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Úvod

Tato metodika vznikla v rámci projektu Mentoring - posílení potenciálu
jednotlivce, rodiny a komunity v sociálně vyloučených lokalitách (reg.
číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007777), který byl realizován od
1. 1. 2018 do 30. 4. 2021 neziskovou organizací Společenství Romů na
Moravě Romano jekhetaniben pre Morava na území města Brna. Projekt
byl financován ze zdrojů EU.
Projekt pomáhal řešit problémy jednotlivců a rodin žijících zpravidla
v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Cílem projektu byla jejich stabilizace a podpora.
Klíčovými aktivitami projektu bylo poskytování sociální služby terénní
programy a programu mentoring.
Zatímco služba terénní programy je dlouhodobě užívaným nástrojem
pomoci v boji se sociálním vyloučením, program mentoring je inovativní
způsob práce s osobami a rodinami ohroženými sociálním vyloučením,
tento dokument se proto zaměřuje na program mentoring. Metodika
byla zpracovávána průběžně po celou dobu realizace projektu a popsané
metody byly ověřovány v praxi.
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Romové, sociální vyloučení
a terénní sociální práce

Podle zprávy o stavu romské menšiny za rok 2016 tvoří Romové nejpočetnější menšinu žijící na území České republiky. Podle odhadů v roce
2016 žilo na území ČR 245 800 příslušníků romské menšiny. Město Brno
představuje lokalitu, ve které jsou nejvíce zastoupeni příslušníci romské
menšiny z celého Jihomoravského kraje. V Brně se nachází 10 sociálně
vyloučených lokalit většího rozsahu a 5 lokalit menšího rozsahu. Podle
statistických údajů žije v Brně zhruba 15-17 tisíc Romů, z toho 8-10 tisíc
žije v podmínkách sociálního vyloučení. Podstatná část Romů v české
společnosti (uvádí se, že až polovina romské populace) se potýká s chudobou a je ohrožena sociálním vyloučením nebo přímo žije v sociálním
vyloučení. Sociální vyloučení Romů pak rozumíme proces, při kterém jsou
jednotliví Romové, rodiny nebo celé skupiny Romů vytlačováni na okraj
společnosti, čímž je jim ztížen přístup ke zdrojům a službám, které jsou
dostupné majoritní společnosti.1
Příčiny, které mohou vést k sociálnímu vyloučení:
• Příslušnost k etnické menšině – diskriminace na trhu práce a bydlení, segregované vzdělávání, kulturní odlišnosti
• Nízká úroveň vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) –
segregované vzdělávání ve spádových ZŠ
• Nízká nebo žádná kvalifikace
• Dlouhodobá nezaměstnanost nebo práce pouze „na černo“
• Systém sociálního zabezpečení - demotivace pracovat legálně
• Absence pozitivních vzorů chování
• Nízká finanční gramotnost – špatné hospodaření, předluženost
• Nevyhovující bydlení - nestabilní, nekvalitní, situované v SVL
• Rizikové trávení volného času - vysoký výskyt sociálně patologických jevů
• Špatný zdravotní stav
1
Strategie romské integrace do roku 2020 [online]. In: . 2015 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: https://www.vlada.
cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/Strategie-romske-integrace-do-roku-2020.pdf
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Jak píše Gulová, romské obyvatelstvo patří dlouhodobě k cílovým skupinám sociální práce. Romové jako národnostní menšina patří k nejvíce
diskriminované a vyloučené ze strany většinové společnosti. Metody
sociální práce směřované konkrétně k cílové skupině romských obyvatel
obsahují především komunitní sociální práci a terénní sociální práci, kdy
strategie a mechanismy přicházejí přímo do prostředí rodin a komunit.2
Principem terénní sociální práce a terénních programů je setkávání
s klienty v jejich přirozeném prostředí, tedy u klientů v domácnostech, na
ulici, popř. při doprovodech klientů do různých institucí jako jsou úřady
či školy. Terénní pracovníci se svojí prací snaží minimalizovat dopady sociálního vyloučení, v ideálním případě mu předcházet. Terénní pracovník
řeší s klienty jejich problémy týkající se převážně bydlení (získání bydlení,
udržení si bydlení, žádosti o obecní byty, vyhledávání ubytování), financí
(hospodaření, řešení dluhů, žádosti o sociální dávky), zaměstnání (snaha
motivovat klienty pracovat legálně, zvýšení předpokladů pro získání
práce), zdraví, vzdělávání, komunikace s úřady a jinými institucemi,
orientace ve vlastních právech a povinnostech. Cílem služby je za pomoci
dostupných nástrojů (poradenství, pomoc s listinami, doprovod) vyhledávat potenciální klienty v jejich přirozeném prostředí a minimalizovat rizika
jejich způsobu života.
Úkony, které poskytuje terénní sociální pracovník, jsou běžné úkony
sociálního pracovníka upravené zákonem č. 108/2006 Sb.
Terénní pracovníci by měli při své práci s touto cílovou skupinou zohledňovat její specifika. Specifiky romské menšiny jsou zejména orientace
na přítomnost, s tím spojené problémy s plánováním směrem do budoucnosti, odkládání řešení problémů, kulturní a hodnotové odlišnosti,
upřednostňování rodiny před vlastní individualitou aj.3

