk wszystkich osób, które mogłyby nam pomóc tj.:

 → znajomych, przyjaciół, kolegów,

 → ludzi, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą,

 → biznesmenów, rzemieślników, ludzi wolnych zawodów,

 → ludzi, których znasz z pracy obecnej lub poprzedniej,

 → ludzi, którzy chodzili z Tobą do szkoły: podstawowej, średniej, wyższej,

 → ludzi, którzy chodzili z Tobą na kursy specjalistyczne,

 → ludzi, którzy należą do tego samego klubu lub organizacji,



91

 →  ludzi, którzy mieszkają w tym samym bloku,

 → ludzi, którzy wykonują podobną pracę do twojej,

 → ludzi, którzy pracują w firmach zagranicznych lub spółkach,

 → ludzi, u których kupujesz lub wykonujesz usługi (sklepy, piekarnie, warsztaty, lekarze),

 → ludzi, u których bywasz regularnie (sklepy, stacje benzynowe, kioski, restauracje, bary, fryzjerzy, 
banki, szkoły),

 → ludzi, u których bywasz sporadycznie (apteki, kwiaciarnie, jubilerzy, salony samochodowe, sklepy 
z odzieżą, meblami, sprzętem agd, rtv),

 → ludzi, którzy mają szerokie znajomości i będą Cię polecać dalej itp.

kontakty zimne

Szukamy ich wszędzie, a przede wszystkim w naszym otoczeniu społecznym i w internecie. Warto 
zacząć od instytucji, które specjalizują się w poszukiwaniu zatrudnienia i mogą być w posiadaniu 
przydatnych informacji na temat lokalnego rynku pracy. Są to np. Powiatowe Urzędy Pracy, Cen-
trum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkich Urzędach Pracy, Ochot-
nicze Hufce Pracy. Ich dane kontaktowe znajdziemy w internecie. Najlepiej porozmawiać z osobą, 
która pracuje w takiej instytucji i może nam wskazać potencjalnych pracodawców, ewentualnie 
poprosić o dostęp do bazy danych. Warto też śledzić informacje zamieszczane na ich stronach 
internetowych dotyczące organizowanych przez te instytucje targów pracy.

Innymi instytucjami, które dysponują szeroką wiedzą na temat rynku pracy są zrzeszenia praco-
dawców takie jak np. Pracodawcy Pomorza, Regionalna Izba Rzemieślnicza, Związek Rzemiosła 
Polskiego itp.

Interesującymi nas pracodawcami mogą być także urzędy czy organizacje pozarządowe, więc 
także i tutaj warto rozpoznać, jakie działają w naszym regionie. Wiele organizacji pozarządowych 
(stowarzyszenia, fundacje) zatrudnia obecnie pracowników i w zależności od środków chętnie 
przyjmuje stażystów.

Innym sposobem jest przeglądanie ogłoszeń o pracę/staż w internecie i lokalnej prasie – możemy 
stamtąd dowiedzieć się, jakich pracowników dana firma szuka, jakie działy rozbudowuje, czyli 

w jakim zakresie nasz wychowanek mógłby włączyć się w strukturę i działania firmy. Wiele in-
formacji znajduje się także na stronach miast, gmin i powiatów, które często publikują rejestry 
przedsiębiorców w regionie.

3. Nawiązanie kontaktu z pracodawcą

Najskuteczniejszą formą komunikacji z pracodawcą jest spotkanie bezpośrednie. Umówienie 
spotkania należy poprzedzić rozmową telefoniczną, ewentualnie przesłać mail. Mail jest jednak 
najmniej skuteczną formą kontaktu. Wysyłamy go wówczas, kiedy nie jesteśmy w stanie do-
dzwonić się do pracodawcy.

Poniżej znajdują się praktyczne wskazówki dotyczące rozmowy telefonicznej, z których może 
korzystać wychowawca mentor jak i wychowanek, który ma już pewne doświadczenie w kon-
takcie z pracodawcami.

Ważne jest, aby pamiętać, że kontaktujemy się z pracodawcą, ponieważ mamy mu coś do za-
oferowania, czym może być zainteresowany. Ważne, aby nie startować z pozycji „proszącej”, 
tylko z równorzędnej. Tylko z takiej pozycji jesteśmy w stanie dojść do porozumienia w kwestii 
warunków stażu/praktyki/pracy – ponieważ ważne jest, żeby wychowanek nauczył się zawodu.

rozmowa teleFoniczna

Głównym celem rozmowy telefonicznej jest umówienie spotkania. Pracodawcy są osobami zaję-
tymi, niechętnymi do dłuższych rozmów i mają mało czasu. Ważne więc, żeby w rozmowie nie 
załatwiać spraw organizacyjnych, ani przedstawiać wychowanka podczas rozmowy telefonicznej, 
tylko, żeby zrobić to na spotkaniu.

Przypomnij sobie sytuację, w której zadzwonił do ciebie ktoś obcy i chciał porozmawiać na ważny 
dla siebie temat, np. zaoferować produkty bankowe. Co cię drażniło w tych rozmowach?

