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MENTORING THAT EMPOWERS YOUNG PEOPLE 
 

 

 

 

 

“Umysł nie jest naczyniem, które nale

napełnić, lecz ogniem, który nale

 
 

Mentoring: pomaganie i udziela
osobom, zwłaszcza w pracy lub w szkole

Empowerment: proces stawania się silniejszym i bardziej 
szczególnie w kontrolowaniu własnego życia i dochodzeniu swoich praw

 
 
 
 

 
 

"Mentoring to relacja jeden do jednego, bez oceniania, w której 
dobrowolnie poświęca swój c
zaczyna się w momencie większych zmian 
(mentee) i trwa przez znacz

 
Bycie młodym to czas stanowiący wyzwanie. 
problemem zdrowia psychicznego, a bezrobocie 
utrzymuje się na wysokim poziomie. Młodzi
możliwość oczekiwania tego samego standardu życia co ich rodzice. Ale dzięki 
wsparciu starszych, dobrze 
przygotowani do wzięcia sterów w swoje ręce w 
przejścia w dorosłość. 
 
Mentoring, który daje moc
której młodzi ludzie otrzymują przestrzeń do rozwijania swoich talentów i rozwo
osobistego dzięki informacjom, radom i wskazówkom mentorów.

 
1http://www.mandbf.org.uk/definition 
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Umysł nie jest naczyniem, które nale

ć, lecz ogniem, który nale

rozpalić.” 

― Plutarch 

Definicje słownikowe: 
 

i udzielanie porady młodszym lub mniej doświadczonym 
osobom, zwłaszcza w pracy lub w szkole.

 
: proces stawania się silniejszym i bardziej 

szczególnie w kontrolowaniu własnego życia i dochodzeniu swoich praw

"Mentoring to relacja jeden do jednego, bez oceniania, w której 
poświęca swój czas na wspieranie i zachęcanie innej osoby. 

większych zmian w życiu podopiecznego 
i trwa przez znaczący i dłuższy okres czasu.1 

Bycie młodym to czas stanowiący wyzwanie. Coraz więcej dzieci boryka się z 
problemem zdrowia psychicznego, a bezrobocie młodych ludz
utrzymuje się na wysokim poziomie. Młodzież martwi się o swoją przyszłość i 

tego samego standardu życia co ich rodzice. Ale dzięki 
wsparciu starszych, dobrze ukształtowanych osób, młodzi ludzie są lepiej 

wzięcia sterów w swoje ręce w okresie dorastania i 

Mentoring, który daje moc i inspiruje, jest długoterminową, celową relacją, w 
której młodzi ludzie otrzymują przestrzeń do rozwijania swoich talentów i rozwo
osobistego dzięki informacjom, radom i wskazówkom mentorów.

Umysł nie jest naczyniem, które należy 

, lecz ogniem, który należy 

porady młodszym lub mniej doświadczonym 
. 

: proces stawania się silniejszym i bardziej pewnym siebie, 
szczególnie w kontrolowaniu własnego życia i dochodzeniu swoich praw. 

"Mentoring to relacja jeden do jednego, bez oceniania, w której jedna osoba 
zas na wspieranie i zachęcanie innej osoby. Zazwyczaj 

podopiecznego mentora 

Coraz więcej dzieci boryka się z 
ych ludzi w Europie 

wi się o swoją przyszłość i 
tego samego standardu życia co ich rodzice. Ale dzięki 

, młodzi ludzie są lepiej 
okresie dorastania i do pomyślnego 

, jest długoterminową, celową relacją, w 
której młodzi ludzie otrzymują przestrzeń do rozwijania swoich talentów i rozwoju 
osobistego dzięki informacjom, radom i wskazówkom mentorów. 
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Młodzi ludzie, którzy mają mentoring, często zgłaszają, jak bardzo cenią sobie to, że 
mają osobisty kontakt z osobą 
z ich relacji z rodzicami lub nauczyciela
możliwość posiadania kogoś, do 
słuchał i pomoże wymyślić rozwiązanie zamiast po prostu mówić im, co mają robić.