2
GULOVÁ, Lenka. Sociální práce. České Budějovice: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3379-1. s. 23-25
3
POLÁČKOVÁ, Lýdie. Terénní sociální práce s romskou komunitou v sociálně vyloučených lokalitách. In:
JANOUŠKOVÁ, Klára a Dana NEDĚLNÍKOVÁ (eds.) Profesní dovednosti terénních pracovníků: sborník studijních textů pro
terénní pracovníky. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, s. 407-426
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Mentoring jako nástavba
sociální práce

SRNM, jako organizace dlouhodobě působící na poli integrace Romů
do společnosti, která využívá běžné metody sociální a komunitní práce
(terénní programy, NZDM, komunitní centra atd.), hledala, jakým způsobem uchopit návaznou práci s dospělými tak, aby bylo dosahováno co
nejlepších výsledků ve zlepšení kvality jejich života. Myšlenka nástavby
sociální práce byla postavena na méně odborné, ale o to intenzivnější
individuální spolupráci, která by byla založena na neformálním vztahu
mezi účastníky, a kde by ti, kteří se zvládají vypořádat s nároky dnešní
společnosti, šli příkladem ostatním. V té době SRNM spolupracovalo
mj. s organizací Vzdělávání PRO-SPECT, se kterou se původně počítalo
jako s partnerem v projektu, a která měla zkušenosti s mentoringem,
jehož podstata splňovala naše představy. Vzhledem k dlouhému čekání
na schválení projektu mezitím ve Vzdělávání PRO-SPECT rozběhli jiné aktivity, naše cesty se v dobrém rozdělily a SRNM začalo realizovat mentoring
samostatně. SRNM tak muselo na začátku projektu jak vyhledat osoby
vhodné do programu, tak i vybrat mentory splňující požadavky.
Metodika mentoringu začala vznikat až za běhu projektu, kdy mentoři
přispívali do metodiky svými přímými zkušenostmi. Na rozdíl od prvotního úmyslu intenzivní spolupráce mezi terénními pracovníky a mentory,
se v praxi ukázalo, že velká většina svěřenců mentoringu nepotřebovala
odborné služby sociálního pracovníka: buď je ještě nepotřebovali - nebyli
mentálně připraveni řešit svoje problémy nebo je naopak už nepotřebovali - základní potřeby měli uspokojeny a chyběla jim ta nástavba, podpora, motivace, aj. Programy tak byly vzájemně prostupné převážně naopak
než jsme si mysleli, že to bude fungovat - tedy ne, že sociální pracovník
vytipuje klienta vhodného pro mentoring, ale že se svěřence mentoringu
podařilo motivovat k dalšímu řešení své situace s odborníkem. O to více
se nám v průběhu praxe potvrdilo, že mentoring je vhodným doplňkovým nástrojem, protože neoslovuje stejné osoby cílové skupiny
a práce se tak nesupluje, ale je k sociální službě komplementární.
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Mentoring obecně

Mentoring nemá jednoznačnou definici, ale nejčastěji je zmiňován jako
specifický typ mezigeneračního vztahu, kde starší a zkušenější mentor
předává své zkušenosti a dovednosti mladšímu, méně zkušenému svěřenci. V případě našeho projektu není podmínkou, aby mentor byl věkově
starší než mentorovaný. Hlavním principem mentoringu je vytvoření
neformálního vztahu a získání důvěry mezi mentorovaným svěřencem,
jeho rodinou a mentorem. Dlouhodobým setkáváním mentor pozitivně
působí na svěřence, předává jim své znalosti, dovednosti a zkušenosti,
čímž rozvíjí jejich potenciál.
Mentor pomáhá svěřenci zorientovat se
v dané společnosti a kultuře. Mentoring
se také používá jako nástroj ve firmách
či školách, kdy je mentorem starší a zkušenější zaměstnanec, který mentoruje
mladšího a méně zkušeného kolegu, tzv.
mentee. Typickými příklady mentoringu
jsou programy zaměřené na děti a mládež
ze znevýhodněného prostředí. Z českého
prostředí je to např. dobrovolnický
Program pět P, který realizuje organizace
HESTIA. Ta se inspirovala severoamerickým programem Big Brothers, Big Sisters,
který v USA funguje již přes sto let a je
založen na dlouhodobém vztahu dítěte
s dobrovolníkem, ve kterém se vytváří prostor pro růst sociálních dovedností dítěte,
posiluje jeho sebevědomí a rozšiřuje
jeho motivaci k navazování přirozených
vrstevnických vztahů.4