Ludzi najczęściej denerwuje to, że rozmowa jest zbyt długa, nie znany jest jej cel, jest sztuczna, jak 
z maszyną, że ktoś jest natrętny, że dzwoni nie w porę, że jest przesadnie miły, stosuje zdrobnienia, 
skraca dystans albo że dzwoni z ukrytego numeru.

Ważne jest, aby wszystkich tych rzeczy unikać.
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Rozmowa powinna być:

 → krótka,

 → rzeczowa,

 → na konkretny temat,

 → miła,

 → ustrukturyzowana.

Przygotowanie do rozmowy

Przed rozmową należy zebrać informacje o firmie/instytucji, do której dzwonimy. Im więcej wie-
my, tym lepiej. W małej firmie warto kontaktować się bezpośrednio z szefem/szefową, w dużej 
z komórką zajmującą się stażami i praktykami. W każdym wypadku musimy ustalić nazwisko 
osoby, z którą chcemy rozmawiać, jej miejsce w strukturze oraz telefon do niej, a także w jakich 
godzinach najlepiej dzwonić. Generalnie przyjmuje się, że jeśli nie znamy godzin, to kontakt na-
wiązujemy w godzinach 9–16 w dni powszednie, lepiej nie w poniedziałki i w piątki po południu.

Następnie należy napisać plan rozmowy, a podczas telefonowania dobrze jest go mieć przed oczami 
(lepiej jednak nie czytać, ewentualnie można się nauczyć tego, co chcemy powiedzieć na pamięć).

Co ma wpływ na efektywność rozmowy telefonicznej?

 → Nastrój

Przed przystąpieniem do telefonowania należy zadbać o dobry nastrój. Pozytywne nastawienie 
słychać przez telefon – nasz rozmówca słyszy, czy się uśmiechamy.

 → Kultura telefonowania

Bardzo ważne jest, aby rozmowy odbywać w spokojnym miejscu, w którym nikt nam nie będzie 
przeszkadzał, przerywał i w którym będzie cicho. Przygotujmy zawczasu kartkę papieru i piszący 
długopis. Podczas rozmowy należy skupić się tylko na niej – przez telefon słychać popijanie kawy, 
żucie gumy czy nawet palenie papierosów.

Warto zadbać o odpowiednie trzymanie słuchawki – przekładanie jej do drugiego ucha w trakcie 
rozmowy (gdy chcemy coś zapisać) też słychać.

Przyjmijmy odpowiednią postawę – lepiej jest siedzieć w pozycji wyprostowanej na krześle, a nie 
w wygodnej na fotelu.

 → Tempo wypowiedzi

Przede wszystkim nie należy mówić ani zbyt szybko, ani zbyt wolno – warto to wcześniej prze-
ćwiczyć. Jeszcze większą umiejętnością jest dopasowanie tempa naszej wypowiedzi do tempa 
mówienia rozmówcy.

Schemat rozmowy

Proponujemy następującą strukturę rozmowy:

1. Przywitanie i przedstawienie się z podaniem instytucji, z której się dzwoni

Kiedy mówisz: „Dzień dobry, mówi Janina Nowak z Domu dla Dzieci” prawdopodobnie Twój 
rozmówca nie wie kim jesteś albo czym zajmuje się Dom dla Dzieci, dlatego trzeba pójść krok 
dalej i wymyślić krótkie wyjaśnienie, które zaprezentujesz w trakcie rozmowy. Może to brzmieć 
np. tak: „…Dom dla Dzieci Jantar. Działamy na rzecz dzieci z trudną sytuacją rodzinną.” Jeśli jest to 
kontakt ciepły i dzwonimy z czyjegoś polecenia lub nasz znajomy wskazał nam tego pracodawcę, 
w tym miejscu mówimy np. „Pani Agata Kowalska poleciła mi kontakt z Panią”.

2.  Podanie powodu, dla którego się dzwoni

Kiedy dzwonisz do nieznajomych osób z zamiarem umówienia ich na spotkanie, warto użyć 
następujących słów: ,,Dzwonię do Pana, ponieważ chciałabym umówić się na spotkanie”. Jednak 
w tym wypadku warto dodać jeszcze informację o celu spotkania, np.: ,,w sprawie możliwości 
odbycia stażu w Państwa firmie naszej wychowanki Pauliny Zakrzewskiej.” To daje rozmówcy 
obraz sytuacji i buduje relację między Wami.

3.  Podanie korzyści dla pracodawcy

W celu zainteresowania kogoś daną propozycją, warto jest podać korzyść, jaką niesie ze sobą dla 
danej osoby nasza oferta. Może to być np.: „Dzięki naszemu programowi stażowemu pracodawcy, 
którzy z nami współpracują mogą zaoszczędzić czas i pieniądze.” Jeśli już współpracowaliśmy 
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z jakimiś pracodawcami, dobrze jest podać nazwę firm/instytucji, gdzie nasi wychowankowie 
brali już udział w stażach. Teraz czekamy na odpowiedź pracodawcy. Być może już na tym etapie 
wyrazi on zainteresowanie. Jeśli jednak wyrazi jakąś obiekcję, w dalszej części tekstu pokazujemy, 
jak sobie z nią poradzić.