 

W przeciwieństwie do nauczyciel
brać pod uwagę potrzeby całej klasy, mentorzy 
swoich podopiecznych i mogą pomóc im odkryć, w czym są dobrzy i 
rzeczy sprawia im największ
swoich podopiecznych i zachęcać ich do
 
Nie można niedoceniać znaczenia jakie ma to, że
sprawia, że młodzi ludzie czują się dobrze
siebie, ale osoby przekoną wyż

 

 
 
 

 
 

Jak wyglada Mentoring

 
 

POZWALA MŁODYM LUDZIOM BY

 

BUDUJE ICH WIARĘ W SIEBIE

Dobry mentoring może i prze
przypisuje swoje osiągnięcia mentorowi, który ich popierał i wierzył.
Mentoring może pomóc młodym ludziom w budowaniu ich charakteru i 
rozwijaniu cnót takich jak
wytrwałość, dyscyplina i współczucie, które 
wszędzie tam, gdzie życie może ich zaprowadzić
wraz z innymi działaniami pozwalającymi ulepszyć i
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Młodzi ludzie, którzy mają mentoring, często zgłaszają, jak bardzo cenią sobie to, że 
osobą dorosłą. Zazwyczaj oczekiwania i obowiązki wynikające 

z ich relacji z rodzicami lub nauczycielami nie mają tutaj zastosowania
do kogo mogą zwrócić się o pomoc, kto 

wymyślić rozwiązanie zamiast po prostu mówić im, co mają robić.

przeciwieństwie do nauczycieli, którzy mogą mieć ograniczenia czasowe i 
potrzeby całej klasy, mentorzy mogą skupić się wyłącznie na 

swoich podopiecznych i mogą pomóc im odkryć, w czym są dobrzy i 
ększą radość. Mentorzy mogą wzmacniać pozytywne cechy 

swoich podopiecznych i zachęcać ich do ich rozwijania i ulepszania

można niedoceniać znaczenia jakie ma to, że ktoś w nas wierzy
sprawia, że młodzi ludzie czują się dobrze sami ze sobą i zwiększa

wyżej. 

Mentoring, który wspiera 
i wzmacnia? 

ODYM LUDZIOM BYĆ USŁYSZANYM 

W SIEBIE 

Dobry mentoring może i przemieniałca życie, a wielu odnoszących sukcesy ludzi 
przypisuje swoje osiągnięcia mentorowi, który ich popierał i wierzył.
Mentoring może pomóc młodym ludziom w budowaniu ich charakteru i 
rozwijaniu cnót takich jak 
wytrwałość, dyscyplina i współczucie, które będą ich wzmacniać i dodawać sił 
wszędzie tam, gdzie życie może ich zaprowadzić. Jest również często stosowany 

działaniami pozwalającymi ulepszyć i wzmocnić postęp

Młodzi ludzie, którzy mają mentoring, często zgłaszają, jak bardzo cenią sobie to, że 
oczekiwania i obowiązki wynikające 

zastosowania. Doceniają oni 
zwrócić się o pomoc, kto ich będzie 

wymyślić rozwiązanie zamiast po prostu mówić im, co mają robić.  

mieć ograniczenia czasowe i muszą 
ą skupić się wyłącznie na 

swoich podopiecznych i mogą pomóc im odkryć, w czym są dobrzy i robienie jakich 
. Mentorzy mogą wzmacniać pozytywne cechy 

ulepszania. 

