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Przedmowa
Niniejsze „Wytyczne i scenariusze wdrażania systemów mentoringu i e-mentoringu
wspierających inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w organizacjach
pozarządowych zajmujących się kształceniem osób dorosłych” (Raport z Mentoringu) jest
raportem końcowym wypracowanym w ramach czwartego rezultatu pracy intelektualnej
projektu: „Sieć wsparcia początkujących menadżerów projektów międzynarodowych” („First
time international project realisers support network”).
Ogólnym celem niniejszego raportu jest dostarczenie gotowych do użycia programów
mentorskich, zarówno dla menedżerów organizacji zajmujących się edukacją dorosłych, jak i dla
początkujących menadżerów projektów międzynarodowych.
Wytyczne i scenariusze mentorskie będą dostępne w języku angielskim, co zwiększa możliwości
ich promocji. Scenariusze i wytyczne będą również dostępne w 5 językach narodowych.
Narzędzie to jest przeznaczone i przydatne dla całego trzeciego sektora edukacji w UE i będzie
publicznie dostępne na stronie: https://first-network.eu/en/
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1. Wprowadzenie do metodologii
Autorka: Lorenza Lupini, COOSS

Celem rezultatu pracy intelektualnej nr 4 (RPI 4) projektu „Sieć wsparcia początkujących
menadżerów projektów międzynarodowych.” (1st TIP-PM) jest opracowanie systemu
mentoringu i e-mentoringu dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych;
niniejszy raport mentoringu jest głównym rezultatem RPI 4 i przedstawia wytyczne oraz
scenariusze wspierające (e-) mentoring w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego.
Wytyczne te powstały po analizie przeprowadzonych 10 programach mentoringu w 5 różnych
krajach na terenie, których został zrealizowany projekt.
Realizację RPI4 rozpoczęto we wrześniu 2019 roku i było koordynowane przez COOSS, przy
udziale wszystkich partnerów. Na każdym etapie realizacji RPI 4 COOSS zaproponował
metodologię i szablony operacyjne, a partnerzy wyrazili swoje opinie. Po opracowaniu systemu
mentoringu (zakres i treść, harmonogram, metodologia rekrutacja, dokumenty robocze itp.)
Każdy z partnerów przetestował system realizacji w 2 różnych scenariuszach i zebrał informacje
zwrotne w celu zdefiniowania ostatecznych wytycznych.
Prace zostały przeprowadzone następująco:
1. Wrzesień - listopad 2019: COOSS zaproponował zakres mentoringu i e-mentoringu,
skierowanego zarówno do menedżerów / członków organów zajmujących się edukacją dorosłych,
jak i do początkujących menadżerów projektów międzynarodowych; każdy partner
zaproponował własną ofertę krajową.
→ REZULTAT: zdefiniowanie zakresu mentoringu
2. Grudzień 2019 - kwiecień 2020: rekrutacja, analiza potrzeb i test programu mentoringowego,
z co najmniej 2 organizacjami sektora edukacji dorosłych planującymi realizację współpracy
międzynarodowej przeprowadzona w każdym kraju organizacji partnerskiej. Przygotowanie
wzorów dokumentów do analizy zebranych danych:
-

ZAŁĄCZNIK 1 – Lista obecności

- - ZAŁĄCZNIK 2 - Informacje zwrotne od osób mentorowanych
- - ZAŁĄCZNIK 3 - Informacje zwrotne od mentorów
→ REZULTAT: zdefiniowanie oraz zebranie scenariuszy mentoringu
3. Kwiecień - Maj 2020: ewaluacja mentoringu oraz zdefiniowanie wytycznych oraz scenariuszy.
→ REZULTAT: Opracowanie wniosków i zaleceń.
4. Czerwiec 2020: realizacja gotowego programu mentoringu, zarówno dla menedżerów
organizacji zajmujących się edukacją dorosłych, jak i dla początkujących menadżerów projektów
międzynarodowych.
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→ REZULTAT: „Wytyczne i scenariusze wdrażania systemów mentoringu i e-mentoringu
wspierających inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w organizacjach
pozarządowych sektora edukacji dorosłych” (Raport z mentoringu).

Celem promocji idei (e-) mentoringu i zachęcenia do korzystania z powyższych wytycznych,
zostaną opracowane i nagrane 2 tzw. Pigułki wiedzy.
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2. Czym jest mentoring? Jak zbudować system
szkolenia w ramach mentoringu?
Autorka: Lorenza Lupini, COOSS

2.1 Definicja
“Niedawna analiza zmieniających się wzorców pracy, uczenia się i rozwoju kariery w Europie
potwierdza, że uczenie się nieformalne jest centralnym elementem rozwoju umiejętności w pracy
(Komisja Europejska, 2010). Badanie kładzie nacisk na zakres i różnorodność uczenia się w
miejscu pracy, poprzez zaangażowanie w trudne zadania, zaangażowanie w działania, które
implikują podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów i ocenianie, a także uczenie się od
siebie nawzajem - takie jak praca zespołowa i wspólnoty praktyków - wspieranie uczenia się
innych i zmiana pracy. W przeprowadzonej analizie zauważono, że uczenie się zdobyte podczas
pracy, w drodze nieformalnej, musi być połączone z bardziej ustrukturyzowanymi,
systematycznymi i formalnymi ścieżkami uczenia się, aby umożliwić pracownikom dokonanie
znaczącego skoku w zakresie wiedzy, biegłości i wyników w określonej dziedzinie (Komisja
Europejska, 2010, str. 61–64).”
Źródło: „Nauka podczas pracy” CEDEFOP (2011).
Opierając się na powyższym źródle możemy pokusić się o zdefiniowanie mentoringu:
a. Mentoring to interwencja szkoleniowa oparta na pracy, w której mentor i podopieczny
pracują wspólnie, aby przyczynić się do poszerzenia wiedzy podopiecznego, poprawy jego
umiejętności zawodowych, ale także postaw i zachowania (mentor może również
zapewnić pomoc emocjonalną i społeczną).
b. Mentoring może odbywać się poprzez spotkania fizyczne twarzą w twarz, ale może
również odbywać się za pośrednictwem innych kanałów komunikacji (np. E-mentoring).
W każdym razie opiera się na zaufaniu.
c. Mentoring może być zarówno formalny (ustrukturyzowany program mentoring wraz z
określonymi rolami) i nieformalnym procesem (porozumienie pomiędzy dwiema
osobami w danej instytucji).
d. Mentoring różni się od coachingu następującymi cechami:
- mentoring to relacja długoterminowa;
- mentoring ma szerszy zakres, coaching koncentruje się zwykle na konkretnych zagadnieniach;
- mentoring może obejmować koncentrację na rozwoju osobistym i zawodowym, podczas gdy
coaching koncentruje się głównie na rezultatach.

7

2.2 Przygotowanie mentoringu – przemyślenia
Podczas spotkania w Ankonie we wrześniu 2019 roku konsorcjum dyskutowało o tym, jak
zaprojektować i wdrożyć dobrze zorganizowany proces (e-) mentoringu.
COOSS dostarczył pewnych wstępnych informacji, natomiast pozostali partnerzy przyczynili się
do zdefiniowania ostatecznej struktury.

Wyciągnięto następujące wnioski:

1 - Działania mentoringowe zwykle składają się z różnych i następujących po sobie sesji.
Sesje planowane są zgodnie z cyklem GROW:

Cel
Mentor oraz osoba mentorowana
uzgadniają głowne tematy, problemy i
zagadnienia np. rozpoczęcie
współpracy międzynarodowej

Finalizacja

Rzeczywistość

Sprawdzenie czy osiągnięto założone
cele oraz planowanie sesji np.
informacja zwrotna, samoocena.

Samoocena oraz analiza, których
celem jest zdefiniowanie problemu
np. brak pewnych umiejetności

Opcje
Dyskusja na potencjalnymi
rozwiazaniami, terminami,
działąniami na wypadek wystąpienia
przeszkód (np. sieć wsparcia, FAQ,
video itp)

8

2 - Zrównoważone podejście: postawienie pytań lub podawanie gotowych rozwiązań?

Więcej kontroli

Większa niezależność

Np. Analiza potrzeb

lista umiejętności

Podanie gotowych rozwiązań

Podaj przykłady

Powiedz co i jak

Zademonstruj

Doradź

Inspiruj

Zaproponuj

Zadawaj pytania
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3 - Zwrócenie uwagi na informacje zwrotną:
W przypadku (e-) mentoringu fundamentalne znaczenie ma budowanie zaufania między
mentorem a podopiecznym.
Zaufanie pozwala na otrzymywanie konstruktywnych informacji zwrotnych.
Poniżej przedstawiono pewne wskazówki jak prawidłowo i konstruktywnie przygotować
informację zwrotną:
-

przedyskutować na początku procesu mentoringu, że szczera i konstruktywna informacja
zwrotna jest niezbędna dla powodzenia procesu,

-

zacząć od pozytywnej opinii,

-

wyjaśniać fakty lub zaobserwowane zachowania, a nie emocje i osobowości,

-

wspierać osobę mentorowaną w znalezieniu właściwych ścieżki do poprawy; wskazać
drogę do rozwiązania sytuacji,

-

starać się zachować właściwy balans,

-

zadawać pytania, aby zobaczyć, jak podopieczny radzi sobie z sytuacją i czy rozumie, co
należy poprawić i jak to zrobić.

Negatywna
informacja
zwrotna

Nieadekwat
ne
rezultaty

Cykl
motywacji
negatywnej

Nieadekwatne
działania

Pozytywna
informacja
zwrotna

Brak zaufania

Adekwatne
rezultaty

Cykl
motywacji
pozytywnej

Wysiłek

Zaufanie
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3. Prezentacja
mentoringu:

wdrożonych

scenariuszy

Po zdefiniowaniu „mentoringu” i jego podstawowych cech, konsorcjum pod przewodnictwem
COOSS ustaliło założenia sesji mentoringowych w projekcie.
Zgodnie z zaplanowanym wcześniej przedziałem czasowym przeznaczonym na realizację tego
zadania, każdy z partnerów stworzył własną „ofertę mentoringową” dla podopiecznych.
Każdy z partnerów określił następujące elementy:
-

umowa mentoringu: z określonymi obowiązkami zarówno mentora jak i podopiecznego,
kryteria rekrutacji,
materiały, które należy dostarczyć na koniec (e-) mentoringu.

COOSS dostarczył również ogólny szablon do zbierania informacji o kraju dla każdego
podopiecznego oraz ZAŁĄCZNIKI 1, 2 i 3 do zbierania podpisów, informacji zwrotnych od
podopiecznych i mentorów.
W okresie od grudnia 2019 r. do kwietnia 2020 r. Konsorcjum zrealizowało 10 różnych sesji
mentoringowych opisanych tutaj, jako seria 10 scenariuszy do wykorzystania, jako przykłady
dobrych praktyk i wytycznych.

11

3.1 Polski raport na temat mentoringu
Autorka: Agnieszka Dadak, FAIE

I.

Oferta mentoringu - Polska
1. Porozumienie z podopiecznym/ oferta:
Co jest przedmiotem oferty dla podopiecznego?
Przygotowanie mentoringu (3 h):
Krótki opis oferty mentoringowej.
Zapytanie w celu wyjaśnienia pomysłów projektowych podopiecznego, motywacji i potrzeb w
zakresie kompetencji
Proces mentoringu (16 h):
Dialog partnerski w celu oceny potrzeb w zakresie kompetencji oraz wyjaśnienia celów i narzędzi
prowadzących do poprawy na początku procesu mentoringu;
Dialog peer-to-peer, wsparcie, doradztwo w celu realizacji uzgodnionego planu mentoringu
zawartego w umowie o współpracy.
Zaleca się podopiecznym (na wcześniejszym etapie - najlepiej, jako element zaproszenia do
mentoringu) rozpoczęcie / skupienie się na przygotowaniu `` Europejskiego Planu Rozwoju '' dla
CSO, dla której podopieczny pracuje (członkowie organów zarządzających) / `` Europejski plan
rozwoju kompetencji '' '(przyszli menedżerowie projektów międzynarodowych), w oparciu o
wymagania aplikacji Erasmus + KA1 (europejskie mobilności kadry edukacji dorosłych).
Kontynuacja (3 h):
Sesje ewaluacyjne, w tym podsumowanie i wspólna ocena procesu mentoringu.
Czego oczekuje osoba mentorowana?
Faza przygotowań:
Wypełnienie kwestionariusza, celem przedstawienia pomysłów projektowych i motywacji do
bycia mentorowanym oraz opisanie własnych potrzeb rozwoju kompetencji;
Wyjaśnienia i zawarcie wzajemnego porozumienia (podpisany dokument).
Proces samego mentoringu:
Otwarcie na porady dotyczące celów i sposobów podnoszenia kompetencji;
Otwarcie na dialog dotyczący opracowania ewentualnej koncepcji projektu.
Kontynuacja:
Udział w sesji podsumowującej;
Wspólny udział w sesji ewaluacyjne wraz z wypracowaniem rekomendacji.
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2. Rekrutacja:
Kto:
Jak?
-

Bezpośrednie zaproszenia dla uczestników ankiety i wywiadów online + prawdopodobnie
otwarta rekrutacja
Zaproszenie mailowe + otwarte zaproszenia w mediach branżowych (EPALE, ngo.pl).

3. Minimalne kryteria rekrutacyjne:
- Praca / aktywność w sektorze CSO;
- Praca / aktywność w sektorze edukacji dorosłych;
- Brak doświadczenia w zarządzaniu projektami międzynarodowymi/ niedoświadczony członek
organu zarządzającego w materii realizacji projektów międzynarodowych;
- Zainteresowanie projektami współpracy międzynarodowej wyrażone w ankiecie
motywacyjnej.
4.
-

II.

Materiały:
Wstępna analiza potrzeb
Podpisana lista obecności (Załącznik1)
Ocena finalna wraz z rekomendacjami (Załącznik 2-3).