4.  Ustalenie miejsca i daty spotkania

Jeśli w rozmowie doszliśmy już do momentu, w którym rozmówca wyraził zainteresowanie na-
szą propozycją, przechodzimy do ustalenia daty spotkania. Mówimy: „Cieszę się, w takim razie 
powinniśmy się spotkać. Co pan powie na wtorek o godzinie 15.00?” Twoja propozycja musi 
być bezpośrednia, zwięzła i konkretna. Zwiększa to szansę na to, że rozmówca również zwięźle 
i konkretnie odpowie.

5. Podsumowanie i pożegnanie

Na koniec warto jeszcze raz przypomnieć ostateczne ustalenia. Możemy powiedzieć: „Czyli spo-
tykamy się w Państwa w firmie w środę o godzinie 14.00. Do zobaczenia.”

Przed przystąpieniem do rozmowy radzimy, aby napisać swój własny scenariusz, który odpowia-
da naszym słowom i myślom oraz wielokrotnie go przećwiczyć. Jeśli nie jesteśmy pewni efektu, 
zachęcamy do skonsultowania go z osobami, do których mamy zaufanie (najlepiej jeśli również 
są pracodawcami). Wszystkie osoby występujące publicznie wielokrotnie ćwiczą to, co powiedzą. 
Każdy sprzedawca, który do nas dzwoni jest po przynajmniej kilku godzinach takich ćwiczeń. 
Najlepiej jest ćwiczyć dzwoniąc do kogoś zaprzyjaźnionego lub kogoś z rodziny i potem poprosić 
go o informację zwrotną.

Pierwsza odpowiedź

Bardzo często zdarza się, że nasz rozmówca odpowie na naszą propozycję, że nie jest zaintere-
sowany albo nie ma czasu na rozmowę. Taka odpowiedź nie powinna nas zniechęcać, ponieważ 
zwykle jest ona automatyczna i emocjonalna, nie wynikająca z tego, że pracodawca naprawdę 
nie jest zainteresowany naszą propozycją. Dlatego warto ją „przeskoczyć”, mówiąc np.:

 → Wielu pracodawców tak mówiło, zanim nie wzięło udziału w naszym programie stażowym….

 → W takim razie powinniśmy się spotkać…

 → I właśnie dlatego powinniśmy się spotkać…

 → To dobrze, bo dzięki temu….

 → Dzwonię tylko po to, by umówić się na spotkanie….

Uwaga: Próbujemy odpowiedzieć w ten sposób dwa razy i jeśli pracodawca trzeci raz mówi 
to samo, to odpuszczamy.

Poniżej podajemy konkretne przykłady wypowiedzi, jakie padają w tego typu rozmowach.

 → Nie jestem zainteresowany
Wiele osób tak mówiło, zanim nie poznało naszego programu stażowego.

 → Nie mam czasu / jestem bardzo zajęta
Kiedy w takim razie mogłabym zadzwonić? Czy np. we wtorek o 12.00?

 → Prześlijcie mi materiały informacyjne
Dobrze, na jaki adres mogę przesłać? Pozwolę sobie zadzwonić jutro, by upewnić się, że materiały 
dotarły i zapytać, jaka jest Pana decyzja.

 → Dlaczego akurat do mnie Pani dzwoni?
Dlatego, że Państwo są gwarantem dobrego przygotowania stażystów do rynku pracy

 → Nie przyjmujemy stażystów
Mam propozycję współpracy, w której nie będzie Pani ponosiła kosztów stażu.
Naszego wychowanka warto zatrudnić na etat.

Warto przygotować listę możliwych wypowiedzi pracodawców i swoje własne odpowiedzi, 
które nam odpowiadają, pasują do nas. Tak jak rozmowę telefoniczną dobrze jest to potem 
przećwiczyć.

Może się zdarzyć, że pracodawca podczas rozmowy telefonicznej, ale także już podczas spo-
tkania, zgłosi nam jakieś wątpliwości. Co one oznaczają? Wątpliwości są dowodem zainte-
resowania naszego rozmówcy poruszaną kwestią. Jeśli pracodawca nie będzie miał żadnych 
obaw może to oznaczać brak zainteresowania propozycją stażu. Dlaczego ludzie mają wąt-
pliwości? Z różnych powodów np. potrzebują dodatkowych informacji, nie rozumieją czegoś, 
potrzebują dojść do głosu, mają niechęć do poświęcania swojego czasu lub kosztów, mają 
potrzebę docenienia, uznania ich ważności i inne. Ważne, by wsłuchać się w te potrzeby i na 
nie odpowiednio zareagować.
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Poniżej proponujemy model reakcji na wątpliwości/obawy pracodawcy.

 → amortyzuj – potwierdź, że usłyszałeś/aś obawę pracodawcy, okazuj empatię, zrozumienie, 
wysłuchaj do końca – inwestuj we wzajemne relacje. Pomóż osobie, z którą rozmawiasz, od-
dzielić emocje od rzeczywistego problemu, wykorzystaj czas do namysłu.