wierzy. To nie tylko 
bą i zwiększa ich pewność 

 

ry wspiera  

życie, a wielu odnoszących sukcesy ludzi 
przypisuje swoje osiągnięcia mentorowi, który ich popierał i wierzył. 
Mentoring może pomóc młodym ludziom w budowaniu ich charakteru i 

wzmacniać i dodawać sił 
. Jest również często stosowany 

wzmocnić postępy. 
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Łatwo jest mieć nadzieje i nic z tym nie zrobić. Czy wyznaczać cele i nie być 
konsekwentnym w pracy nad ich osiąnięciem. Posiadanie mentora, który z tobą 
wyznaczy cele i będzie regularnie pytał cię o twoje postępy, może dostarczyć 
potrzebnej motywacji. Nawet jeśli cele nie zostaną osiągnięte, może to prowadzić do  
cennej dyskusji o tym, co poszło nie tak. Być może było to zbyt szybko. Lub gdy 
zaczęli, zdali sobie sprawę, że nie cieszą się czymś tak bardzo, jak im się wydaje. 

Osoby, które wierzą, że ich talenty mogą być rozwijane (poprzez ciężką pracę, dobre 
strategie i wkład od innych) mają nastawienie na wzrost. Mają tendencję do 
osiągania więcej niż ci, którzy mają bardziej sztywny sposób myślenia (ci, którzy 
wierzą, że ich talenty są wrodzonymi darami). Dzieje się tak dlatego, że mniej 
martwią się o to, czy wyglądają mądrze i wkładają więcej energii w naukę2. 

 Wielu młodych ludzi wierzy, że nie są dobrzy w pewnych rzeczach i zbyt szybko 
siebie wykluczają. Mentorzy mogą pomóc młodym ludziom zrozumieć, że są 
odpowiedzialni za własną naukę i że mogą się poprawić, ciężko pracując. Arthur 
Ashe powiedział, że "sukces to podróż, a nie cel. Robienie jest często ważniejsze niż 
wynik. " 

Często młodzi ludzie po prostu chcą uzyskać właściwą odpowiedź lub odpowiednie 
stopnie i być w pośpiechu przez całe życie, dopóki nie osiągną punktu, który według 
nich będzie bardziej zabawny. 
Mentorzy mogą pomóc młodym ludziom odkryć miłość do nauki i zachęcić ich do 
spowolnienia, docenić proces i zdobyć wiedzę dla niej samej, a nie tylko dlatego, że 
zostaną z niej odpytani. 
Cieszenie się procesem oznacza, że z większym prawdopodobieństwem dokonają 
nieoczekiwanych odkryć, które pobudzą ich kreatywność. Pomoże im poradzić sobie 
w momentach, gdy sprawy nie będą układały się tak, jak oczekiwali. 

 

ZACHĘCA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

 

UTRZYMUJE NASTAWIENIE NA WZROST I PIELĘGNUJE MIŁOŚĆ  

DO UCZENIA SIĘ 

 

 

2https://hbr.org/2016/01/what-having-a-growth-mindset-actually-means 
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Rodzice i przyjaciele, nawet mając 
wyciągnięcie przez młodą osobę
mentor zachęci do zastanowienia się nad tym, co poszło nie tak i zaproponuje 
pomysły na to, co można zrobić inaczej w przyszłości

Perspektywa wzrostu i zamiło
odpornością. Nieuchronnie sprawy nie zawsze idą zgod
aby młodzi ludzie przekonali
nauczyć i że ich poczucie własnej wartości 
osiągnięć lub porażek. Niezależnie od sytuacji, w jakiej 
istnieje możliwość rozwoju i 

 

WZMACNIA ICH ODPORNO

 

 

 

 

 

 

 

WZRASTAJ
 

 

 

 

 

 

 

WYCI
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ice i przyjaciele, nawet mając najlepsze intencje, nie zawsze 
osobę lekcji z przeżytego niepowodzeni

do zastanowienia się nad tym, co poszło nie tak i zaproponuje 
robić inaczej w przyszłości. 

miłowanie do nauki może być również powiązana z 
odpornością. Nieuchronnie sprawy nie zawsze idą zgodnie z planem i tak ważne jest, 

przekonali się, że z każdego doświadczenia można się czegoś 
ie własnej wartości nie powinno zależeć 

k. Niezależnie od sytuacji, w jakiej mogą się zna
istnieje możliwość rozwoju i przezwyciężania trudności. 