Scenariusze:
a) Mentoring nr 1 - Polska
Mentoring
Okres
realizacji

1

Grupa docelowa

Menadżer □

Menadżer Projektu X

17 września 2019 – 29 luty 2020

Liczba godzin Wsparcie bezpośrednie: 22 godziny

Załączniki

Załącznik 1a - Wzór formularza wniosku
Załącznik 1b - Współpraca mentorska - Wzór formularza oceny potrzeb
Załącznik 2a - Wzór umowy o współpracy
Załącznik 2b - Wzór Karty Współpracy Mentoringowej
Załącznik 2c - Karta Współpracy Mentoringowej Podopieczny 1 wypełnione (skan; w języku polskim)
Załącznik 3a - Formularz oceny współpracy mentorskiej - Podopieczny 1 i
Mentor - wzór
Załącznik 3b - Formularz oceny współpracy mentorskiej - Podopieczny 1 i
Mentor - wnioski z oceny
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1. Rekrutacja:
Kto: (nazwa organizacji - liczba osób z danej organizacji)
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Klub Seniora „Pod Magnolią” (The Bielsko-Żywiecka Caritas
Diocese, the Seniors’ Club „Pod Magnolią”).
Główną osobą uczestniczącą w procesie mentoringu była Animatorka i Koordynatorka Klubu
Seniora „Pod Magnolią”, zainteresowana przygotowaniem się do roli menadżera projektu
międzynarodowego.
W jednym etapie - formalnej rejestracji organizacji (Diecezja Bielsko-Żywiecka Caritas) w
systemie EU Login był również zaangażowany jeden z członków Zarządu, Dyrektor oraz prawnik.
Dyrektor organizacji dał „zielone światło” dla pomysłu, były prowadzone z nim konsultacje, ale
nie uczestniczył w procesie mentoringu.
Jak? (Jak została przeprowadzona rekrutacja)
Podopieczna skontaktowała się z FAIE i przedstawiła swoje pomysły na współpracę
międzynarodową pod koniec 2018 roku, na długo przed rozpoczęciem procesu mentoringu w
ramach 1stTIPPM. Ponieważ plany animatorki były zgodne z celem mentoringu, została osobiście
zaproszona aby wziąć udział w procesie mentoringu.
Kryteria rekrutacyjne (min.)
 Praca/aktywność w sektorze organizacji społeczeństwa obywatelskiego (krótki opis
organizacji):
Diecezja Bielsko-Żywiecka Caritas jest organizacją charytatywną działającą na terenie powiatów
bielsko-biało-żywieckiego południowej Polski. Jest to organizacja non-profit, obecnie
zatrudniająca 10 osób.
Klub Seniora „Pod Magnolią” działa od kwietnia 2017 r., Którego celem jest włączenie seniorów
w proces uczenia się przez całe życie. Zajęcia obejmują m.in. warsztaty rękodzieła (decoupage,
szycie, renowacja mebli…) oraz zajęcia językowe (angielski, włoski). W zajęciach regularnie
uczestniczy około 50 dorosłych uczniów.
Organizacja prowadzi również drugi Klub Seniora w innym kwartale Bielska-Białej, w którym na
zajęciach uczestniczy około 30 osób.
W ostatnich dwóch latach słuchacze Klubów uczestniczyli w organizowanych i wspieranych przez
samorząd lokalnych spotkaniach z seniorami ze Słowacji i Czech, zakończonych prezentacjami
rękodzieła. Organizacja wcześniej nie aplikowała ani nie realizowała projektów
międzynarodowych.
http://caritas.bielsko.pl/
Praca/ aktywność w sektorze edukacji dorosłych (krótka specyfikacja sektora):
Kształcenie ustawiczne, uczestnicy 60+, ich edukatorzy, koordynatorzy, animatorzy. Projekt
opracowany w ramach mentoringu skierowany był do edukatorów, animatorów i wychowanków
Klubu Seniora „Pod Magnolią”.
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Spełniające kryteria „niedoświadczonego międzynarodowego kierownika projektu”/
„niedoświadczonego członka organu zarządzającego”:
Tak i tak. Organizacja wcześniej nie aplikowała ani nie realizowała projektów
międzynarodowych. Podopieczny nigdy nie projektował / nie ubiegał się / nie
uczestniczył we współpracy międzynarodowej.



Motywacja do udziału w procesie mentoringu (uzasadnienie on-line):

Główną ideą projektu była współpraca międzynarodowa i organizowanie mobilności
edukacyjnych w celu rozwijania umiejętności pedagogów i uczniów w dwóch głównych
obszarach: nauka / nauczanie języków i warsztaty twórcze, nauczanie rękodzieła / bieganie.
Drugim celem była integracja seniorów, otwartość i edukacja międzykulturowa.
W formularzu zgłoszeniowym przyszła podopieczna została poproszona o opisanie pomysłu na
projekt, motywacji i oczekiwań zarówno swoich, jak i reprezentowanej przez nią organizacji.
Zapytana o motywację do realizacji projektów międzynarodowych, odpowiedziała: „Inspiruje
mnie chęć poznawania nowych ludzi, uczenia się od nich i dzielenia się swoimi umiejętnościami,
a także podróżowania. Możliwość rozwijania umiejętności, które później mógłbym wykorzystać
prowadząc warsztaty w Klubach Seniora prowadzonych przez organizację, w której pracuję. ”
Zapytana, dlaczego chciałaby wziąć udział w procesie mentoringu, odpowiedziała: „Jest grupa
osób zainteresowanych udziałem w międzynarodowym projekcie. Nie mam doświadczenia w tej
dziedzinie. Dlatego potrzebuję organizacji, która ma doświadczenie w tej dziedzinie. Dzięki jej
profesjonalnemu wsparciu będę mogła rozwijać swoje pomysły i wcielać je w życie ”.
Zapytana o swoje oczekiwania wobec współpracy opartej na mentoringu, podopieczna
odpowiedziała: „Chciałabym otrzymać wsparcie w budowaniu zespołu projektowego, a także w
znalezieniu partnerów zagranicznych. Chciałabym zdobyć wiedzę potrzebną do przygotowania i
realizacji projektu.”
2. Materiały potwierdzające przeprowadzenie procesu mentoring:


Wstępna ocena potrzeb

Ocena potrzeb była oparta na:
1) Opisie pomysłu na projekt i motywacji do udziału w procesie mentoringu w formularzu
aplikacyjnym (wzór Formularza Wniosku). Kwestie te były dalej omawiane podczas pierwszego
spotkania w ramach mentoringu.
2) Wypełnionym formularzu oceny potrzeb w oparciu o opracowany przez Partnerstwo Trójkąt
Kompetencji (wzór Współpraca mentoringowa - Formularz oceny potrzeb). Formularz zawierał
również pytania z opracowanej ankiety, dotyczące wyzwań związanych ze współpracą
międzynarodową.
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Lista obecności

Podpisano porozumienie o współpracy z podopiecznym (wzór Umowy o współpracy).
Przebieg współpracy został zarejestrowany w formie karty współpracy mentorskiej, z
określeniem terminów / form spotkań, celu / przedmiotu sesji mentoringowej + decyzje i
nazwisko Mentora. Karty współpracy zostały niżej podpisane na zakończenie współpracy
mentorskiej (wzór Karty Współpracy Mentoringowej i Karta Współpracy Mentoringowej,
podopieczny 1 - wypełnione, skan; w języku polskim).


Ocena końcowa wraz z zaleceniami

Pod koniec współpracy formularz ewaluacyjny został wypełniony zarówno przez podopiecznego,
jak i mentora. Formularz oceny dotyczył: celów współpracy mentorskiej, oczekiwań wobec samej
współpracy w zakresie mentoringu, potrzeb zidentyfikowanych w procesie wstępnej analizy.
Strony zostały również poproszone o ocenę czasu / formy współpracy oraz o przedstawienie
zaleceń dotyczących przyszłych procesów mentoringu. Formularze oceny były spersonalizowane
dla każdej uczestniczącej osoby / organizacji, ponieważ odnosiły się do określonych celów,
oczekiwań i potrzeb dotyczących mentoringu. Dlatego prezentowane są dwa szablony formularzy
oceny - dla podopiecznego 1 i podopiecznego 2 (Formularz oceny współpracy mentoringu podopieczny 1 i Mentor - szablon).
Podsumowanie ewaluacji zostało opisane w Załączniku 3b - Formularz oceny współpracy
mentorskiej - podopieczny 1 i mentor - wraz z wnioskami z oceny.
3. Proces mentoringu:


Podjęcie dialogu pomiędzy menorem a podopiecznym w celu oceny potrzeb w zakresie
kompetencji oraz wyjaśnienia celów i środków, za pomocą których planuje się osiągnąć
założone rezultaty podjęte na początku procesu mentoringu (ocena potrzeb i uzgodnienia - 2
godziny)

Pierwsza faza współpracy realizowana była w okresie 17-09-2020 - 29-11-2019:
Liczba godzin: 4
Metodologia: bezpośrednie spotkania.
Tematy:
Spotkanie 1:
Wstępna prezentacja możliwości. Omówienie założeń współpracy mentorskiej; omówienie
możliwego planu współpracy.
Dostarczenie podopiecznemu formularza oceny potrzeb (na podstawie Trójkąta Kompetencji).
Zadanie dla podopiecznego: Wypełnienie formularza oceny potrzeb.
Spotkanie 2:
Omówienie potrzeb rozwojowych zidentyfikowanych w formularzu analizy potrzeb.
Omówienie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb. Zaproszenie na kurs pilotażowy
zaplanowany dla początkujących menadżerów projektów międzynarodowych.
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Spotkanie 3:
Ostateczne określenie celu współpracy mentorskiej. Podpisanie umowy o współpracy.


Dialog w celu wypracowania propozycji projektu i wsparcie w przygotowaniu aplikacji w
trakcie trwania procesu mentoringu (spotkania twarzą w twarz - 10 godzin)

Drugi etap współpracy realizowany był w okresie 17-09-2019 - 10.02.2020 (częściowo równolegle do fazy 1):
Liczba godzin: 14
Metodologia: Spotkania bezpośrednie, konsultacje telefoniczne, konsultacje mailowe.
Tematy:
Spotkanie1:
Zapoznanie się z charakterem organizacji, potrzebami edukacyjnymi, pomysłami na współpracę
międzynarodową. Wstępna prezentacja możliwości.
Zadanie dla podopiecznego: zaproponowanie celów wyjazdów edukacyjnych dla seniorów.
Spotkanie 2:
Omówienie możliwości realizacji projektów w ramach E + KA1 i KA2. Omówienie możliwych
obszarów podniesienia kompetencji: umiejętności językowe, zdolności twórcze.
Zadanie dla podopiecznego: Wstępne wskazanie konkretnych osób, które mogłyby skorzystać z
udziału w projekcie mobilności edukacyjnej; ich potrzeby edukacyjne, potrzeby rozwojowe
organizacji.
Spotkanie 3:
Decyzja o przygotowaniu wniosku E+ KA1. Uzgodniono, że zostanie złożony projekt typu
konsorcjum, z FAIE jako liderem konsorcjum i Caritas jako członkiem konsorcjum (trzecim
członkiem konsorcjum będzie Uniwersytet Trzeciego Wieku zaproszony przez FAIE).
Zdefiniowanie partnerów projektu (ostatecznie Partnerzy przyjmujący zostali zaproszeni przez
FAIE). Zdefiniowanie planu zadań.
Konsultacja e-mailowa: Proponowane cele projektu dedykowanego seniorom. Analiza, uwagi;
przygotowanie do spotkania.
Konsultacje telefoniczne i mailowe: Przygotowanie do rejestracji organizacji w systemie EU Login.
Dostarczenie podopiecznemu niezbędnych informacji.
Zadanie dla podopiecznego: Przygotowanie wszystkich danych i dokumentów niezbędnych do
rejestracji organizacji w systemie.
Spotkanie 4:
Z podopiecznym i członkiem zarządu organizacji. Udzielanie niezbędnych informacji / wyjaśnień
członkowi zarządu. Rejestracja organizacji w systemie logowania UE.
Konsultacja e-mailowa: Opisanie potrzeb edukacyjnych uczestników mobilności. Europejski plan
rozwoju organizacji.
Zadanie dla podopiecznego: Opracowanie Europejskiego Planu Rozwoju.
Wsparcie telefoniczne i e-mailowe przy opracowaniu pozostałych elementów aplikacji:
harmonogram, przygotowanie uczestników mobilności, plan upowszechniania, spodziewany
wpływ i korzyści dla organizacji.
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Konsultacje telefoniczne i mailowe z radcą prawnym organizacji: podpisanie tzw. Mandatu przez
podopiecznego oraz członka zarządu organizacji.
Udzielanie niezbędnych informacji/ wyjaśnień członkowi zarządu organizacji podopiecznego.
Dalsze czynności związane z procedurą rejestracji organizacji w systemie logowania UE.
Konsultacja e-mailowa: Opisanie potrzeb edukacyjnych uczestników mobilności. Europejski plan
rozwoju organizacji.
Zadanie dla podopiecznego: Opracowanie Europejskiego Planu Rozwoju.
Wsparcie telefoniczne i e-mailowe przy opracowaniu pozostałych elementów aplikacji:
harmonogram, przygotowanie uczestników mobilności, plan upowszechniania, spodziewany
wpływ i korzyści dla organizacji.
Konsultacje telefoniczne i mailowe z radcą prawnym organizacji: podpisanie Mandatu.
Szkolenie, 7-8.02.2020 (2 dni):
Podopieczny (a także zaangażowany wcześniej członek Zarządu oraz jeszcze jeden pracownik
organizacji) uczestniczył w kursie pilotażowym dla początkujących menadżerów projektów
międzynarodowych przeprowadzonym przez FAIE w Krakowie („Jak planować, rozwijać i
realizować projekt międzynarodowy” luty, 7-8 2020); odbyło się spotkanie z przedstawicielami
trzeciego członka konsorcjum (Uniwersytet Trzeciego Wieku).
Złożenie wniosku - konsorcjum Erasmus + KA1 w zakresie podnoszenia kompetencji edukatorów
III wieku.
Ewaluacja współpracy była realizowana w okresie 10-02-2020 - 13-03-2020:
(3 godziny)
Liczba godzin: 3
Metodologia: Spersonalizowany kwestionariusz ewaluacyjny, wypełniany zarówno przez
mentora, jak i podopiecznego + bezpośrednie spotkanie podsumowujące.
Zarówno mentor, jak i podopieczny otrzymali kwestionariusz ewaluacyjny. Kwestionariusz był
wypełniany indywidualnie. Później, podczas spotkania 5, mentor i podopieczny dokonali
przeglądu i omówili swoje oceny. Opracowano zalecenia dotyczące dalszego procesu mentoringu.
Wnioski z ewaluacji zawarte są w Aneksie 3a - Formularz oceny współpracy mentoringu podopieczny 1 i mentor.