 → Buduj – szukaj rzeczywistych powodów wątpliwości, poznaj dzięki nim motywy i potrzeby 
pracodawcy. Nie reaguj emocjonalnie, nawet jeśli będą to obawy związane ze stereotypami 
dotyczącymi wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Stereotypy i uprzedzenia 
są po to, by poprzez bezpośrednie, osobiste kontakty je zmieniać.

 → Słuchaj – słuchaj aktywnie, zachęcaj pracodawcę do wypowiedzenia wszystkich wątpliwości, 
wysłuchaj wszystkiego zanim zaczniesz wyjaśniać. Powstrzymaj się od mówienia – usłysz więcej.

 → Odpowiedz – wyeliminuj emocje, nie polemizuj, nie pouczaj, tylko wyjaśniaj i przedstawiaj 
korzyści odpowiadające potrzebom, użyj wiarygodnych dowodów (list polecający z Domu 
dla Dzieci, cv wychowanka, rekomendacje innych pracodawców, powołaj się na polecenie 
przez znajomego/ą).

sPotkanie

Głównym celem spotkania jest zbudowanie dobrej relacji z pracodawcą. Dobra relacja jest 
kluczem do realizacji określonego celu – czyli organizacji dla wychowanka stażu, ale nawet 
jeśli pracodawca z jakiś powodów się nie zgodzi, dobra relacja pomoże w kontaktach z nim 
w przyszłości.

Jak budować dobrą relację?

Podczas spotkania najważniejsze jest pozytywne nastawienie i  otwarta postawa, dlatego 
wcześniej warto pomyśleć o korzyściach, jakie to spotkanie przyniesie dla wychowanka i dla 
wychoawawcy mentora. Warto pamiętać, że maksymalnym celem spotkania z pracodawcą 
jest uzgodnienie warunków stażu/praktyi/pracy. Zdarza się jednak, że z różnych obiektywnych 
powodów (mają właśnie stażystów, skończył się sezon i nie potrzebują stażysty, przechodzą 
reorganizację) firma nie będzie w stanie przyjąć nikogo na staż. Wówczas celem tzw. minimum 
jest nawiązanie współpracy na przyszłość. Ważne, by zbudować i utrzymywać dobrą relację 
z pracodawcą bo może być kiedyś jeszcze ważna, przydatna i pomocna.

Pamiętajmy, że:

Dostajemy od ludzi to, 
co w nich wzmacniamy.
Oznacza to, że pozytywna postawa wychowawcy mentora w kontakcie z pracodawcą jest 
kluczowa dla powodzenia spotkania. Jak uzewnętrzniać tę postawę w kontaktach z ludźmi? 
Warto często i konsekwentnie komunikować swoje pozytywne nastawienie – np. „ zależy mi 
na porozumieniu” albo „zależy mi, żeby był pan zadowolony z naszej współpracy”, „znajdziemy 
rozwiązanie korzystne dla obu stron”.

Dobrze jest szukać okazji do wyrażenia aprobaty wobec pracodawcy (to nie to samo co schle-
bianie). Można odwołać się do pozytywnych doświadczeń z przeszłości, np. „do tej pory zawsze 
dochodziliśmy do porozumienia”, „od wielu lat się znamy”, „ doceniam...”, „podoba mi się...”.

Warto również uwspólniać interesy – zamiast mówić – „mój dom dla dzieci” albo „pana firma”, 
albo „moje stanowisko – pana stanowisko”, można używać zwrotów „my”, np. „Zależy nam na 
współpracy, dlatego… ”.

Zawsze dobrze jest być optymistą – załóż, że dojdziecie do porozumienia i zakomunikuj to: „jestem 
pewny, że się dogadamy w tej kwestii”

Dobrą praktyką jest by w miarę możliwości pozwolić mówić drugiej osobie pierwszej – dzięki 
temu chętniej nas potem wysłucha, a my będziemy mogli poznać punkt widzenia pracodawcy 

– na przykład jego obawy. Warto szukać okazji podsumowania wypowiedzi pracodawcy, w taki 
sposób by określać główne sprawy do rozwiązania i natychmiast szukać nowych możliwości 
dojścia do satysfakcjonujących rezultatów.

Jak przygotować się do spotkania?

Spotkanie z pracodawcą jest kluczowe, dlatego warto się do niego dobrze przygotować. Elemen-
tem takiego przygotowania jest przygotowanie/zebranie informacji o:

 →  firmie (dotrzeć do informacji o nagrodach, czy ostatnio czynionych inwestycjach, zmianach),

 →  osobie z którą się spotykamy (kim jest w firmie, w jakim wieku, jakim jest człowiekiem, jak z nim/
nią rozmawiać?)
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 → korzyści, jakie przyniesie pracodawcom przyjęcie na staż/praktykę wychowanka. Pracodawcy 
chcą znać odpowiedź na pytania: jaki jest cel stażu? po co organizować staż? (jaki jest sens?), 
co dzięki temu osiągnie jego firma albo/i wychowanek? Nawet jeśli pracodawca wprost o to nie 
zapyta, to warto to powiedzieć, bo dzięki temu szef/szefowa będzie osobiście zaangażowany/a 
i bardziej zmotywowany/a do przeprowadzenia stażu.