WZMACNIA ICH ODPORNOŚĆ (PPWW) 

PRÓBÓJ 

ASTAJ PRZEGRYWAJ

WYCIĄGAJ WNIOSKI

, nie zawsze wpłyną na 
niepowodzenia. Natomist dobry 

do zastanowienia się nad tym, co poszło nie tak i zaproponuje 

może być również powiązana z 
nie z planem i tak ważne jest, 

z każdego doświadczenia można się czegoś 
 wyłącznie od ich 

się znaleźć, zawsze 

RZEGRYWAJ 

GAJ WNIOSKI 
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Twórz sieci kontaktów. 
 
Ograniczone sieci kontaktów to często kolejny powód, dla którego wielu młodych 
ludzi nie odnosi tak wielkich sukcesów, jak by mogli. 
Około 38% miejsc pracy nie jest reklamowanych3, a około 85% miejsc pracy  jest 
znajdowanych za pośrednictwem osób, które znasz, co podkreśla znaczenie 
networkingu4. Rzeczywiście wiele branż, szczególnie kreatywnych, takich jak moda 
czy media, opiera się prawie całkowicie na relacjach osobistych, których nie można 
rozwinąć w klasie lekcyjnej. 
Wielu młodych ludzi ze względu na rodzinę i sposób bycia to naturalni 
networkerzy. Mentorzy mogą być bardzo ważni nie tylko ze względu na wiedzę, 
którą się dzielą, ale przede wszystkim na sieć kontaktów, którą zbudowali w swojej 
karierze - dając dostęp do ludzi i możliwości, z którymi mogliby nigdy się nie 
spotkać. 

 

Zadanie: 

To, jak ktoś reaguje na wyzwania, jest o wiele ważniejsze niż iloraz inteligencji czy 
kwalifikacje. Odnoszący sukcesy mentorzy pomagają młodym ludziom nauczyć się 
brania odpowiedzialności za to nad czym mogą mieć kontrolę  i wypracować 
narzędzia do radzenia sobie z tym, czego nie mogą kontrolować. 
 

Podziel się nimi z różnymi pomysłami. 
 

Osoby ze środowisk defaworyzowanych często nie wykorzystują w pełni swojego 
potencjału, nie dlatego, że są mniej inteligentne, ale po prostu dlatego, że nie mają 
wiedzy lub możliwości, które mają ich bardziej uprzywilejowani rówieśnicy. Żyjemy 
w społeczeństwie informacyjnym, gdzie im więcej wiesz, tym większe szanse masz 
by odnieść sukces. Trudno jest dążyć do bycia neurobiologiem i stylem życia, który 
mógłby temu towarzyszyć, gdy się nie wie, że coś takiego istnieje. 

Mentorzy mogą wypełnić tę lukę, dzieląc się informacjami na temat różnych karier i 
kultur. Może się to zdarzyć w sposób organiczny, ponieważ mentor pochodzi z 
innego środowiska niż ich podopieczny lub w trakcie sesji może dokonać analizy i 
omówienia nowych tematów i pomysłów. 

 

  Zadanie: 
 

 

 
3 http://jonathanblaine.com/wpress/2012/11/80-percent-of-all-jobs-are-hidden-myth/ 

4 https://www.linkedin.com/pulse/new-survey-reveals-85-all-jobs-filled-via-networking-lou-adler 
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Twoja podopieczna chce mentoringu, ponieważ  potrzebuje dodatkowej pomocy 
w zadaniach szkolnych. Nie jest uzdolniona akademicko, ostatnio nie zdała egzaminu 
i z tego powodu postrzega siebie negatywnie. Zwłaszcza, że jej rodzeństwo dobrze 
sobie radzi w szkole. Ona znacznie bardziej woli przebywać na zewnątrz, niezależnie 
od tego, czy chodzi o wędrówki, czy uprawianie sportu czy ogrodnictwo. 