Zapewnienie wsparcia technicznego i doradczego w domu: np. Telefonicznie, przez Skype,
e-mail itp. (wsparcie zdalne - 6 godzin)

W omawianym okresie zaoferowano też wsparcie zdalne 18-11-2019 do 10-02-2020:
Wsparcie zdalne obejmowało wsparcie telefoniczne i konsultacje e-mailowe. Ponieważ
uczestnicząca organizacja działa w tym samym mieście, co fundacja udzielająca mentoringu
(Bielsko-Biała), łatwo było o spotkania osobiste, gdy były one potrzebne.
Najważniejsze kwestie zostały omówione podczas bezpośrednich spotkań. Tymczasowe wsparcie
zostało zapewnione za pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych.
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b) Mentoring nr 2 - Polska
Mentoring
Okres
realizacji
Liczba godzin

Załączniki

2

Grupa docelowa

Menadżer X

Menadżer projektu X

5 grudnia 2019 – 19 marca
Wsparcie bezpośrednie: 25 godzin
Załącznik 1a - Wzór formularza wniosku
Załącznik 1b - Współpraca mentorska - Wzór formularza oceny potrzeb
Załącznik 2a - Wzór umowy o współpracy
Załącznik 2b - Wzór Karty Współpracy Mentoringowej
Załącznik 2d - Karta Współpracy Mentoringowej Podopieczny 2 wypełnione (skan; w języku polskim)
Załącznik 3b - Formularz oceny współpracy mentorskiej - podopieczny 2 i
mentor – wzór
Załącznik 3d - Formularz oceny współpracy mentorskiej - Podopieczny 2 i
Mentor - wnioski z oceny

1. Rekrutacja:
Kto: (nazwa organizacji - liczba osób)
Podopieczny został zrekrutowany w ramach otwartej rekrutacji. Podopieczny pełnił funkcję
prezesa i kierownika projektu Fundacji „W rozwoju” z Opola.
Planowano zaangażować jeszcze jedną osobę, ale ostatecznie w procesie mentoringu
uczestniczyła tylko jedna osoba.
Podopieczny właśnie rozpoczął nową pracę poza Fundacją, co okazało się komplikacją dla pełnego
uczestnictwa w procesie mentoringu.
Jak? (sposób rekrutacji)
Otwarte zaproszenie do współpracy mentorskiej zostało opublikowane 25 listopada 2019 roku
na portalu sieci FIRST, a także na stronie internetowej FAIE, profilu FB FAIE oraz portalu ngo.pl
(poświęconemu trzeciemu sektorowi). Otrzymano 2 wnioski. Do współpracy została zaproszona
jedna z organizacji - Fundacja „W rozwoju” - spełniająca kryteria rekrutacyjne.
Minimalne kryteria rekrutacyjne:


Praca / aktywność w sektorze CSO (krótki opis organizacji):
Fundacja „W rozwoju” ma siedzibę w średnim mieście - Opolu (Polska południowowschodnia). Fundacja od 10 lat działa na polu edukacji i kultury, aby wspierać edukację
obywatelską i budować wspólnoty, w których ludzie się znają, ufają sobie i mogą na siebie
liczyć. Zrealizowała wiele projektów lokalnych i regionalnych. Zespół Fundacji liczy 9
osób.

http://www.fundacjarozwoju.org.pl/
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Praca / aktywność w sektorze edukacji dorosłych (krótka specyfikacja sektora):
Organizacja angażuje w swoje działania zarówno młodzież, dorosłych, jak i seniorów.



Spełnianie kryteriów „niedoświadczonego międzynarodowego kierownika projektu” /
„niedoświadczonego członka organu zarządzającego”: tak / nie
Tak. Organizacja nigdy nie była zaangażowana w projekt międzynarodowy. Podopieczny
wystąpił raz o dofinansowanie współpracy międzynarodowej (Program RITA), ale projekt
nie uzyskał dofinansowania.



Motywacja do złożenia wniosku (wyjaśnienie jednym zdaniem):
Głównym celem projektu jest rozwijanie współpracy międzynarodowej w sektorze
edukacji dorosłych - organizacja wizyt studyjnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
poznanie funkcjonowania systemów edukacji w innych krajach. W formularzu
zgłoszeniowym przyszła podopieczna została poproszona o opisanie pomysłu na projekt,
motywacji i swoich oczekiwań Zapytana o motywację do realizacji projektów
międzynarodowych zarówno ze swojego punktu widzenia jak i organizacji, podopieczna
odpowiedziała: „Chcę poznać inne sposoby funkcjonowania edukacji dorosłych, poznać
narzędzia i sposoby aktywizacji zawodowej. Chcę robić w Polsce rzeczy użyteczne i
nowatorskie”. Zapytana, dlaczego chciałaby wziąć udział w procesie mentoringu, osoba
mentorowana odpowiedziała: „kiedyś próbowałem pozyskać fundusze na projekt
zagraniczny (RITA, projekt polsko-ukraiński) i nie udało mi się. Nie dostałam żadnej
informacji zwrotnej (bez karty oceny) nie wiem, co mogłabym zrobić inaczej, aby wniosek
był dofinansowany. Jestem „samoukiem”, sama uczę się pisać i koordynować projekty i
doszłam do momentu, kiedy potrzebuję mentoringu i „prowadzenia”. Zapytana o swoje
oczekiwania wobec współpracy mentoringu, podopieczna odpowiedziała: „Celem jest
napisanie świetnej aplikacji i trzymam kciuki, aby otrzymała dofinansowanie”.

2. Lista dokumentów:


Wstępna ocena potrzeb
Ocena potrzeb została oparta na:
1) Opisie pomysłu na projekt i motywacji do udziału w procesie mentoringu w formularzu
aplikacyjnym (wzór Formularza Wniosku). Kwestie te były dalej badane i omawiane
podczas pierwszego spotkania mentoringu.
2) Wypełnionym formularzu oceny potrzeb w oparciu o opracowany przez Partnerstwo
Trójkąt Kompetencji (wzór Współpraca mentoringowa - Formularz oceny potrzeb).
Formularz zawierał również pytania z przeprowadzonego badania, dotyczącego wyzwań
związanych ze współpracą międzynarodową.



Podpisana lista obecności
Podpisano umowę o współpracy z podopiecznym (wzór Umowy o współpracy).
Przebieg współpracy został zarejestrowany w formie karty współpracy mentoringowej,
określenie terminów / form spotkań, celu / przedmiotu sesji mentoringu,
i nazwisko Mentora. Karty współpracy zostały podpisane po zakończeniu mentoringu
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współpraca (wzór Karty Współpracy Mentoringowej i Karta Współpracy, Podopieczny 2 wypełniona, skan; po polsku).


Końcowe wnioski wraz z rekomendacjami
Na zakończenie współpracy został wypełniony formularz oceny zarówno przez
podopiecznego, jak i mentora. Formularz oceny dotyczył: celów współpracy mentoringu,
oczekiwań wobec współpracy mentoringowej, potrzeb zidentyfikowanych w procesie
analizy potrzeb. Strony zostały również poproszone o ocenę czasu / formy współpracy
oraz o przedstawienie zaleceń dotyczących przyszłych procesów mentoringu. Formularze
oceny były spersonalizowane dla każdej uczestniczącej osoby / organizacji, ponieważ
odnosiły się do określonych celów, oczekiwań i potrzeb dotyczących mentoringu. Dlatego
prezentowane są dwa szablony formularzy oceny - dla Podopiecznego 1 i Podopiecznego
2.
Podsumowanie ewaluacji zostało opisane w Formularzu Oceny Współpracy
Mentoringowej - Podopieczny 2 i mentor - wraz z wnioskami z ewaluacji.

3. Proces mentoringu:


Dialog z zainteresowanym w celu oceny potrzeb w zakresie kompetencji oraz wyjaśnienia
celów mentoringu i środków za pomocą, których można osiągnąć wyznaczone wczesniej
cele. Działania te miały miejsce na samym poczatku procesu mentoringu (ocena potrzeb i
porozumienie - 2 godziny)

Pierwsza faza współpracy realizowana była w okresie 05-12-2019 - 07-02-2020:
Liczba godzin: 3,5
Metodologia: konsultacje telefoniczne oraz z wykorzystaniem narzędzi IT.
Tematy:
Konsultacja telefoniczna. Poznanie organizacji, motywacja podopiecznego, pomysły na
współpracę międzynarodową. Wzajemna zgoda na współpracę. Udostępnienie podopiecznemu
formularza oceny potrzeb.
Zadanie dla podopiecznego: wypełnienie formularza oceny potrzeb.
Konsultacje telefoniczne: Omówienie pomysłów na współpracę międzynarodową. Omówienie
możliwych celów współpracy mentorskiej. Określenie kryteriów i ram współpracy mentorskiej.
Omówienie potrzeb rozwojowych zidentyfikowanych w formularzu oceny potrzeb.
Konsultacje mailowe: Rezygnacja z mentoringu / zmiany w planie pracy i zakresie prac do
wykonania ze względu na ograniczenia czasowe związane z pracą podopiecznego poza
organizacją.
Decyzja: Podopieczny podejmie ostateczną decyzję o kontynuowaniu mentoring do 6 lutego.
Konsultacje telefoniczne: Decyzja podopiecznego o kontynuowaniu współpracy mentorskiej;
ograniczony zakres - opracowanie tylko koncepcji projektu, bez składania wniosku. Decyzja o celu
współpracy mentorskiej. Podpisanie umowy o współpracy.
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Dialog peer-to-peer w celu wypracowania propozycji projektu i wsparcie w przygotowaniu
aplikacji projektowej podczas głównej części procesu (spotkania twarzą w twarz - 10 godzin)

Drugi etap współpracy realizowany był w okresie 16-12-2019 - 18-03-2020 (częściowo
równolegle do fazy1):
Liczba godzin: 18,5
Metodologia: konsultacje telefoniczne oraz z wykorzystaniem narzędzi IT.
Tematy:
Konsultacje w drodze e-mailowej: Zdefiniowanie planu pracy, przygotowanie spotkań.
Konsultacje telefoniczne: Dyskusja nad pomysłami dotyczącymi współpracy międzynarodowej.
Decyzje: Mentor przesyła szablon koncepcji projektu + zestaw linków o Programie Erasmus+
sektor edukacja dorosłych.
Umowa o współpracy zostanie podpisana po konkretyzacji realizowanego projektu.
Osoba mentorowana zaprosi kolegę do współpracy.
Konsultacje e-mailowe: Opracowanie wstępnej koncepcji projektu.
Zaproszenie na szkolenie dla pierwszych realizatorów projektów międzynarodowych do
Krakowa (odrzucone - brak możliwości uzyskania zgody pracodawcy).
Konsultacje WhatsApp, konsultacje mailowe: Przygotowanie do spotkania - spotkanie opracowanie wytycznych - podsumowanie ustaleń: omówienie obszarów projektu (dobrostan
młodych dorosłych); omówienie możliwych źródeł współfinansowania i sposobu spełnienia
wymagań organów / programów współfinansujących.
- Weryfikacja i ponowne zdefiniowanie celów współpracy mentorskiej;
- Decydowanie o kolejnych krokach współpracy.
Decyzje:
>> Mentor przygotowuje i wysyła: linki do programu grantowego, wzór wniosku, kilka innych
szablonów koncepcji projektu, linki do narzędzi wyszukiwania partnerów.
>> Podopieczny opracowuje do 23 lutego ostateczną koncepcję projektu; rejestry w bazach
partnerskich; wyszukuje / wybiera potencjalnych partnerów projektu.
Konsultacja e-mailowa: Analiza koncepcji projektu opracowanej przez podopiecznego;
przygotowywanie komentarzy i uwag; wysyłanie do podopiecznego.


Sesje ewaluacyjne procesu mentoringu (podsumowanie i wspólna ocena - 4 godziny)

Część ewaluacyjna współpracy realizowana była w okresie 12-03-2020 - 19-03-2020:
Liczba godzin: 3 (ocena bezpośrednia)
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Metodologia: Spersonalizowany kwestionariusz ewaluacyjny, wypełniany zarówno przez
mentora, jak i podopiecznego + podsumowanie telefoniczne.
Zarówno Mentor, jak i Podopieczny otrzymali kwestionariusz ewaluacyjny. Kwestionariusz był
wypełniany indywidualnie. Później, podczas spotkania5, mentor i podopieczny dokonali
przeglądu i omówili swoje oceny. Opracowano zalecenia dotyczące dalszych procesów
mentoringu.
Wnioski z ewaluacji są zawarte w Formularzu Oceny Współpracy Mentoringowej - Podopieczny
2 i Mentor.
Zapewnienie wsparcia technicznego lub doradczego w domu: np. Telefonicznie, przez Skype, email itp. (Zdalne wsparcie - 6 godzin).
Całość dostarczonego wsparcia, jak opisano powyżej, polegała na zdalnym wsparciu. Realizowano
go poprzez: konsultacje telefoniczne, konsultacje e-mailowe, konsultacje poprzez WhatsApp.
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3.2 Włoski raport na temat mentoringu
Autorzy: Lorenza Lupini, Luca Bordoni, COOSS

I.