 → wychowanku lub wychowance pod kątem jego mocnych stron. Ważne, by były one poparte 
faktami, np. „Kasia została wybrana gospodarzem klasy co oznacza, że potrafi budować zaufanie 
i autorytet oraz że jest lubiana”.

Z rozmów przeprowadzonych z pracodawcami w ramach testowania modelu wynika, że oczekują 
oni od stażystów/pracowników trzech rzeczy:

 → motywacji do pracy i uczenia się nowych rzeczy,

 → sumienności (np. punktualności),

 → uprzejmości, która pozwoli im na zbudowanie pozytywnej relacji z innymi pracownikami i klientami.

Przebieg spotkania

Przebieg spotkania z pracodawcą może być różny i to on/ona będzie nadawał/a główny kierunek 
rozmowie. Z doświadczenia wynika, że takie spotkanie przechodzi przez następujące fazy:

 → Nawiązanie kontaktu – jest najważniejsze bo to pierwsze wrażenie, które możemy zrobić tylko 
raz a które jest bardzo trwałe. Warto uśmiechać się, patrzeć w oczy, okazywać szczere zainte-
resowanie, zamienić parę zdań towarzyskich np. korki w mieście, gorący okres w pracy (sezon).

 → Przedstawienie programu stażowego – warto krótko, najlepiej w 3 punktach powiedzieć o sa-
mym programie stażowym (skąd idea, ilu wychowanków, z kim już Dom współpracował, jakie są 
sukcesy). Mówiąc o doświadczeniach, warto od razu wspomnieć o korzyściach dla pracodawcy 
z udziału w programie: ułatwi/usprawni pracę, zaoszczędzi czas etatowych pracowników, a co 
za tym idzie również pieniądze. Bardzo możliwe, że stażysta sprawdzi się i zyskają zmotywowa-
nego pracownika – tak dzieje się w wielu przypadkach. Można również odwołać się motywacji 
prospołecznej – pomoże komuś wystartować w życie, zrobić pierwsze kroki na rynku pracy.

 → Zapytanie o oczekiwania i potrzeby pracodawcy w stosunku do stażysty – kto by się w firmie 
przydał, na jakim stanowisku, jak by to mogło usprawnić pracę w firmie?

 → Przedstawienie wychowanka/wychowanki – pod kątem rodzaju pracy, którą chciał(a)by wyko-
nywać oraz jako osoby, która odpowiada na potrzeby i oczekiwania pracodawcy.

 → Odpowiedź na pytania i wątpliwości pracodawcy.

 → Podsumowanie spotkania, ustalenie spotkania pracodawcy z wychowankiem, uzgodnienia do-
tyczące rozpoczęcia stażu i innych koniecznych formalności.

Praktyczne wskazówki

1. Planuj swoje działania,

2. Pracuj systematycznie, wyznacz sobie ilość telefonów każdego dnia,

3. Działaj w sposób zróżnicowany – szukaj różnych sposobów dotarcia do pracodawców,

4. Docieraj do jak największej liczby osób – mów znajomym i rodzinie, 
że szukasz kontaktów do dobrych pracodawców z danej branży,

5. Stale monitoruj efektywność podejmowanych działań,

6. Bądź zdeterminowany/a – to podstawa sukcesu!
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Młodzi pracownicy w oczach pracodawców 
– wypowiedzi pomorskich pracodawców na temat 
ich oczekiwań w stosunku do młodych adeptów 
rynku pracy

Zbigniew Canowiecki – Prezes, Pracodawcy Pomorza:

 „ W ofertach pracy umieszczanych można znaleźć wiele różnych wymagań stawianych przez 
potencjalnych pracodawców. Dobierane są one w zależności od rodzaju stanowiska pracy. 
Jednak we wszystkich wariantach coraz ważniejsze dla pracodawcy staje się wykazywanie 
ponadprzeciętnej inicjatywy oraz chęć pracy również w innych obszarach niż swój, a co za tym 
chęć rozwoju. Ważnym kryterium jest także zdolność zarządzania zespołem oraz oczywiście 
znajomość, co najmniej jednego języka obcego. Znajomość obsługi komputera jest coraz częściej 
pomijana, gdyż kwestia ta uważana jest przez pracodawców za standard. Jeśli poszukujemy 
pracy w dziale IT, telekomunikacji i nowych technologii, jak również w dziale finansowym 
musimy posiadać wykształcenie techniczne, kierunkowe, wiedzę z bardzo wąskiego obszaru 
oraz przedstawić odpowiednie certyfikaty wymagane przez przyszłego pracodawcę. Osoby 
zainteresowane pracą w dziele handlowym bądź obsłudze klienta, jak także dziele PR czy 
marketingu powinny charakteryzować się oczekiwanymi przez pracodawcę kompetencjami 
miękkimi, takimi jak np. wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, otwartość, umie-
jętność pracy pod presją czasu, doskonała organizację pracy, nastawienie na realizację celów 
i odporność na stres. Bez względu na branżę, najbardziej poszukiwanymi pracownikami są 
osoby z doświadczeniem w danym sektorze lub na konkretnym stanowisku, które są w stanie 
dostosować się do systemu pracy potencjalnego pracodawcy.

agnieszka gletkier – Dyrektor Marketingu i Sprzedaży, Hotel Hilton Gdańsk:

 „ W branży hotelarskiej szukamy pracowników, którzy posiadają umiejętność pracy w zespole 
i współpracy z ludźmi. Hotel to naczynia połączone, zatem aby efekt była zadowalający, naczynia 
muszą współgrać. Istotna jest więc komunikatywność, szczególnie w działaniach z zakresu sprzedaży, 
czy obsługi klienta. Pracownik hotelu, niezależnie od piastowanego stanowiska, powinien także, po 
prostu lubić ludzi. Jego praca polega, bowiem na ciągłym budowaniu relacji. Uśmiech, miłe słowo 
i uważność na potrzeby klienta, to podstawa w naszej pracy. W procesie rekrutacji, szczególną 

uwagę zwracamy także na wiedzę ogólną, ciekawość świata, a w szczególności znajomość trendów 
i nowinek w branży hotelarskiej. Taka ogólna wiedza jest, bowiem sygnałem, że mamy do czynienia 
z osobą, która poszerzając swoje horyzonty, jest w stanie dzielić się wiedzą z pozostałą czę-
ścią zespołu, pozwalając hotelowi być zawsze krok dalej w stosunku do konkurencji. Osoba, 
która stara się o pracę w branży hotelarskiej, powinna pamiętać o poprawnej autoprezentacji, 
w tym znajomości zasad savoir-vivre. Warto, zatem szczególnie przed rozmową rekrutacyjną, 
przeanalizować chociażby artykuły dostępne w Internecie. Wziąć także pod uwagę formalny, 
elegancki styl hotelowej rzeczywistości.

grzegorz Szczuka – Dyrektor Zarządzający, Grupa kombinat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

 „ Praca w agencji marketingowej niesie za sobą wiele specyficznych wyzwań w związku, z czym 
warunek jest jeden – pracownik musi być doświadczony lub zaangażowany. Jeśli zatem osoba 
zainteresowana pracą w naszej firmie nie posiada długiego doświadczenia zawodowego, po-
winna zarażać nas pasją i zaangażowaniem. W toku prowadzenia projektów marketingowych 
realizujemy wiele różnych zadań – zarządzamy budżetami, nadzorujemy przebieg wydarzenia 
lub kampanii, obsługujemy technicznie, komunikujemy się z  Klientem i  odpowiadamy na 
jego bieżące potrzeby – jesteśmy do jego pełnej dyspozycji. Ważnym atutem są, zatem kom-
petencje miękkie tj. komunikatywność, samodzielność, kreatywność. W standardzie naszej 
pracy znajduje się skuteczność w działaniu oraz nastawienie na osiąganie wyniku. Często 
mamy okazję wykazywać się umiejętnością znajdowania niekonwencjonalnych rozwiązań 
i  pracujemy pod presją czasu. Ważnym atutem w  pracy agencyjnej jest także mobilność 

– częste wyjazdy i realizacje w różnych częściach kraju warunkują takie oczekiwanie. Szukamy 
ludzi ciekawych, mających coś do powiedzenia, kreatywnych. To ich pasje wpływają, bowiem 
w dużej części na innowacyjność usług oferowanych Klientowi. Osoba, która wybiera się na 
rozmowę kwalifikacyjną do agencji marketingowo-reklamowej powinna zwrócić uwagę na 
stosowną autoprezentację tzw. elegancję na luzie. Garsonki i garnitury nie są strojami pożą-
danymi. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, a ubiór jest jednym z tych elementów, które 
z pewnością zostaną zapamiętane.

Jowita Twardowska – Dyrektor Pionu Komunikacji i csr, Grupa lotos s.a.:

 „ „Idealny pracownik” nie istnieje. Każdy z nas może jednak dążyć do zawodowej doskonałości, 
a pierwsza okazja pojawia się oczywiście wraz z sytuacją pierwszego zatrudnienia. Oczekiwania 
w stosunku do pracowników są powiązane ze stopniem odpowiedzialności pracownika w firmie. 
Jednak, niezależnie od tego, sprawa kluczowa to zaangażowanie w pracę. To zaangażowanie, a nie 
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jak często czytamy w ogłoszeniach rekrutacyjnych – długoletnie doświadczenie, jest szczególnie 
doceniane i warunkuje sukces zawodowy. W mojej opinii, praca w dużej korporacji, wymaga 
także umiejętności efektywnej komunikacji. Jeśli jesteś w stanie jasno przekazywać i skutecznie 
pozyskiwać informacje, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie efektywnie reali-
zować powierzone zadania, niezależnie od stanowiska i struktury, w jakiej funkcjonujesz. Warto, 
zatem tą właśnie umiejętność pielęgnować. Koncentracja na celu i konsekwencja w osiąganiu 
prowadzących do niego rezultatów to także perełki w wachlarzu kompetencji pracowniczych. 
Jednocześnie, bardzo ważna jest umiejętność budowania i podtrzymywania dobrej atmosfery 
w zespole. To właśnie ona, w myśl zasady „razem można więcej i lepiej” decyduje, bowiem 
o sukcesie zbiorowym. Bardzo cenna jest także otwartość na uczenie się i rozwój. Co ważne, 
osoba myśląca o stanowisku w dużej firmie powinna pamiętać, że korporacyjna rzeczywistość 
stawia przed nami często wyzwania wymuszające umiejętność odnajdywania się w różnorod-
nych sytuacjach, w tym m.in. pracy w interdyscyplinarnych zespołach, czy też zmian swojego 
miejsca w strukturze.