Zastanów się, jak możesz pomóc tej dziewczynie? 
 

Pomysły 
•  Powtórz z nią materiał – to jest to, po co przyszła. To ważne, aby starała się dać z 

 siebie wszystko w szkole, nawet jeśli nie będzie tak dobra jak jej rówieśnicy. 
• Zachęć ją, aby przestała się porównywać. Zapytaj ją, czemu to służy – czy to 
• czyni ją lepszą? 
• Następnie poszukaj opcji dostępnych dla kogoś z jej zainteresowaniami 

i umiejętnościami. 

Dorastanie to czas, w którym młodzi ludzie chcą stać się bardziej niezależni 
i ukształtować własną tożsamość, bardziej niż kiedykolwiek potrzebują możliwości 
wyrażania swoich myśli i tworzenia swojej przyszłości w pozytywnym otoczeniu. 
Dobrzy mentorzy zachęcają młodych ludzi do odkrywania praktycznych sposobów 
osiągnięcia tego i spojrzenia na problemy z innej perspektywy. Mentoring w żaden 
sposób nie jest lekarstwem na wszystko. Nie może i nie powinien zastępować 
dobrego rodzicielstwa, czy szkół. Jest natomiast innym sposobem wspierania 
młodych ludzi w dążeniu do osiągnięcia celów. 
 

Dla młodej osoby świadomość, że ktoś regularnie poświęca swój czas, aby jej pomóc 
ma ogromne znaczenie dla poczucia własnej wartości. Taka osoba, która dzięki 
wsparciu staje się zdecydowana i uczy się radzić sobie z sukcesami i porażkami, z 
dużym prawdopodobieństwem będzie pracować ciężej i wykorzystywać lub stwarzać 
szanse dla siebie. 

 

Ostatnia aktywność: 
 

 

Podsumowując… 
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The Partners Behind the Easier Transitions 
Helping Hands Project 

 

ABOUT WONDER FOUNDATION 

The Wonder Foundation was set up by a group of young people with a youth initiative grant in 
2012. Wonder's mission is to improve the all-round wellbeing of vulnerable communities 
worldwide, through increased access to education, healthcare and economic and personal 
development tools. In Europe our focus is very much around social inclusion and employability for 
young people with few opportunities. Our projects primarily support women and act as a stimulus 
for ending poverty in their families and communities whether in Europe or in the rest of the world. 
Easier Transitions Helping Hands, builds on our earlier Erasmus + funded project Easier 
Transitions where we developed an app, iGro, that helps young people to record and reflect the key 
employability skills they are developing in and out of the a work environment. 

 
These guides were developed in partnership with the Baytree Centre, a centre in Brixton that 
supports women and girls who face multiple barriers to inclusion such as lack of English language 
skills; lack of opportunities to learn in culturally appropriate settings; inability to access 
employment opportunities; poverty; poor housing; isolation; depression; racism and discrimination 
(including religious discrimination); abusive homes; family breakdown and a lack of family support 
and structure. 

 
 
 

ABOUT FUNDACIJA SURSUM 

Established in 2007, Fundacija Sursum is a non-profit and non-governmental organisation, 
promoting an integral, human, and cultural formation to the person and offers insights to the 
challenges women face today. Sursum’s mission is to carry out activities aimed at training, 
education, and sociocultural promotion of women and young people in the Republic of Slovenia, 
the European Union and other countries. They aim to share knowledge and experiences across the 
European Union and other countries in order to harness the potential of intercultural training, with 
the goals of improving relationships across cultures, promoting solidarity, tolerance, and respect for 
others. Sursum is working with Roma young people, migrants, and refugees in helping them 
through fun activities and friendships, to integrate and develop their talents. 
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ABOUT CANFRANC FOUNDATION 