Oferta mentoringu: Włochy
1. Porozumienie z podopiecznym/oferta mentoringu:
Ocena i uzgodnienie potrzeb - 2 godziny
Dialog partnerski w celu oceny potrzeb w zakresie kompetencji oraz wyjaśnienia celów i środków
poprawy na początku procesu mentoringu
Spotkania bezpośrednie - 10 godzin
Dialog peer-to-peer w celu wypracowania proponowanego pomysłu na projekt i wsparcia
projektowania aplikacji podczas głównej części procesu
Podsumowanie i wspólna ocena - 4 godziny
Sesje ewaluacyjne procesu:
Zdalne wsparcie - 6 godzin
Zapewnienie wsparcia technicznego lub doradczego w domu: np. Telefonicznie, przez Skype, email itp.
2. Rekrutacja:
Kto:
- Osoby wybrane podczas Krajowego Kursu Szkoleniowego
- osoby uczestniczące w badaniu i wywiadzie online
- Inne
Jak?
- W trakcie Krajowego kursu szkoleniowego
- Poprzez zaproszenie e-mailowe i telefoniczne celem zawarcia wstępnej zgody na rozpoczęcie
procesu
3.
-

Minimalne kryteria rekrutacyjne:
Praca/aktywność w sektorze CSO;Praca/aktywność w sektorze edukacji dorosłych;
Spełnianie kryteriów „niedoświadczonego międzynarodowego menadżera projektu” /
„niedoświadczonego członka organu zarządzającego”
Motywacja do złożenia wniosku;
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4. Materiały:
-

II.

Wstępna ocean potrzeb
Podpisana lista obecności
Ocena końcowa wraz z zaleceniami (Załączniki 2-3)

Scenariusze:
a) Mentoring nr 1 - Włochy
Mentoring Nr

1 Grupa docelowa Menadżer □

Menadżer projektu X

Okres realizacji Styczeń- marzec 2020
Liczba godzin

Załączniki

24 godziny
- Ocena potrzeb szkoleniowych
- Rezultaty z wywiadów
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3

1. Rekrutacja:
Kto:
Osoba mentorowana to kobieta wywodząca się ze stowarzyszenia Terza Via ONLUS.
W jaki sposób?
Została zrekrutowana podczas Krajowego Kursu Szkoleniowego, w którym uczestniczyła, jako
stażystka.
Minimalne kryteria rekrutacyjne - wszystkie kryteria zostały spełnione:
•
•
•
•

Praca / aktywność w sektorze CSO: organizacja non-profit działająca w sektorze ochrony
praw kobiet
Praca / aktywność w sektorze edukacji dorosłych: nieformalne kursy dla kobiet (i
ogólnie osób dyskryminowanych, tj. Imigrantów itp.), integracja
Spełnianie kryteriów „niedoświadczonego międzynarodowego kierownika projektu” /
„niedoświadczonego członka organu zarządzającego”: osoba mentorowana miała już
doświadczenie w zarządzaniu projektem, ale na obszarze pozaeuropejskim (Argentyna)
Motywacja do złożenia oferty: wysoka motywacja zarówno po rozmowie rekrutacyjnej,
jak i podczas szkolenia (ciekawość, pomysły, konkretne kompetencje, misja organizacji
itp.).
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2.


Proces mentoringu
Dialog partnerski w celu oceny potrzeb w zakresie kompetencji oraz wyjaśnienie celów i
środków za pomoca, których założone cele mają zostać osiągnięte

21/01/2020 – 09.00-11.00 (2 godz.):
- Ocena potrzeb
- Podopieczna opisała kilka ogólnych pomysłów i konkretnych umiejętności, które zdobyła
dzięki wcześniejszemu doświadczeniu w zarządzaniu projektami w Argentynie: zgodnie z tymi
założeniami mentor i podopieczna przystąpili do zdefiniowania założeń projektu mieszczącego
się w ramach Programu Erasmus+ KA2 - Strategiczne Partnerstwo (termin do marca 2020)
- Zdefiniowanie składników umowy pomiędzy osobą mentorowaną (i jej organizacją) i
mentorami w zakresie procesu mentoringu (harmonogram, metodologia, dostępność, cel itp.)


Dialog w celu wypracowania proponowanego pomysłu na projekt i wsparcia w
projektowaniu aplikacji podczas głównej części procesu mentoringu

04/02/2020 - 09.00-11.00 (2 godz.):
- zdefiniowanie ogólnej idei: główny cel; skład partnerstwa; rezultaty; koncentracja na
konkretnych działaniach/ wkład partnerów w każde zadanie
- Przygotowanie „wstępnego pomysłu na projekt” do udostępnienia celem rekrutacji partnerów
- zdefiniowanie kolejnych kroków


Sesja końcowa podsumowująca proces mentoringu (wspólna ewaluacja)

Styczeń 2020 (1 godz.):
- wymiana e-maili oraz rozmowy telefoniczne mające na celu omówienie pierwszych kroków
04/02/2020 (0.5 godz.):
- Wsparcie w wyszukiwaniu partnerów (udostępnianie kontaktów)
- Przykład: Jak uzyskać informacje o partnerze? (szablon)
Marzec 2020 (3.5 godz.):
- Ewaluacja.

b) Mentoring nr 2 – Włochy
Mentoring Nr
Okres realizacji

2 Grupa docelowa Menadżer □
Luty – Kwiecień 2020

Menadżer projektu X

Liczba godzin

24 godziny

Załączniki

5 załączników:
- kwestionariusz analizy potrzeb szkoleniowych
- wywiady
- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3
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1. Rekrutacja:
Kto:
Osobą mentorowaną jest kobieta, członek stowarzyszenia ATGTP.
W jaki sposób?
Została zrekrutowana w trakcie realizacji krajowego kursu szkoleniowego, w którym
uczestniczyła jako stażystka.
Minimalne kryteria rekrutacyjne - wszystkie zostały spełnione (2 godz. – grudzień 2019
styczeń 2020):
•
•
•
•

Praca / aktywność w sektorze CSO: organizacja non-profit działająca w sektorze kultury
(teatr)
Praca / aktywność w sektorze edukacji dorosłych: kursy teatru i teatru społecznego
Spełnianie kryteriów „niedoświadczonego menadżera projektów międzynarodowych ” /
„niedoświadczonego członka organu zarządzającego”: osoba mentorowana złożyła
projekt międzynarodowy, który nie został zatwierdzony
Motywacja do złożenia wniosku: wysoka motywacja potwierdzona w rozmowie
rekrutacyjnej, a także w trakcie szkolenia (chęć ponownego złożenia wniosku, nowy
pomysł na projekt związany z poprzednim, konkretne kompetencje, dostępność, ...).

2. Proces mentoring:


Dialog partnerski mający na celu ocenę potrzeb w zakresie kompetencji oraz wyjaśnienie
celów i środków za pomocą których planowane jest ich uzyskanie

17/01/2019 (1h) - 21/01/2020 (1godz.):
- Ocena potrzeb na podstawie wyników szkolenia z języka włoskiego i konkretnego zaproszenia
- Podopieczna opisała kilka ogólnych pomysłów i konkretnych umiejętności, które zdobyła
dzięki wcześniejszemu doświadczeniu w zarządzaniu projektami w Argentynie: zgodnie z tymi
założeniami mentor i podopieczna definiują główne złożenia projektu planowanego do złożenia
w ramach akcji 2 Programu Erasmus+ (termin do marca 2020)
- umowa pomiędzy podopieczną (i jej organizacją) a mentorami (harmonogram, metodologia,
dostępność, cel itp.)


Kontynuacja dialogu w celu wypracowania proponowanego pomysłu na projekt i
wsparcia w projektowaniu aplikacji podczas głównej części procesu mentoringu

21/01/2020 - 10.00-13.00 (3 godz.):
- analiza pomysłu na projekt
- zdefiniowanie pierwszych kroków
04/02/2020 - 09.00-12.00 (3 godz.):
- Definicja ogólnej idei: główny cel; skład partnerstwa; określenie rezultatów; planowanie
konkretnych działań / udział partnerów w każdym zadaniu
- Przygotowanie „wstępnego pomysłu na projekt” do udostępnienia w celu rekrutacji partnerów
- zdefiniowanie kolejnych kroków


Sesja końcowa podsumowująca proces mentoringu (wspólna ewaluacja)
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23/03/2020 (2 godz.):
- Mentor podsumował dotychczasowe działania podopiecznego i przekazał swoje uwagi w
trakcie wspólnego spotkania
Kwiecień 2020 (2 godz.):
- Ewaluacja


Zapewnienie wsparcia technicznego oraz doradczego: np. Telefonicznie, przez Skype, email itp.
(Zdalne wsparcie - 6 godzin)

Styczeń 2020 (2 godz.):
- Wymiana maili, rozmowy telefoniczne mentora i podopiecznej omawiające bieżące kwestie
- Wsparcie w otrzymaniu OID.
Luty (3 godz.):
- Wsparcie w poszukiwaniu partnerów (udostępnienie swojej bazy kontaktów przez mentora)
- Przykład: Jak uzyskać informacje od partnera? (szablon)
Marzec (3 godz.):
- wsparcie w zdefiniowaniu pomysłu na projekt
- sugestie i rady w poszukiwaniu partnerów
- opracowanie koncepcji projektu oraz udostępnienie go potencjalnym partnerom projektowym.
20/03/2020 - 09.00-12.00 (2 godz.).
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3.3 Austriacki raport na temat mentoringu
Autor: Aron Weigl, EDUCULT

I.

Oferta mentoringu- Austria
1. Porozumienie z osobą mentorowana/ oferta:
Oferta dla podopiecznego:
Przygotowanie mentoringu (3 godz):
- Krótki opis oferty
- Zapytania w celu wyjaśnienia pomysłów projektowych podopiecznego, motywacji i potrzeb w
zakresie kompetencji.
Proces mentoringu (16 godz.):
Dialog mentora z podopiecznym w celu oceny potrzeb w zakresie kompetencji oraz wyjaśnienia
celów i środków za pomocą których zostaną osiągnięte założone cele na początku procesu
mentoringu (może 25-30 proc. Czasu, np. 3 godziny)
Dialog mentora z podopiecznym w celu wypracowania propozycji projektu i wsparcia w
przygotowaniu aplikacji podczas głównej części procesu (może 50-60 proc. Czasu, np. 5-6 godzin)
Kontynuacja (3 godz.):
Sesja ewaluacyjna, w tym podsumowanie i wspólna ocena całego procesu.
Czego oczekuje osoba mentorowana?
Faza przygotowania:
Wypełnienie kwestionariusza, aby przedstawić pomysły projektowe i motywację do udziału w
procesie mentoringu oraz opisanie własnych potrzeb rozwoju kompetencji;
Wyjaśnienia i zawarcie porozumienia (może być ustne lub pisemne).
Proces mentoringu:
Porady dotyczące celów i sposobów podnoszenia kompetencji,
Dialog dotyczący opracowania ewentualnej koncepcji projektu.
Ewaluacja:
Podsumowanie na zakończenie procesu;
Wspólna ocena procesu wraz z rekomendacjami.
2. Rekrutacja:
Kto:
- Uczestnicy ankiety i wywiadów online
- Uczestnicy poprzednich projektów Erasmus +
- Zainteresowane osoby z sieci EDUCULT
- Inni.
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W jaki sposób?
- Poprzez zaproszenie e-mail i rozmowę telefoniczną w celu zawarcia wstępnej zgody na
rozpoczęcie procesu.
3. Minimalne kryteria rekrutacyjne:
- Praca / aktywność w sektorze CSO;
- Praca / aktywność w sektorze edukacji dorosłych;
- Bycie niedoświadczonym menadżerem projektów międzynarodowych / niedoświadczonym
członkiem organu zarządzającego;
- Zainteresowanie projektami współpracy międzynarodowej.
4. Materiały:
- Wstępna ocena potrzeb
- Lista podpisanych uczestników (ZAŁĄCZNIK 1)
- Ocena końcowa wraz z zaleceniami (ZAŁĄCZNIK 2-3).

II.

Scenariusze:
a) Mentoring nr 1 - Austria
1 Grupa docelowa Menadżer □
Mentoring
Okres realizacji 05/12/2019 - 27/01/2020

Liczba godzin

1.

Menadżer projektów X

22 godziny

Rekrutacja:

Kto: (nazwa organizacji - liczba osób pochodzących z organizacji)
USTA / Fulbright – 1 osoba
W jaki sposób? (w jaki sposób podopieczny/na został/a zrekrutowany/a)
Poprzez kontakt osobisty.
2.

Minimalne kryteria rekrutacyjne:

•

Praca
/
aktywność
w
sektorze
CSO
(krótki
Organizacja pozarządowa działająca w sektorze edukacji

opis

organizacji):

•

Praca / aktywność w sektorze edukacji dorosłych (krótka specyfikacja sektora):
Organizowanie programów wymiany i pomocy dydaktycznej dla studentów w Austrii i
USA.
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•

Spełnianie kryteriów „niedoświadczonego międzynarodowego menadżera projektu” –
tak:
Organizacja nieposiadająca silnej współpracy europejskiej, menadżer projektu bez
doświadczenia w tej dziedzinie

•

Motywacja do złożenia wniosku (krótkie opis motywacji):
Wzmocnienie wsparcia dla asystentów dydaktycznych poprzez rozwój europejskiej
platformy / sieci wymiany.

3.


Proces mentoringu:
Sesja początkowa i dialog z podopieczną w celu oceny potrzeb w zakresie kompetencji
oraz wyjaśnienia celów i środków poprawy na początku procesu mentoringu (spotkania
bezpośrednie).