Joanna Kuzas-Jakuszewska – Właściciel, Galeria Fryzur Artystycznych:

 „ Fryzjerstwo jest sztuką. Jednocześnie to nieustająca szkoła pracy z ludźmi. Przede wszystkim 
pracy z naszymi Klientami, którzy często odwiedzają naszą Galerię nie tylko po to, aby przysło-
wiowo „podciąć włosy”, ale po to, aby się wygadać, a często nawet po to, aby odmienić swoje 
życie. Staramy się dawać Klientom poczucie komfortu i miłą atmosferę, co oznacza, że musimy 
wymagać od potencjalnego pracownika przede wszystkim komunikatywności i otwartości. Jest 
to podstawa, jaką staramy się weryfikować na rozmowie kwalifikacyjnej, jak i podczas okresu 
próbnego. Drugim ważnym obszarem są oczywiście także twarde rzemieślnicze kompetencje 
i przygotowanie do zawodu. Inwestujemy w ludzi młodych, którzy podczas stażu, przyglądają 
się i cierpliwie uczą techniki fryzjerskiej. Cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu jest klu-
czową umiejętnością. Kiedy okres stażowy dobiega końca, wiemy, czy jest nam po drodze, czy 
nasze drogi powinny się rozejść. Jedno jest pewne. Każdy fryzjer opuszczający Galerię Fryzur 
Artystycznych, wychodzi z bagażem doświadczeń. Te osoby, które zostają, z satysfakcją i zaanga-
żowaniem realizują swoje zadania. Przyjęty przez nas styl pracy powoduje, że w branży jesteśmy 
rozpoznawani jako zgrany i kompetentny zespół, doceniany podczas rozmaitych konkursów 
i innych wydarzeń branży fryzjerskiej.

Helena Chmielowiec – Dyrektor Kancelarii Prezydenta – Urząd Miejski w Gdańsku:

 „ Doświadczenie to oczywiście sprawa bardzo cenna w portfolio pracownika. Nie mniej ważne 
jest zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków, umiejętność budowania relacji 
międzyludzkich, kreatywność. Kancelaria/biuro stanowi zaplecze dla funkcjonowania całej 
instytucji/przedsiębiorstwa, a jednocześnie jest wizytówką. W tym miejscu pracy niezbędne 
są szczególne predyspozycje osobowe i umiejętności takie jak: komunikatywność, empatia 
i asertywność, odporność na stres, rzetelność, wysoka kultura osobista. Docenianą przeze 
mnie kompetencją jest przede wszystkim umiejętność analitycznego myślenia i przekazywania 
precyzyjnych, rzetelnych informacji oraz dobra organizacja czasu pracy. Równie ważna jest 
umiejętność budowania dobrej atmosfery, opartej na szacunku i wzajemnym zaufaniu. Warto 
podkreślić, że sprawne działanie kancelarii/biura wpływa na nie tylko na efektywność zarzą-
dzania daną instytucją/przedsiębiorstwem, ale również odgrywa ogromną rolę w budowaniu 
wizerunku tej instytucji/przedsiębiorstwa”

Tomasz Deker – Współwłaściciel, Sieć cukierni T. Deker Patissier & Chocolatier:

 „ Cukiernictwo to poezja, to artyzm. Kiedy poznaję człowieka, który stara się o pracę w sieci 
moich cukierni, zwracam, zatem uwagę na jego osobowość. Musi nieść za sobą pewną prawdę. 
Jednocześnie powinien wykazywać chęć poznania tego fachu i łatwość uczenia się. Powinien 
także mieć świadomość, że prawdziwy cukiernik – rzemieślnik, to osoba wytrwała, która cier-
pliwie dąży do doskonałości.

Leszek Pankiewicz – Prezes Zarządu, solwit s.a.:

 „ Czego oczekuję od pracowników? Przede wszystkim otwartości na uczenie się i stały rozwój. 
Bez tych dwóch kompetencji, pracownik nie jest w stanie utrzymać się w branży informatycznej 
zbyt długo. Dosłownym minimum jest także umiejętność otwartej komunikacji i współpracy 
w zespole. Pracujemy projektowo, więc są to umiejętności kluczowe. W opracowaniu innowacji 
technologicznych, pracujemy często w zespołach międzynarodowych, dlatego znajomość języków 
obcych zdecydowanie się przydaje. W obszarze twardych kompetencji, oczekuję natomiast od 
pracowników wciąż doskonalonej wiedzy fachowej oraz branżowej. Świat technologii pędzi do 
przodu i aby utrzymać pozycję konkurencyjną, musimy być zawsze o krok przed konkurencją. 
Nasz zespół to ludzie kreatywni, przedsiębiorczy i otwarci. Takich ludzi szukamy.
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Katarzyna Kowalska – Dyrektor, energa sa:

 „ Odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę to dwie cechy, które cenię najbardziej we współ-
pracownikach i na które zwracam uwagę, szczególnie podczas okresu próbnego realizowanego 
przez nowego pracownika. Są, bowiem gwarantem, że powierzone pracownikowi zadania będą 
realizowane rzetelnie i z pasją. Jest to szczególnie istotne, kiedy w naszej firmie stawia pierwsze 
kroki osoba młoda. Nie może ona jeszcze pochwalić się doświadczeniem, (co jest raczej zrozumiałe), 
ale jest już w stanie pokazać swoją postawą, że warto w nią zainwestować. Cenną kompetencją jest 
także otwartość na informację zwrotną. To bardzo ważne, aby znać i rozwijać swoje mocne strony, 
ale poznawać także ograniczenia, a informacja zwrotna daje dam możliwość pozyskiwania infor-
macji na ten temat. W pracy zawodowej chodzi przecież o to, aby uczyć się, podnosić kwalifikacje 
i pracować nad sobą, po to, aby być coraz lepszym specjalistą w swojej dziedzinie. W procesie 
rekrutacji, a następnie podczas okresu próbnego, zwracamy uwagę na umiejętność zarządzają 
sobą w czasie. Szukamy osób, które potrafią zorganizować pracę własną i mają świadomość, jak 
wpływa ona na zadania realizowane przez pozostałą część zespołu. Jednocześnie, szczególnie 
od osób zajmujących się sprzedażą oczekujemy samodzielności, elastyczności i szybkiej ada-
ptacji do nowych warunków. W zależności od sytuacji rynkowej, stawiamy przed nimi przecież 
często nowej wyzwania, z którymi muszą się mierzyć. Zwracamy także uwagę na umiejętności 
negocjacyjne oraz zdolność logicznego myślenia i wyłapywania kluczowych informacji. Jest 
to, bowiem bardzo potrzebne w kontaktach z naszymi klientami, jak i kontrahentami. Na co 
warto zwrócić uwagę jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną? Młody, potencjalny pracownik 
powinien być naturalny i szczery, używać prostego i poprawnego języka, a nie trudnych sfor-
mułowań i terminów. Warto być sobą.

Marta Falba – Właściciel przedszkola:

 „ Jakich pracowników szukam? Ambitnych i chętnie uczących się. Nie muszą być alfą i omegą 
na samym początku drogi zawodowej, ale muszą wykazywać inicjatywę i motywację do pracy. 
Dobra wiedza fachowa jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest cierpliwość i pokora, przede 
wszystkim w stosunku do własnych niedoskonałości i pomyłek, które przecież także się zda-
rzają. Praca z dziećmi to wyjątkowe zadanie, to swoista misja wychowawcza, którą realizujemy. 
Opiekun przedszkolny musi być gotowy na to wyzwanie. Musi lubić dzieci, wykazywać się 
empatią i być ich „starszym kolegą”, cierpliwie odpowiadać na ich wszystkie pytania. Musi 
być wzorem i pracować ze świadomością, że dzieci chłoną jego postawy i zachowania. Wy-
chowanie to misja, której realizacja wiąże się także z szeregiem pojawiających się problemów. 
W związku z tym, wychowawca mentor powinien być samodzielny i posiadać umiejętność 
poszukiwania kreatywnych rozwiązań oraz podejmowania decyzji. Wewnętrzna motywacja 

i zaangażowanie to także cechy, których oczekuję od pracowników. Wiedza fachowa, w tym 
dyplomy i  certyfikaty są bardzo istotne, ale nie wystarczą, jeśli zabraknie zaangażowania 
i inicjatywy.

adam Michalski – Właściciel, Sklep odzieżowy:

 „ Jakie mam oczekiwania? Pracownicy mojej firmy powinni być przede wszystkim samodzielni 
i wykazywać inicjatywę. Samodzielność i inicjatywa przekładają się, bowiem bezpośrednio na 
rozwój małej firmy i powiększają jej wartość. Jednocześnie, powinny wykazywać motywację 
do pracy, być komunikatywni i skutecznie budować relacje z klientem. Od jakości obsługi, a w 
szczególności naszego optymistycznego nastawienia i otwartości na klienta, zależy, bowiem 
codzienny utarg. Umiejętności interpersonalne są kluczowym wyznacznikiem powodzenia 
w branży, w której działamy. Kiedy poszukuję pracownika, w mniejszym stopniu zwracam, 
zatem uwagę na charakter ukończonych szkół, czy też długoletnie doświadczenie w sprzedaży. 
Dużo bardziej oczekuję otwartej i zaangażowanej postawy.



107

Redakcja tekstu: Grupa Robocza powołana w ramach projektu „Q pracy”
Oprawa graficzna: Anita Wasik

Wydawca:

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
ul. Gościnna 14 | 80-032 Gdańsk
+48 58 304 99 56 | biuro@gfis.pl
www.gfis.pl

Partnerzy:

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Grupa Kombinat Sp. k. Sp. z o.o

isbn 978-83-934154-3-4   

Publikacja wydana w ramach innowacyjno-testującego projektu „Q pracy!” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego



www.gfis.pl