Fundación Canfranc an independent, non-profit organisation which was founded in 1996, works 
for the social promotion and personal development of all individuals. The particular focus of the 
foundation is on young people, for whom it runs free-time activities to enhance skills through daily 
study time. In its work for women, the Fundación Canfranc developed a training and qualification 
programme for unemployed women, of which 90% are resident immigrants in Saragossa. The 
sphere in which the Fundación Canfranc operates is autonomous: in Aragón, La Rioja and in 
developing countries through aid projects (Subsaharan Africa and Latin America). The main 
objective of the foundation's projects is to respond to social problems, which appear at any time 

and in any place, with a firm belief in the dignity of every person. Fundación Canfranc prioritises 
the development and training of young people in all of its activities in order to make them leaders 
in their communities, instilling values to the young people around them and encouraging them to 
actively participate in societal development in their county and Europe, actively developing a sense 
of European citizenship. Furthermore, Fundación Canfranc works directly with, and for, young 
people with Voluntary Service Programmes and by organising and managing camps and informal 
activities during school holidays. It also works indirectly with Youth Organisations to encourage 

solidarity and active participation among young people in their own projects. At the same time 
Fundación Canfranc works with the managers of these Youth Organisations, supporting their work, 
organising training seminars for the workers of these organisations, etc. 

 
 

 
ABOUT KOPIENAS ATTĪSTĪBAS CETRS (KAC) 

KAC was founded in Riga in 2008, with a mission to popularise and carry out the community 
development, technical cooperation, humanitarian aid, and education for the development and 
social awareness in Latvia. KAC works with young people, women, and socially disadvantaged 
groups, with a strong focus on adults and children with learning disabilities. They aim to develop 
mentoring and befriending methods and resources to help youth workers and young people 
improve their self-esteem, possibility for integration in life and to obtain a job. The mentoring and 
befriending projects will also create an awareness of young people with disabilities within Latvia, 
and provide nurture and empowerment of disabled young people. 
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ABOUT MS SKAŁA 

MS Skała was founded in 2003 an
of every age group, sector and race by providing personal enriching and professional, life
training programmes. MS Skała ha
professional mentoring and coach
Region in Poland. By providing a rich variety of non
and people skills, MS Skała hopes
communication skills, team worki
unemployment and promote integ
currently looks after 1000 refugees.
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nd is based in Krakow. MS Skała’s mission 
of every age group, sector and race by providing personal enriching and professional, life

has organised orientation programmes, sof
hing sessions catered to women, particula

Region in Poland. By providing a rich variety of non-formal educational platforms for 
s to empower and equip women with key c
ing skills, and people skills. MS Skała focu
gration in Polish society. This is especially 

currently looks after 1000 refugees. 

Studies at UCL, during her time at university she mentored teenagers and 
developed and delivered Project RAISE which was desired to offer academic and personal development 
support girls to girls in East London. After graduating she worked in TV and new media at a variety of 

the Easier Transitions Helping Hands project and

Sciences and Disorders in Wisconsin, U.S.A. During
international students to ease their transition into university

Poland. She is currently pursuing her MA in International
at King’s College London. In conjunction with her studies, she is working as an intern at the 

er Transitions Helping Hands project. 

 is to empower women 
of every age group, sector and race by providing personal enriching and professional, life-long 

ft skills workshops, and 
arly in the Małopolski 

formal educational platforms for life learning 
competencies such as 

cuses on efforts to reduce 
y relevant as MS Skała 

Studies at UCL, during her time at university she mentored teenagers and 
which was desired to offer academic and personal development 

support girls to girls in East London. After graduating she worked in TV and new media at a variety of 
and she also works as Youth 

During her time at university 
university life. After graduation 

International Child Studies 
at King’s College London. In conjunction with her studies, she is working as an intern at the Wonder 