Aktywność nr 1:
• Podopieczny dzieli się pomysłami na temat mentoringu
• Omówienie tych pomysłów i porozumienie w tej sprawie: utworzenie europejskiej platformy /
sieci dla asystentów nauczycieli USTA zapewniających wsparcie osobiste i prawne oraz
posiadanie centralnego miejsca na informacje i instrumenty wsparcia
• Mentor przedstawia strukturę i cele mentoringu
• Omówienie metod mentoringu
• Uzgodnienie celów mentoringu: wyjaśnienie etapów projektu, zdefiniowanie potrzeb w
zakresie podnoszenia kompetencji, przygotowanie podstaw do bycia lepszym
międzynarodowym managerem projektu.
Aktywność nr 2:
• Ocena potrzeb
• Brak doświadczenia w zarządzaniu projektami międzynarodowymi
• Wykorzystanie 30 kompetencji trójkąta PMI utworzonego na potrzeby badania; dokumentacja
• Wspólna ocena mentora i podopiecznego
• Trójkąt PMI sprawdził się jako narzędzie do autorefleksji i w przełamaniu lodów
• Rozpoczęcie opracowywania projektu z podopiecznym
• Dialog w celu wypracowania propozycji projektu i wsparcie w projektowaniu aplikacji podczas
głównej części procesu (spotkania twarzą w twarz).
Aktywność nr 3:
• Analiza zakresu prac / analiza potrzeb: co już jest, co jest naprawdę potrzebne, co sieć powinna
być w stanie zrobić, jaką wartość dodaną do istniejących struktur może wygenerować?
• Dopracowanie pomysłu na projekt w oparciu o analizę potrzeb
• Określenie pierwszych kroków projektu
• Omówienie zadania budowania zespołu: zdefiniowanie ról, wykorzystanie istniejącej
struktury, takiej jak doradcy regionalni w krajach, do integracji koordynatorów, jeśli w
niektórych krajach nie ma doradców regionalnych, określenie warunków, takich jak
doświadczenie w programie, zaangażowanie, mieszanie nowych kolegów i doświadczeni
• Omówienie rozpoczęcia tworzenia sieci: wykorzystanie corocznych spotkań / konferencji w
Berlinie
• Zadanie: przeprowadzić więcej badań na temat warunków ramowych.
Aktywność nr 4:
• Bieżące opracowywanie projektów i porady dotyczące wyzwań
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• Kwestionowanie skali projektu, które kraje powinny być zaangażowane itp.
• Rozwiązanie kwestii zrównoważonego rozwoju
• Omawianie potrzeb finansowych.
Metodologia: mentor głównie zadaje pytania, stara się podać przykłady, które mogą pokazać
podobne zadania / problemy, a czasami udziela porad
• Zapewnienie pomocy technicznej lub doradczej w domu: np. Telefonicznie, przez Skype, e-mail
itp. (Zdalne wsparcie)
Aktywność nr 5:
• Omówienie możliwości finansowania
• Stało się jasne, że pierwsze kroki projektu nie były konieczne
• Złożenie wniosku mogłoby być obciążeniem na tym poziomie projektu, podczas gdy projekt
mógłby rozpocząć się od razu, bez straty czasu i energii
• Finansowanie będzie potrzebne w późniejszym czasie.
Aktywność nr 6:
• Pojawiły się pytania dotyczące budżetowania projektu
• Udzielanie porad jak pracować nad budżetem (we współpracy z partnerami z innych krajów).
Aktywność nr 7:
• Omówienie czasu, kiedy / na którym etapie projektu potrzebne będzie finansowanie
zewnętrzne
• Burza mózgów na podstawie wniosków w oparciu o możliwości finansowania
• Ostatecznie nie zaplanowano żadnego wniosku, więc ta dyskusja była bardziej teoretyczna, ale
próbowała zdefiniować ważne kroki podczas składania wniosku.
4.

Sesje kontrolne/ewaluacyjne procesu (podsumowanie i wspólna ocena, twarzą
w twarz):

Aktywność nr 9:
• Omówienie różnych etapów mentoringu, sukcesów i trudności
• Ocena potrzeb nie była postrzegana, jako bardzo pomocna dla podopiecznego, ale dla mentora,
aby uzyskać lepszy obraz podopiecznego- jego poziom wiedzy i doświadczenia; dobrze jest
zrobić to osobiście, a nie tylko w badaniu ankietowym, ponieważ niektóre punkty trzeba
wyjaśnić, a jednocześnie pozwala to przełamać pierwsze lody, dzięki czemu mentor i
podopieczny mogą lepiej się poznać.
• Powszechna opinia, że cykl GROW sprawdził się, dobrze było używać go na każdej sesji jako
struktury pomocniczej; użycie cyklu GROW na poziomie makro jest również przydatne.
Metodologia: pytania mentora, wspólne dyskusje.

b) Mentoring nr 2 - Austria
2 Grupa docelowa Menadżer X
Mentoring
Okres realizacji 04/12/2019 - 27/02/2020

Liczba godzin

23 godziny

Menadżer projektu □
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1.

Rekrutacja:

Kto: (nazwa organizacja oraz liczba osób z niej pochodzącą)
City Bound – 1 osoba
W jaki sposób? (w jaki sposób osoba mentorowana została zrekrutowana)
Poprzez kontakt osobisty

2.

Minimalne kryteria rekrutacyjne:
Praca
/
aktywność
w
sektorze
CSO
(krótki
opis
organizacji):
Organizacja pozarządowa działająca w obszarze pedagogiki czasu wolnego i rozwoju
umiejętności miękkich

•

Praca / aktywność w sektorze edukacji dorosłych (krótka specyfikacja sektora):
Organizowanie warsztatów integracyjnych i edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych

•

Spełnianie kryteriów „organu
międzynarodowej” – tak:

•

zarządzającego

niedoświadczonego

w

skali

Organizacja realizowała kiedyś projekt Erasmus +, ale podopieczna nie była w nim
zaangażowana, ma doświadczenie w zarządzaniu projektami, ale nie we współpracy
międzynarodowej, pracuje również jako menadżer projektu.
•

Motywacja do złożenia wniosku (krótkie wyjaśnienie):
Zainteresowany współpracą przy programie szkolenia trenerów z partnerem
portugalskim.

3.



Proces mentoringu:
Sesja początkowa i dialog z podopieczną w celu oceny potrzeb w zakresie kompetencji
oraz wyjaśnienia celów i środków za pomocą, których planuje się dokonać usprawnień na
początku procesu mentoringu (spotkania bezpośrednie).

Działanie nr 1:
• Podopieczny dzieli się pomysłami na temat mentoringu
• Omówienie tych pomysłów i uzgodnienie tematu: przygotowanie wniosku o wyjazd na wyjazd
Erasmus + lub inny możliwy program finansowania
• Mentor przedstawia strukturę i cele mentoringu
• Omówienie metod mentoringu
• Uzgodnienie celów mentoringu: wyjaśnienie potrzeb wniosku, opracowanie ogólnych kroków
projektu, wymiana informacji na temat budżetowania.
Działanie nr 2:
• Potrzebne określenie potrzeb
• Brak doświadczenia w zarządzaniu projektami międzynarodowymi, ale wieloletnie
doświadczenie w projektach krajowych
• Wykorzystanie 30 kompetencji trójkąta PMI utworzonego na potrzeby badania; dokumentacja
• Ocena dialogu między mentorem a podopiecznym
• Sprawdziło się jako narzędzie do autorefleksji i w przełamanie pierwszych lodów
• Trudności w zastosowaniu oceny potrzeb skutkują ciągłym procesem mentoringu; wynik
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oceny potrzeb nie wpłynął na proces mentoringu
• Dialog peer-to-peer w celu wypracowania propozycji projektu i wsparcia projektowania
aplikacji podczas głównej części procesu (spotkania twarzą w twarz).
Działanie nr 3:
• Rozwój projektu poprzez omówienie możliwych opcji
• Analiza sytuacji w Austrii i Portugalii pod względem bezrobocia młodzieży i polityki
zrównoważonego rozwoju
• Omówienie sposobu podejścia do organizacji działających w dziedzinie szkoleń
• Analizy, czy lepiej jest ubiegać się o środki w sektorze kształcenia dorosłych, czy w sektorze
młodzieży, podjęto decyzję o wyborze sektora edukacji dorosłych, ponieważ przyjęto opcję
szkolenia osób szkolących (trenerów)
• Określenie pierwszych etapów projektu
• Zadanie: znaleźć potencjalne organizacje partnerskie.
Działanie nr 4:
• Dopracowanie pomysłu na projekt w oparciu o analizę interesariuszy i sytuację w Portugalii
• Opracowanie aplikacji, porozumienie o uruchomieniu projektu poprzez mobilność do
potencjalnych organizacji partnerskich w Portugalii
• Omówienie potrzeb finansowych takiej mobilności.
Metodologia: mentor głównie zadaje pytania, stara się podać przykłady, które mogą pokazać
podobne zadania / problemy, a czasami udziela porad.
Działanie nr 5:
• Opracowywanie aplikacji
• Omówienie opcji budżetowania
• Szczegółowe budżetowanie.
Działanie nr 6:
• Omówienie innych możliwości finansowania poza Erasmus +
• Omówienie synergii projektów krajowych i europejskich
• Szczegółowe budżetowanie.
Metodologia: więcej porad i sugestie dotyczące struktury budżetu.
• Zapewnienie pomocy technicznej lub doradczej w domu: np. Telefonicznie, przez Skype, e-mail
itp. (Zdalne wsparcie)
Działania nr 7 i 8:
• Pojawiły się pytania dotyczące aplikacji, które zostały omówione telefonicznie.
Działanie nr 9:
• Pojawiły się pytania dotyczące budżetowania projektu i zostały omówione telefonicznie
• Udzielanie porad jak pracować nad budżetem (we współpracy z partnerami z innych krajów).
Działanie nr 10:
• Omówienie kwestii, kiedy opracować aplikację
• Uzgodnienie, że kwiecień i październik mogą być w porządku, ale prawdopodobnie
październik jest lepszy, ponieważ na początku roku zaplanowano już zbyt wiele innych
projektów (ostatecznie zdecydowano się na tą opcję, ponieważ do jesieni prawdopodobnie i tak
nie będzie możliwości podróżowania).
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4.

Sesje ewaluacyjne procesu mentoringu (podsumowanie i wspólna ocena)

Działanie nr 11:
• Omówienie różnych etapów mentoringu, sukcesów i trudności
• Analiza potrzeb była postrzegana, jako bardzo pomocna dla podopiecznego, ale mogła mieć
więcej odniesień do poszczególnych etapów mentoringu; dobrze jest zrobić to osobiście, a nie
tylko poprzez wypełnienie formularza, ponieważ niektóre punkty trzeba było wyjaśnić.
Metodologia: pytania mentora, wspólne dyskusje, sugestie i wskazówki podczas sporządzania
budżetu.
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3.4 Duński raport na temat mentoringu
Autor: Hans Jørgen Vodsgaard, Interfolk

I.

Oferta mentoringu: Dania
1. Porozumienie z osobą mentorowaną/ oferta:
Co powinien zaoferować mentor?
Przygotowanie mentoringu:
Przygotowanie krótkiego 1-stronicowego opisu oferty plus
Zapytanie podopiecznego o potrzeby w zakresie motywacji i kompetencji
Krótki kwestionariusz dla podopiecznego do przedstawienia pomysłu
międzynarodowy.

na

projekt

Proces Mentoringu:
Dialog z podopiecznym w celu oceny potrzeb w zakresie kompetencji oraz wyjaśnienia celów i
środków za pomocą których planowane jest osiągnięcie założonych celów na początku procesu
mentoringu (może 25-30 proc. Czasu, np. 3 godziny). Dialog z podopiecznym w celu
wypracowania propozycji projektu i wsparcie w projektowania aplikacji podczas głównej części
procesu (ok. 50 - 60 proc. czasu, np. 5-6 godzin). Sesje kontrolne, w tym podsumowanie i wspólna
ocena procesu (10-15 proc. czasu, np. 1-1,5 godziny).
Kontynuacja:
Sesja ewaluacyjna i podsumowująca cały proces mentoringu (10-15 proc. czasu, np. 1-1,5
godziny).
Czego oczekuje osoba mentorowana?
Początek procesu mentoring/proces rekrutacji:
Kandydat/ka powinien/na wypełnić kwestionariusz, aby przedstawić swoją motywację oraz
opisać własne potrzeby w zakresie rozwoju kompetencji. Wypełnienie szablonu koncepcji
projektu celem przedstawienia pomysłów na projekt, które mogą zostać opracowane podczas
procesu mentoringu. Zawarcie porozumienia z podopiecznym (może to być w formie ustnej).
Proces mentoringu:
Otwartość mentora na propozycje dotyczące celów i sposobów podnoszenia kompetencji oraz
opracowania koncepcji projektu. Pomoc w opracowaniu wniosku projektowego.
Kontynuacja:
Podsumowanie mentoring wraz z jego ewaluacją z rekomendacjami na przyszłość.
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2. Rekrutacja:
W jaki sposób:
- Zaproszenie mailowe następnie rozmowa telefoniczna z odpowiednim kandydatem na
podopiecznego. Zawarcie wstępnego porozumienia.
3.
•
•
•
•

Minimalne kryteria rekrutacyjne:
Praca / aktywność w sektorze CSO (krótki opis organizacji)
Praca / aktywność w sektorze edukacji dorosłych (krótka specyfikacja sektora)
Spełnianie kryteriów „niedoświadczonego międzynarodowego menadżera projektu” tak
Chęć realizacji projektu międzynarodowego.

4. Materiały:
- Wstępna ocena potrzeb
- Lista podpisanych uczestników (ZAŁĄCZNIK 1)
- Ocena końcowa wraz z zaleceniami (ZAŁĄCZNIK 2-3).

II.

Scenariusze:
a) Mentoring nr 1 - Dania

Okres realizacji

Grupa
Menadżer □
docelowa
Manager X
20.10.2019 – 04.04.2020

Liczba godzin

90 godzin

Mentoring

Załączniki

Kraj
Organizacja
mentorujaca
Mentor
Organizacja
mentorowana
Podopieczny

1

Menadżer projektu

FIRST, O4 – Porozumienie z podopiecznym, podpisane
FIRST, O4 - Ocena kompetencji
FIRST, O4 - Europejski Plan Rozwoju
FIRST, O4 - Raport z ewaluacji mentoring, podpisany
Dania
Interfolk
Przewodniczący Zarządu
Musisk Oplysnings Forbund DK
Przewodniczący
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1. Rekrutacja:
Kto: (nazwa organizacji - liczba osób pochodzących z organizacji)

Musisk Oplysnings Forbund DK – 1
W jaki sposób? (jak podopieczny został zrekrutowany)
Bezpośredni kontakt osobisty.

2. Minimalne kryteria rekrutacyjne:


Praca / aktywność w sektorze CSO (krótki opis organizacji):
Tak, Podopieczny pracuje w organizacji pozarządowej zajmującej się edukacją dorosłych
w dziedzinie sztuki partycypacyjnej, kultury i dziedzictwa kulturowego.



Praca / aktywność w sektorze edukacji dorosłych (krótka specyfikacja sektora):
Tak, prowadzi działania edukacyjne dla swoich pracowników oraz członków zarządu oraz
bierze udział w badaniach dotyczących tego sektora.



Spełnianie kryteriów „niedoświadczonego międzynarodowego menadżera projektu”:
Tak, MOF było zaangażowane tylko w dwa projekty w ramach programu Nordplus, ale
nadal nie zrealizowało żadnego projektu na poziomie UE.



Motywacja do złożenia projektu (Krótkie uzasadnienie):
Aby uzyskać inspirację i nowe kontakty. Nowe możliwości finansowania własnych
działań.

3. Materiały:
 Wstępna ocena potrzeb:
Podopieczny I, ocena kompetencji, Europejski plan rozwoju.


Lista obecności:
- podpisana umowa z podopiecznym



Końcowa ocena wraz z zaleceniami:
Raport ewaluacyjny z mentoringu, podpisany - wraz z załącznikami 1, 2 i 3.
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4. Proces mentoringu:

a) Przygotowanie:
W początkowej fazie realizacji zadań mentoringowych (do października), Interfolk przedstawił
plan, w jaki sposób zrealizować proces mentoringu. Zawiera on harmonogram planu zadań,
budżet na każdego podopiecznego oraz następujące dokumenty do przygotowania:
 Projekt porozumienia z podopiecznym
 Kwestionariusz potrzeb szkoleniowych
 Kwestionariusz prezentujący plany organizacji w zakresie realizacji inicjatyw
międzynarodowych.
Jednocześnie Interfolk zdecydował się nadać priorytet we wspieraniu podopiecznego, skupiając
się na przygotowaniu wniosku o mobilność w ramach programu Erasmus +, a także w ramach
innych skandynawskich programów mobilnościowych. Ponieważ wniosek o mobilność jest
łatwiejszy do zaplanowania i wykonania oraz prawdopodobieństwo otrzymania grantu jest o
wiele większe niż w przypadku pozostałych działań, przynajmniej w Danii. Tym samym
podopieczny może zostać zaangażowany w proces, który będzie miał większe szanse na
odniesienie sukcesu, co wzmocni motywację do dalszej pracy w ramach współpracy
międzynarodowej.

b) Rekrutacja, wstępny kontakt oraz podpisanie porozumienia:
Oferta mentoringu nie została ogłoszona publicznie, ponieważ potrzebowaliśmy tylko dwóch
zainteresowanych; w przypadku pierwszego podopiecznego skorzystaliśmy z bezpośredniego
kontaktu osobistego, najpierw przez kontakt telefoniczny, a następnie przesyłając przygotowany
wcześniej kwestionariusz wraz z propozycją porozumienia (styczeń 2020r). W ten sposób
mogliśmy również od początku wskazać, że proces mentoringu będzie koncentrował się na
przygotowaniu wniosku o mobilność i wyjaśnieniu, czy potencjalny podopieczny jest
zainteresowany taką ofertą.
c) Ocena potrzeb i międzynarodowy plan rozwoju:
Punktem wyjścia procesu mentoringu było wypełnienie dwóch kwestionariuszy przez
podopiecznego, celem oceny własnego profilu kompetencji w kontekście ewentualnych potrzeb,
a także przedstawienie planu międzynarodowego rozwoju organizacji. Obydwa kwestionariusze
miały na celu wzmocnienie refleksji na temat własnych kompetencji i potrzeb organizacji, ale nie
wszystkie elementy zostały wykorzystane w samym procesie mentoringu, ponieważ od początku
zdecydowaliśmy się skupić na przygotowaniu działań mobilnościowych, jako dobrego punktu
wyjścia do współpracy międzynarodowej.

d) Ustalenie z podopiecznym celów mentoringu oraz metodologii:
Podczas pierwszych sesji, która odbyła się w styczniu, było już jasne, że skupimy się na
międzynarodowych działaniach w zakresie planowania i realizacji mobilności. Pierwszym
krokiem było wyjaśnienie, który rodzaj mobilności był najbardziej priorytetowy.
Zdecydowaliśmy, że kształcenie kluczowego personelu oraz wizyty studyjne dla grupy
wolontariuszy i członków zarządu. Drugim krokiem było ustalenie realnej liczby mobilności w
okresie 1-2 lat.
e) Realizacja głównej części procesu mentoringu, której celem jest wypracowanie
koncepcji projektu:
Po wstępnych wyjaśnieniach przystąpiliśmy do doprecyzowania planu aplikacji, w tym:
Ustalenie tematyki ewentualnych kursów (w przypadku kursów ustrukturyzowanych) oraz
wybór organizacji przyjmujących wizyty studyjne, które obejmowały przyjrzenie się obecnej
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sieci międzynarodowej i ewentualnej potrzebie znalezienia nowych partnerów do współpracy na
płaszczyźnie międzynarodowej.



Cele ustalenia tematyki kursów w trakcie międzynarodowej mobilności, mentor zalecił
aby podopieczny przyjrzał się EPALE i 5 organizatorom kursów.
Aby znaleźć nowych potencjalnych partnerów goszczących w interesującej nas dziedzinie,
mentor zalecił przyjrzenie się niektórym skandynawskim i transeuropejskich sieciom.

Czwartym krokiem było opisanie możliwych ram programu dla serii 4 5-dniowych wizyt
studyjnych.
Piątym krokiem było wypełnienie wstępnej wersji formularza aplikacyjnego na wyjazdy w
ramach Programu Erasmus+.
Szóstym krokiem było omówienie innych możliwych krajowych, bilateralnych i
skandynawskich programów finansowania mobilności i wizyt studyjnych oraz wybór tych, do
których będziemy się ubiegać o dofinansowanie.

f) Sesja ewaluacyjna podsumowująca cały proces mentoringu:
Sesja podsumowująca obejmowała zarówno tematykę przygotowania dokumentów
aplikacyjnych w zakresie mobilności międzynarodowych, jak również jak zainicjować wniosek
projektowy na późniejszym etapie. Wspólna ocena pilotażowego procesu mentoringu wykazała,
że:
 Dobrze, że odbywaliśmy regularne cotygodniowe wizyty oraz stale utrzymywaliśmy
kontakt za pośrednictwem maila, telefonu i Skype'a, pomiędzy spotkaniami fizycznymi.
 Może moglibyśmy wykorzystać więcej czasu na spotkania wirtualne, a mniej na spotkania
fizyczne, ze względu na czas dojazdu mentora do miejsca spotkań z podopieczny.
 Związek między wstępną oceną potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji a następującym
po niej procesem związanym z przygotowaniem konkretnego wniosku o mobilność był
raczej niejasny. Część wiedzy związanej z zarządzaniem projektami nie zostało użyte w
trakcie tego procesu.
 Z drugiej strony, od samego początku priorytetem było opracowanie odpowiedniego
wniosku o mobilność, dzięki czemu proces mentoring miał od samego początku jasno
określony cel; i ani podopieczny, ani mentor nie mieli poczucia, że marnotrawią czas.

g) Zapewnienie wsparcia technicznego i merytorycznego na odległość:
Spotkania bezpośrednie trwały w sumie 16,5 godziny, natomiast 10 godzin zostało spożytkowane
na zdalny kontakt i wsparcie za pomocą narzędzi IT. Wykorzystywaliśmy takie narzędzia jak
kontakt telefoniczny, e-mail, jak i Skype. Łączenie korespondencji mailowej ze spotkaniami z
użyciem Skype'a miało pozytywny efekt, ponieważ maile dają lepszą okazję do refleksji i
przygotowania notatek i konspektów, natomiast użycie Skype jest dobre do wyjaśnienia
problematycznych kwestii i podejmowania decyzji.

b) Mentoring nr 2 - Dania
Mentoring nr
Okres realizacji

1
Grupa docelowa
Menadżer □ Menadżer projektu X
20.10.2019 – 04.04.2020

Liczba godzin

90 godzin
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Załączniki
Kraj
Organizacja mentora
Mentor
Organizacja osoby
mentorowanej
Osoba mentorowana

FIRST, O4 – Porozumienie z podopiecznym, podpisane
FIRST, O4 - Ocena kompetencji
FIRST, O4 - Europejski Plan Rozwoju
FIRST, O4 - Raport z ewaluacji mentoring, podpisany
Dania
Interfolk
Chief executive
Danske Orkesterdirigenter
Chairman

1. Rekrutacja:
Kto: (nazwa organizacji – liczba osób z organizacji)
Danske Orkesterdirigenter – 1
W jaki sposób? (w jaki sposób osoba mentorowana została zrekrutowana)
Poprzez kontakt bezpośredni.

2. Minimalne kryteria rekrutacyjne:


Praca / aktywność w sektorze CSO (krótki opis organizacji):
Tak, jest to organizacja pozarządowa zajmującą się kształceniem dyrygentów w dziedzinie
kultury i sztuki.



Praca / aktywność w sektorze edukacji dorosłych (krótka specyfikacja sektora):
Tak, organizacja zajmuje się dokształcaniem
zainteresowanych w dziedzinie kultury.



dyrygentów

oraz

Spełnianie
kryteriów
„niedoświadczonego
menadżera
międzynarodowych/niedoświadczonego członka organu zarządzającego”:

wszystkich
projektów

Tak, brak doświadczenia na polu współpracy międzynarodowej oraz w projektach
mobilnościowych.


Motywacja do złożenia projektu (Krótkie uzasadnienie):
Zainspirować się, nawiązać nowe kontakty na bazie współpracy europejskiej, nowe
możliwości finansowania swoich działań.

3. Materiały:
 Wstępna ocena potrzeb:
Podopieczny I, ocena kompetencji, Europejski plan rozwoju
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Lista obecności:
- podpisana umowa z podopiecznym.



Końcowa ocena wraz z zaleceniami:
Raport ewaluacyjny z mentoringu, podpisany - wraz z załącznikami 1, 2 i 3.

4. Proces mentoringu:
Nota bene:
Proces mentoringu dla podopiecznego I oraz podopiecznego II odbywał się w tych samych
ramach czasowych, a fizyczne spotkania odbywały się w Vartov w Kopenhadze, gdzie oboje mamy
swoje biura. Podobnie mentoring dla obu podopiecznych skupiał się na tych samych kwestiach nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i zdobycie doświadczeń poprzez przygotowywanie
aplikacji
w
ramach
tzw.
mobilności
Programu
Erasmus+.
W związku z tym proces i tematyka samego mentoringu wykazywała wiele podobieństw.

a) Przygotowanie:
Do października, mentor przedstawił plan, w jaki sposób poradzimy sobie z zadaniem
mentoringu. Zawierał harmonogram planu zadań, budżet dla każdego podopiecznego oraz
dokumenty do przygotowania, w tym: projekt umowy o mentoring; kwestionariusz potrzeb
szkoleniowych i oceny swojego profilu kompetencji; kwestionariusz nakreślający wizję planu
rozwoju współpracy międzynarodowej. Dla obu podopiecznych mentor zdecydował się skupić na
procesie przygotowania aplikacji w ramach tzw. mobilności programu Erasmus +, uwzględniając
również inne programy pozwalające sfinansować mobilności. Wniosek o mobilność jest łatwiejszy
do zaplanowania i wykonania oraz ma większe szanse na sukces niż aplikacja przygotowana w
ramach
pozostałych
akacji
Programu
Erasmus+
(przynajmniej
w
Danii).
Tym samym podopieczny może zostać zaangażowany w proces, który będzie miał większe szanse
na uzyskanie grantu, co wzmocni jego motywację do kontynuowania współpracy
międzynarodowej.

b) Rekrutacja, wstępny kontakt oraz podpisanie porozumienia:
Oferta mentoringu nie została ogłoszona publicznie, ponieważ potrzebowaliśmy tylko dwóch
zainteresowanych; w przypadku pierwszego podopiecznego skorzystaliśmy z bezpośredniego
kontaktu osobistego, najpierw przez kontakt telefoniczny, a następnie przesyłając przygotowany
wcześniej kwestionariusz wraz z propozycją porozumienia (styczeń 2020r).

c) Ocena potrzeb i międzynarodowy plan rozwoju:
Punktem wyjścia procesu mentoringu było wypełnienie dwóch kwestionariuszy przez
podopiecznego, celem oceny własnego profilu kompetencji w kontekście ewentualnych potrzeb,
a także przedstawienie planu międzynarodowego rozwoju organizacji. Obydwa kwestionariusze
miały na celu wzmocnienie refleksji na temat własnych kompetencji i potrzeb organizacji, ale nie
wszystkie elementy zostały wykorzystane w samym procesie mentoringu, ponieważ od początku
zdecydowaliśmy się skupić na przygotowaniu działań mobilnościowych, jako dobrego punktu
wyjścia do współpracy międzynarodowej.

d) Ustalenie z podopiecznym celów mentoringu oraz metodologii:
Podczas pierwszych sesji, która odbyła się w styczniu, było już jasne, że skupimy się na
międzynarodowych działaniach w zakresie planowania i realizacji mobilności. Pierwszym
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krokiem było wyjaśnienie, który rodzaj mobilności był najbardziej priorytetowy.
Zdecydowaliśmy, że kształcenie kluczowego personelu oraz wizyty studyjne dla grupy
wolontariuszy i członków zarządu. Drugim krokiem było ustalenie realnej liczby mobilności w
okresie 1-2 lat.

e) Realizacja głównej części procesu mentoringu, której celem jest wypracowanie
koncepcji projektu:

Ustalenie kursów/szkoleń, które interesują podopiecznego oraz znalezienie ewentualnych
organizacji partnerskich do organizacji wizyt studyjnych (w tym celu sprawdzono istniejące
międzynarodowe sieci współpracy).
 Zasugerowano podopiecznemu aby przyjrzał się platformie EPALE oraz 5 różnym
organizatorom kursów, zasugerowanych przez mentora.
 Znalezienie nowych potencjalnych partnerów w interesującym podopiecznego obszarze,
mentor zalecił przyjrzenie się niektórym skandynawskim i transeuropejskim sieciom.
Opisanie możliwych ram programowych dla serii 4 5-dniowych wizyt studyjnych. Następnie
wypełnienie formularza aplikacyjnego na mobilności w ramach programu Erasmus +. Kolejnym
krokiem było omówienie i wyjaśnienie innych możliwych krajowych, bilateralnych i nordyckich
programów finansowania mobilności i wizyt studyjnych oraz wybór tych, do których można się
ubiegać o dofinansowanie.
f) Sesja ewaluacyjna podsumowująca cały proces mentoringu:
Sesja podsumowująca obejmowała zarówno tematykę jak przygotować wniosek o mobilność
oraz również jak zainicjować wniosek projektowy na późniejszym etapie.
Wspólna ocena procesu mentoringu wykazała, że:
 Dobrze, że odbywaliśmy regularne cotygodniowe wizyty oraz stale utrzymywaliśmy
kontakt za pośrednictwem maila, telefonu i Skype'a, pomiędzy spotkaniami fizycznymi.
 Może moglibyśmy wykorzystać więcej czasu na spotkania wirtualne, a mniej na spotkania
fizyczne, ze względu na czas dojazdu mentora do miejsca spotkań z podopiecznym.
 Związek między wstępną oceną potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji a następującym
po niej procesem związanym z przygotowaniem konkretnego wniosku o mobilność był
raczej niejasny. Część wiedzy związanej z zarządzaniem projektami nie zostało użyte w
trakcie tego procesu.

Z drugiej strony, od samego początku priorytetem było opracowanie odpowiedniego
wniosku o mobilność, dzięki czemu proces mentoring miał od samego początku jasno
określony cel; i ani podopieczny, ani mentor nie mieli poczucia, że marnotrawią czas.
g) Zapewnienie wsparcia technicznego i merytorycznego na odległość:
W procesie realizacji procesu mentoringu wykorzystano 16 godzin na bezpośredni kontakt
twarzą w twarz i 9 godzin w formie zdalnego kontaktu.
Wykorzystywaliśmy takie narzędzia jak kontakt telefoniczny, e-mail, jak i Skype. Łączenie
korespondencji mailowej ze spotkaniami z użyciem Skype'a miało pozytywny efekt, ponieważ
maile dają lepszą okazję do refleksji i przygotowania notatek i konspektów, natomiast użycie
Skype jest dobre do wyjaśnienia problematycznych kwestii i podejmowania decyzji.
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3.5 Węgierski raport na temat mentoringu
Autor: Marianna Labbancz, Folk High School Association Surrounding Budapest

I. Oferta mentoringu - Węgry
1. Porozumienie z podopiecznym/ oferta:
Co jest przedmiotem oferty dla podopiecznego?
Przygotowanie mentoringu (3 h):
Krótki opis oferty mentoringowej.
Zapytanie w celu wyjaśnienia pomysłów projektowych podopiecznego, motywacji i potrzeb w
zakresie kompetencji
Proces mentoringu (16 h):
Dialog partnerski w celu oceny potrzeb w zakresie kompetencji oraz wyjaśnienia celów i narzędzi
prowadzących do poprawy na początku procesu mentoringu;
Dialog peer-to-peer, wsparcie, doradztwo w celu realizacji uzgodnionego planu mentoringu
zawartego w umowie o współpracy.
Zaleca się podopiecznym (na wcześniejszym etapie - najlepiej, jako element zaproszenia do
mentoringu) rozpoczęcie / skupienie się na przygotowaniu `` Europejskiego Planu Rozwoju '' dla
CSO, dla której podopieczny pracuje (członkowie organów zarządzających) / `` Europejski plan
rozwoju kompetencji '' '(przyszli menedżerowie projektów międzynarodowych), w oparciu o
wymagania aplikacji Erasmus + KA1 (europejskie mobilności kadry edukacji dorosłych).
Kontynuacja (3 h):
Sesje ewaluacyjne, w tym podsumowanie i wspólna ocena procesu mentoringu.
Czego oczekuje osoba mentorowana?
Faza przygotowań:
Wypełnienie kwestionariusza, celem przedstawienia pomysłów projektowych i motywacji do
bycia mentorowanym oraz opisanie własnych potrzeb rozwoju kompetencji
Wyjaśnienia i zawarcie wzajemnego porozumienia (podpisany dokument)
Proces samego mentoringu:
Otwarcie na porady dotyczące celów i sposobów podnoszenia kompetencji
Otwarcie na dialog dotyczący opracowania ewentualnej koncepcji projektu
Kontynuacja:
Udział w sesji podsumowującej.
Wspólny udział w sesji ewaluacyjne wraz z wypracowaniem rekomendacji.
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2. Rekrutacja:
W jaki sposób?
- Poprzez zaproszenie e-mail i telefoniczną rozmowę z potencjalnym podopiecznym w celu
zawarcia wstępnej zgody na rozpoczęcie procesu mentoringu.
3. Minimalne kryteria rekrutacyjne:
- Praca / aktywność w sektorze CSO
- Praca / aktywność w sektorze edukacji dorosłych
- Spełnianie kryteriów „niedoświadczonego menadżera projektów międzynarodowych” /
„niedoświadczonego członka organu zarządzającego”
- Skoncentrowanie się na przyszłych menadżerach projektów międzynarodowych.
4. Materiały:
- Wstępna ocean potrzeb
- Podpisana lista obecności (załącznik 1)
- Końcowa ocena wraz z zaleceniami (Załączniki 2-3).

II. Scenariusze:
a) Mentoring nr 1 - Węgry
1 Grupa docelowa Menadżer □
Mentoring Nr
Okres realizacji 31/11/2019 - 23/02/2020

Liczba godzin

22 godziny

Organizacja

Carpathian Foundation Hungary (CFH)

1.

Menadżer projektów X

Rekrutacja:

Kto: (nazwa organizacji oraz liczba osób objęta mentoringiem)
Carpathian Foundation Hungary – 1 osoba.
W jaki sposób? (sposób rekrutacji)
Kontakt bezpośredni.

2.


Minimalne kryteria rekrutacyjne:
Praca / aktywność w sektorze CSO (krótki opis organizacji):
Praca w sektorze edukacji.
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Praca / aktywność w sektorze edukacji dorosłych (krótka specyfikacja sektora):
Misją Fundacji CFH jest wykorzystywanie różnych form edukacji i innych narzędzi w celu
poprawy jakości życia osób mieszkających w pobliżu granicy.



Spełnienie kryterium „niedoświadczonego menadżera projektów międzynarodowych”tak:
Kierownik projektu nie ma wystarczającego doświadczenia międzynarodowego.



Motywacja do złożenia wniosku:
Przygotowanie projektu szkoleniowego w ramach Programu ERASMUS+.

3.


Proces mentoringu:
Sesja wstępna z podopiecznym w celu oceny potrzeb w zakresie kompetencji oraz
wyjaśnienia celów i środków za pomocą, których planowane jest osiągnięcie zakładanych
rezultatów w procesie mentoringu (spotkania bezpośrednie).

Działanie nr 1:
Dialog z podopiecznym mający na celu określenie wstępnego celu mentoringu oraz
pokazanie istniejących możliwości (2 godz.):
31-11-2019
12:00-14:00





Mentor przedstawia możliwości wsparcia przygotowań do współpracy
międzynarodowej
Mentor przedstawia proces i cele mentoringu
Dyskusja na temat metodologii mentoringu.

Działanie nr 2:
Dialog z podopiecznym mający za cel zdefiniowanie celu procesu mentoringu (2 godz.):
07-01-2020 10:00-12:00





Dyskusja na temat tego, jakie jest najbardziej potrzebne działanie, które organizacja
chciałaby wdrożyć w zakresie strategii organizacji
Dyskusja na temat potrzeb finansowania
Podopieczna przedstawia swoje pomysły, jaki projekt chciałaby zrealizować
Zgodziliśmy się przygotować projekt w ramach programu Erasmus +.

Działanie nr 3:
Dialog z podopiecznym w zakresie oceny potrzeb (3godz.):
10-02-2020 11:00-14:00




Mentor przygotował tabelę 30 kompetencji trójkąta PMI, które zostały określone w
badaniu;
Omówienie kwestionariusza samooceny
Zaplanowaliśmy naszą pracę.
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Działanie nr 4:
Opracowywanie pomysłu na projekt (4 godz.):
12-02-2020 9:00-13:00




W odniesieniu do wymagań konkursu opracowywaliśmy koncepcję projektu,
Wszystkie istotne aspekty zostały określone (działania, wskaźniki trwałości)
Ustalanie jakich partnerów zaprosić do projektu.

Zapewnienie wsparcia technicznego lub konsultingowego: np. Telefonicznie, przez Skype, e-mail
itp. (Zdalne wsparcie)
Działanie nr 5:
Zdalne wsparcie w zakresie finalizowania pomysłu na projekt:



Podsumowaliśmy wszystkie szczegóły projektu i rozmawialiśmy o rezultatach
Przygotowaliśmy gotowy pomysł na projekt do wysłania partnerom.

Działanie nr 6:
Zdalne wsparcie w zakresie przygotowania aplikacji projektowej:


Omówiliśmy wszystkie zagadnienia zawarte we wniosku projektowym i ustaliliśmy, w
jakim zakresie odnieść się do poszczególnych kwestii.

Działanie nr 7:
Wsparcie zdalne w zakresie planowania harmonogramu działań:



Staraliśmy się omówić, jakie czynności należy podjąć
Staraliśmy się omówić także takie elementy wniosku jak: budżet, kamienie milowe,
wskaźniki.

Działanie nr 8:
Wsparcie przy recenzowaniu aplikacji (4 godz.):


Chcieliśmy omówić wszystkie punkty aplikacji projektowej, ale partnerzy się wahali i
próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie.

Działanie nr 9:
Wsparcie zdalne w zakresie wyjaśnienia pewnych kwestii:


Omówiliśmy kilka otwartych pytań, ale głównym wyzwaniem było kontynuowanie
realizacji samej idei na projekt, ponieważ potencjalni partnerzy nie byli chętni do
współpracy.

Działanie nr 10:
Zdalne wsparcie w pozyskiwaniu innych zasobów:




Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować współpracę i poszukamy innego programu w
zakresie dofinansowania planowanych działań oraz zaprosimy do współpracy innych
partnerów
Podałam kilka stron internetowych, które warto śledzić.
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Sesja ewaluacyjna całego procesu (podsumowanie i wspólna ocena)
Działanie nr 11:
Podsumowanie i ewaluacja

b) Mentoring nr 2 - Węgry
Mentoring Nr
Okres
realizacji

2

Liczba godzin

23 godziny

Organizacja

Village Guardian Association of Vas and Győr-Moson-Sopron Counties of
Hungary

Grupa docelowa

Menadżer X

Menadżer projektów □

12/12/2019 - 24/04/2020

1. Rekrutacja:
Kto: (nazwa organizacji - liczba osób objętych mentoringiem)
Village Guardian Association of Vas and Győr-Moson-Sopron Counties of Hungary – 1 osoba.
W jaki sposób? (sposób rekrutacji)
Bezpośredni kontakt osobisty.

2. Minimalne kryteria rekrutacyjne:


Praca / aktywność w sektorze CSO (krótki opis organizacji):
Organizacja pozarządowa działająca w sektorze usług społecznych i edukacji.



Praca / aktywność w sektorze edukacji dorosłych (krótka specyfikacja sektora):
Wspieranie osób starszych w odległych, małych miejscowościach poprzez działanie
edukacyjne oraz organizowanie pracy strażników wiejskich.



Spełnienie kryterium „niedoświadczonego menadżera projektów międzynarodowych”:
Organizacja brała udział we współpracy międzynarodowej, ale nie wykonywała w jej
obrębie realnych działań.



Motywacja do złożenia wniosku (krótkie wyjaśnienie):
Zainteresowanie współpracą międzynarodową oraz rozpowszechnianiem i rozwijaniem
tej idei.
Deklaracja opracowania programu edukacyjnego wspólnie z partnerem rumuńskim i
duńskim.
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3. Proces mentoringu:


Sesja wstępna z podopiecznym w celu oceny potrzeb w zakresie kompetencji oraz
wyjaśnienia celów i środków za pomocą, których planowane jest osiągnięcie zakładanych
rezultatów w procesie mentoringu (spotkania bezpośrednie).

Działanie nr 1:
Dialog z podopiecznym mający na celu określenie wstępnego celu mentoringu oraz
pokazanie istniejących możliwości (1 godz.):
12-12-2019 11:00-12:00





Mentor przedstawia podopiecznemu możliwości w kontekście przygotowania wniosku o
dofinansowanie w zakresie współpracy międzynarodowej
Mentor przedstawia cele i narzędzia mentoringu
Omówienie metod i etapów mentoringu
Uzgodnienie celów mentoringu: wyjaśnienie etapów projektu, zdefiniowanie potrzeb w
zakresie podnoszenia kompetencji, omówienie kwestii związanych z podnoszeniem
swoich kompetencji w zakresie koordynacji projektów międzynarodowych.

Działanie nr 2:
Zdalne wsparcie dotyczące możliwości programu ERASMUS + w zakresie edukacji strażników
wiosek i osób starszych w małych miejscowościach (1,5 godz.):
10-01-2020




Długa dyskusja miała na celu ustalenie celów mentoringu
Podopieczny uczestniczył w organizowanym przez organizację mentora, szkoleniu
krajowym. Bardzo to pomogło w procesie mentoringu.

Działanie nr 3:
Kontynuowanie współpracy, której celem jest opracowanie koncepcji projektu (4 godz.):
22-01-2020 10:00-14:00



Określenie wymogów dla potencjalnych partnerów
Jakie są potrzeby finansowe podopiecznego (w kontekście realizacji planowanego
projektu).

Działanie nr 4:
Kontynuowanie wsparcia zdalnego w procesie mentoringu (1 godz.):
24-01-2020





Dalsze omawianie celów procesu mentoringu
Co będziemy robić
Objaśnienie, jakie są obowiązki podopiecznego, a za co odpowiada mentor
Jak będziemy współpracować w przyszłości

Działanie nr 5:
Zapewnienie dalszego wsparcia oraz ocena potrzeb (4 godz.):
04-02-2020 11:00-15:00


Mentor przygotował tabelę 30 kompetencji trójkąta PMI, które zostały okreslone w
badaniu;
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Omówienie kwestionariusza samooceny

Działanie nr 6:
Omówienie z podopiecznym formularza aplikacyjnego (4 godz.):
05-02-2020 09:00-13:00



Wyjaśniliśmy pomysł na projekt i przeanalizowaliśmy wszystkie pytania w formularzu
aplikacyjnym
Doradztwo, jak przygotować budżet we współpracy z partnerami

Działanie nr 7:
Kontynuowanie zdalnego wsparcia, wyjaśnienia pewnych kwestii (1,5 godz.):
10-02-2020



Było wiele pytań dotyczących planowania działań, wskaźników, budżetowania
Wydawało się, że nie będziemy w stanie złożyć wniosku.

Działanie nr 8:
Dyskusja dotycząca kwestii składania wniosku o dofinansowanie (1 godz.)
28-02-2020


Podopieczny zdecydował się nie składać wniosku, ale rozmawialiśmy o tym, jaki mogłyby
być kolejne kroki.

Działanie nr 9:
Wsparcie w zakresie poszukiwania
międzynarodowej (3 godz.)
10-03-2020 10:00-13.00




innych

źródeł

dofinansowania

współpracy

Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować współpracę i będziemy szukać innych naborów
wniosków o dofinansowanie współpracy międzynarodowej, a także dobierzemy innych
partnerów
Mentor zasugerował sprawdzenie kilku stron internetowych.

Działanie nr 10:
Wspólna sesja ewaluacyjna i zamykająca cały procesu mentoringu.
Działanie nr 11:
Podsumowanie i ewaluacja.
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4. Wnioski i rekomendacje
Autorzy: Lorenza Lupini and Luca Bordoni, COOSS
Programy pilotażowe mentoringu zostały przeprowadzone w 5 krajach organizacji partnerskich
wchodzących w skład zespołu projektowego. W załącznikach 2 i 3 zawarto wszystkie informacje
zwrotne uzyskane zarówno od osób mentorowanych, jaki i mentorów.
W tym miejscu przedstawiamy wyniki analizy porównawczej wszystkich informacji zwrotnych,
przydatne, jako zalecenia dotyczące wdrażania programów wsparcia (e-) mentoringu.

4.1 Wspólne zalecenia opracowane przez mentorów
biorących udział w projekcie 1st TIP-PM
1. Duże znaczenie ma wyjaśnienia celów całego mentoringu na samym początku procesu.
2. Zestaw standardowych procedur dostępu w ramach projektu mentoringu (tj. Ocena potrzeb,
ewaluacja wstępna i końcowa oraz narzędzia do samooceny, minimalna liczba godzin
przeznaczona na proces mentoringu).
3. Dostępność odpowiedniej liczby mentorów i liczba godzin (zrównoważone zasoby).
4. Potrzeba lepszego wyjaśnienia roli mentora i jakiego rodzaju wsparcia może zapewnić
podopiecznemu.
5. Jasne porozumienie, co do harmonogramu (program spotkań bezpośrednich lub zdalnych, czas
trwania, termin itp.).
6. Dobra znajomość kontekstu działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego i
specyficznych potrzeb, jeśli idzie o dostęp do grantów na inicjatywy międzynarodowe.
7. Rozróżnienie między ofertą mentoringu świadczoną w ramach wolontariatu (za darmo) a
doradztwem opartym na profesjonalnej relacji zawodowej pomiędzy mentorem a podopiecznym
(podopieczny płaci mentorowi za usługę).
Poniżej podano szczegółowe wyjaśnienia odnośnie powyższych zaleceń:
1. Duże znaczenie ma wyjaśnienie celów całego mentoringu na samym początku procesu:
→ Podopieczny potrzebuje wsparcia, aby sprecyzować możliwy plan dalszej edukacji, aby
podnieść własne kompetencje w wymaganych obszarach oraz wyjaśnić główne problemy
związane z przygotowaniem wniosku o mobilność, pomoc w wypełnieniu niektórych części
wniosku projektowego, kwestia zaangażowania w realizacje projektu, jako organizacja
koordynująca lub jako partner itp.
Mentoring nie powinien koncentrować się wyłącznie na wspieraniu w pisaniu wniosku
aplikacyjnego, ale - zwłaszcza w przypadku początkujących małych organizacji - musi im pomagać
we wszystkich powiązanych działaniach, na przykład pomagając im w rozpoczęciu działalności
lub znalezieniu potrzebnych zasobów.
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Podstawowym aspektem niniejszego procesu mentoringu jest ocena potrzeb podopiecznego; to
nie tylko ocena kompetencji i poziomu umiejętności, ale także wzajemna wymiana doświadczeń
między mentorem a podopiecznym. Rozmowa twarzą w twarz jest naprawdę zalecana, ponieważ
pomaga mentorowi lepiej poznać osobę podopiecznego.
Ogólnie zaleca się, aby rekrutować zmotywowane osoby, które mają wsparcie kierownictwa
organizacji. Najlepszymi beneficjentami mentoringu są osoby, które naprawdę chcą wziąć udział
w procesie mentoringu, ponieważ ważne są dla nich korzyści zarówno dla nich samych, jak i dla
organizacji, dla której pracują.
2. Zestaw standardowych procedur dostępu w ramach projektu mentoringu.
3. Dostępność odpowiedniej liczby mentorów i liczba godzin (zrównoważone zasoby):
→ Każdy podopieczny potrzebuje konkretnej pomocy i wsparcia. Dlatego potrzebujemy bardziej
ustandaryzowanych procedur i jasnej prezentacji oferty mentoringu.
Ważne, aby
zakomunikować, że podstawowa oferta jest bezpłatna, a zatem w pewnych aspektach może być
ograniczona.
Kryteria rekrutacyjne: osoba mentorowana musi pracować w sektorze uczenia edukacji
dorosłych (nieformalna i pozaformalna edukacja dorosłych) w organizacji społeczeństwa
obywatelskiego; natomiast organizacja mentorowana nie powinna posiadać doświadczenia w
realizacji projektów międzynarodowych (zrealizowała nie więcej niż jeden projekt europejski);
oraz chce angażować się we współpracę międzynarodową.
Formularz rekrutacyjny musi zawierać, co najmniej następujące sekcje:
a) Informacje o nazwisku osoby i organizacji, adresie i danych kontaktowych.
b) Krótka prezentacja organizacji i osoby.
c) Uzasadnienie, dlaczego potrzebują mentoringu.
d) Podpisanie umowy i wypełnienie dwóch kwestionariuszy.
Otwarty proces rekrutacji należy również rozpatrywać w oparciu o scenariusz na pełną skalę. W
idealnej sytuacji byłaby możliwość znalezienia mentora dla wszystkich osób zainteresowanych
mentoringiem. Może to nie być łatwe do zrealizowania, gdyż należy się spodziewać roszczeń
finansowych ze strony mentora za poświęcony swój czas w procesie mentoringu.
4. Potrzeba lepszego wyjaśnienia roli mentora i jakiego rodzaju wsparcia może zapewnić
podopiecznemu:
→ Metodologia ma fundamentalne znaczenie w procesie mentoringu. Może być potrzeba łączenia
różnych metod (lub narzędzi): spotkania osobiste lub spotkania zdalne. To, z jakich narzędzi
skorzystamy, zależy od relacji między podopiecznym a mentorem, fizycznego dystansu, tematu i
wielu innych okoliczności. Ważnym aspektem jest również postawa mentora: jak radzi sobie z
podopiecznym, jak zadaje pytania, w jaki sposób może doprowadzić podopiecznego do rozwiązań,
jak jest w stanie wesprzeć podopiecznego, aby osiągnąć założone cele.
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Ocena potrzeb może pomóc mentorowi lepiej zapoznać się z umiejętnościami podopiecznego. Ten
rodzaj mentoringu nie wymaga jednak wcześniejszej oceny potrzeb podopiecznego, ponieważ nie
chcemy rozwijać wszystkich umiejętności zawodowych podopiecznego. Zamiast oceny potrzeb
osoby mentorowanej, mentor powinien zadać właściwe pytania, aby wyjaśnić dokładne potrzeby
podopiecznego.
Mentoring oparty na pracy wolontariackiej nie może obejmować bardzo dużego obszaru
merytorycznego w procesie mentoringu, dlatego musimy sprecyzować podział obszarów
eksperckich. Ponadto mentoring opiera się na zdalnym kontakcie, takim jak telefon,
korespondencja e-mailowa i spotkania online: wydaje się, że połączenie maili i możliwości
spotkań online jest dobre, ponieważ komunikacja e-mailowa daje możliwość refleksji i
przygotowania notatek i konspektów, podczas gdy spotkania online są właściwe, aby wyjaśnić
sporne kwestie i podejmować decyzje.
5. Jasne porozumienie, co do harmonogramu (program spotkań bezpośrednich lub
zdalnych, czas trwania, termin itp.):
→ Ważne jest, aby obok określonych tematów, jakie będą poruszane w procesie mentoringu i
oczekiwanych rezultatów - określić ramy czasowe i wzajemne oczekiwania wobec wsparcia
mentorskiego.
Jednym z ważnych wymiarów mentoringu jest czas. Najbardziej przydatne jest bezpośrednie
wsparcie, „nasi podopieczni przebywający bardzo daleko od Budapesztu. (Ponad 200 km)”.
Dlatego w takich przypadkach zdalne wsparcie jest bardzo ważne.
Regularność to kolejny ważny element procesu mentoringu.
Spotkania między mentorem a podopiecznym muszą odbywać się regularnie. Ma to kluczowe
znaczenie dla budowania zaufania, tworzenia atmosfery zorientowanej na rozwiązania i
utrzymania poziomu energii procesu. Z jednej strony, zdalne wsparcie przez e-mail lub telefon
jest dobre dla podopiecznego w zadawaniu pytań pomiędzy spotkaniami fizycznymi lub po ich
zakończeniu. Z drugiej strony wsparcie zdalne może być wyzwaniem dla mentora, jeśli nie ma
ustalonego limitu na takie wsparcie. Jeśli częścią wsparcia są rozmowy telefoniczne, mentor i
podopieczny powinni uzgodnić czas, w którym takie rozmowy mogą być wykonane. Jeśli wsparcie
opiera się na komunikacji mailowej, możliwe jest, że może zająć to mentorowi więcej czasu niż
planowano.
Wydaje się, że minimalny odpowiedni czas trwania procesu mentoringu to dwa miesiące z
regularnymi i intensywnymi spotkaniami.
6. Dobra znajomość kontekstu działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego i
specyficznych potrzeb, jeśli idzie o dostęp do grantów na inicjatywy międzynarodowe:
→ Kolejną rekomendacją jest zapewnienie podopiecznemu wsparcia w jak największej liczbie
obszarów, w kontekście opracowywania/przygotowania koncepcji projektu / poszukiwania
partnerów i wyboru / wyboru źródła współfinansowania, aby mógł się rozwijać swoją ideę oraz
aby podopieczny mógł nauczyć się jak najwięcej i uzyskać pełny obraz sytuacji.
Ponadto zaleca się zachęcenie podopiecznego do zarejestrowania się w niektórych bazach
wyszukiwania partnerów / do samodzielnego sprawdzenia niektórych wyszukiwarek partnerów.
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7. Rozróżnienie między ofertą mentoringu świadczoną w ramach wolontariatu (za darmo)
a doradztwem opartym na profesjonalnej relacji zawodowej pomiędzy mentorem a
podopiecznym (podopieczny płaci mentorowi za usługę):
→ Wydaje się konieczne, aby mentoring był dobrze zdefiniowany od samego początku; w
przeciwnym razie podopieczny może mieć poczucie niedosytu/niespełnionych oczekiwań, a
mentor-wolontariusz może zostać zaangażowany w bardzo czasochłonny proces, który będzie
nierealistyczny lub niemożliwy do zrealizowania. Możliwe jest przewidzenie pewnego rodzaju
rozszerzonego pakietu mentoringu, w którym podopieczny płaci mentorowi za dodatkowe usługi
mentorskie.
Po drugie, podopieczny musi wypełnić online zgłoszenie do udziału w procesie mentoringu /
wniosek, w którym podopieczny musi zadeklarować swoją konkretną potrzebę wsparcia.

4.2 Ogólne wytyczne dotyczące promowania i wdrażania
procesu wsparcia mentorskiego w ramach projektu 1st
TIP-PM
-

Przygotowanie formularza zgłoszeniowego (wyrażenie zainteresowania) do wypełnienia
przez potencjalnego podopiecznego.
Procedura uzyskiwania oferty mentoringu, w tym wstępne odpowiedzi i nawiązanie
kontaktu oraz przygotowanie Umowy Mentoringowej do podpisania.
Kwestionariusz oceny potrzeb podopiecznego oraz obszarów wymagających poprawy.
Kwestionariusz, w którym zostanie nakreślony międzynarodowy plan rozwoju
organizacji.
Odpowiednia procedura oraz zdefiniowanie i wytyczenia tematu oferty mentoringu od
samego początku.
Lista narzędzi komunikacyjnych dla procesu mentoringu i odpowiednich kontaktów
(numer telefonu komórkowego / telefonu, adres e-mail, kontakt przez Skype itp.).
Ocena końcowa lub informacja zwrotna: ostateczny rezultat oferty mentoringu - czy
spełnił oczekiwania?
Indywidualne podejście osoby mentorowanej i umiejętność sprawienia, by proces
mentoringu / był owocny i satysfakcjonujący.
Indywidualne podejście mentora i umiejętność sprawienia, by proces mentoringu / był
owocny, produktywny i satysfakcjonujący dla podopiecznego.
Część podsumowująca powinna być częścią każdej sesji (poziom mikro) i powinna
zakończyć ogólny proces mentoringu (poziom makro). Końcowe podsumowanie może
obejmować zarówno wnioski wyciągnięte z tego, jak uzyskać określone rezultaty, jak i
przemyślenia na temat ewentualnych ulepszeń/potrzeb w zakresie realizacji kolejnych
sesji mentoringowych.
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Załączniki:
Załącznik ogólny – formularz informacyjny do raportu z
mentoringu
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Załącznik 1 – Lista obecności
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Załącznik 2 – Informacja zwrotna od podopiecznego
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Załącznik 3 – Informacja zwrotna od mentora

Wytyczne i scenariusze wdrażania systemów mentoringu
i e-mentoringu wspierających inicjowanie i rozwijanie
współpracy
międzynarodowej
w
organizacjach
III sektora zajmujących się edukacją dorosłych.

Niniejszy raport powstał w ramach 2-letniego projektu, wrzesień 2018 - sierpień
2020, zatytułowanego: „First time international project realisers support
network”.

Projekt został dofinansowany
w ramach Programu Erasmus+ 2014-2020 Unii Europejskiej.