4
PROGRAM PĚT P. Http://www.hest.cz/ [online]. [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: https://www.hest.cz/cz/co-delame/program-pet-p
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Mentoring vs. koučing
Pojem mentoring bývá často zaměňován za pojem koučing. Jak již
bylo řečeno výše, mentor je nositelem životních zkušeností, vysvětluje
svěřenci, jak by on sám řešil jeho problémy nebo mu toto řešení názorně
ukazuje. Mentoring je déle trvajícím procesem, je v něm zásadní vztah
mentora a jeho svěřence, mentor je svěřenci k dispozici a přizpůsobuje se
jeho aktuálním potřebám. Forma spolupráce v mentoringu je spíše volná,
není třeba, aby mentor se svěřencem měli na začátku spolupráce konkrétní cíl ani ohraničený časový rámec. Naopak kouč s koučovanou osobou
uzavírá dohodu o jasně stanoveném počtu setkání a stanovují si společně
konkrétní cíl. Koučova práce je přivést koučovaného k tomu, aby si sám
přišel na řešení jeho problémů, a to formou pokládání otevřených otázek.
Na rozdíl od mentora neposkytuje rady ani nemusí být v dané oblasti
odborníkem.5 Koučing je, stejně jako další nástroje, součástí mentoringu:

MOTIVACE
ZACÍLENÍ
SMĚROVÁNÍ
ZNALOSTI
PODPORA
RADY
ZKUŠENOSTI
VEDENÍ
KOUČING

5
Mentoring. Http://www.asociacementoringu.cz/ [online]. [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://www.
asociacementoringu.cz/mentoring/
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Program mentoring v SRNM

Mentoring v SRNM byl realizován jako jedna z klíčových aktivit projektu
„Mentoring - posílení potenciálu jednotlivce, rodiny a komunity v sociálně
vyloučených lokalitách“. Program byl nastaven tak, aby odpovídal potřebám cílové skupiny a zároveň splňoval podmínky donátora. Podmínkami
projektu, které by nemusely být jinak pro mentoring směrodatné, byly
věk účastníků nad 15 let a pobyt na území města Brna. Konkrétní podoba
programu mentoringu je popsána v dalších kapitolách tohoto dokumentu.
Program mentoring podporuje svěřence a jejich rodiny v pozitivních
změnách jejich sociální situace a v rozvoji jejich kompetencí samostatně
řešit své problémy a dosahovat svých cílů. Mentoring je založen na
dobrovolnosti účasti v projektu a na dodržování základních lidských práv
a osobních svobod.

Cíle programu mentoring

• posílení potenciálu a rozvoj osobnostních předpokladů svěřenců
pro úspěšné začlenění do společnosti
• motivace k pozitivním změnám v životech svěřenců
• pomoc při hledání osobních a rodinných cílů
• stabilizace rodinného prostředí
• aktivizace jednotlivců a rodin
• podpora osobního rozvoje
• praktické vzdělávání
• doprovázení na cestě k úspěchu a snům
• poskytování reálných praktických informací
• podpora při řešení obtížných životních situací
• podpora talentu
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Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou jednotlivci a rodiny ohrožení sociálním vyloučením, zejména Romové, žijící v sociálně vyloučených lokalitách na území
města Brna, kteří pociťují nedostatky alespoň ve dvou z pěti sledovaných
oblastí (rodina a vztahy, kariéra, finance, bydlení, kompetence) a ve
kterých je objektivně žádoucí změna. Do programu mohou vstoupit jak
mladiství (od 15 let), tak již starší dospělí - po vstupu je nazýváme svěřenci. Program je určený pro ty osoby z cílové skupiny, které jsou schopny
aktivně spolupracovat a které mají potenciál dosáhnout pozitivních změn.

Evropská unie
Evropský sociální fond

Metodika mentoringu SRNM

11

Kdo je mentor?

Mentor je zaměstnanec organizace (ne nutně na plný úvazek), jehož
hlavní náplní práce je přímá práce s účastníky programu mentoring. Předpokladem pro výkon činností mentora je zkušenost s místní komunitou
a znalost specifik cílové skupiny.
Mentor je rovnocenným partnerem svých svěřenců, svým životním
příběhem může druhé inspirovat k začlenění do běžné společnosti. Je pro
své svěřence pozitivním vzorem. Působí jako podpůrce mentorovaného,
pomáhá mu zorientovat se v majoritním prostředí, poskytuje mu podporu
při dosahování svých cílů, oporu při zvládání zátěžových situací, pomáhá
mu nabýt sebevědomí, sebeúctu a sebedůvěru, poskytuje své zkušenosti
a může uváženě poskytovat rady. Společně se svými svěřenci pracuje na
posílení jejich potenciálu a jejich rozvoji osobnostních předpokladů pro
úspěšné začlenění do společnosti. Mentor se také zaměřuje na praktické
vzdělávání svých svěřenců, stabilizaci rodinného prostředí a na finanční
gramotnost. Zprostředkovává další odborné služby (sociální pracovník,
psycholog, právník apod.).
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Kompetence mentora

K výkonu role mentora není požadavek na odborné vzdělání. Narozdíl
od sociálního pracovníka mentorem může být i pracovník, který sice
nemá vzdělání v sociální oblasti, ale musí se orientovat v místní komunitě
ohrožené sociálním vyloučením, mít zde kontakty a být schopen zprostředkovat svým svěřencům odborné služby.
Mentor podporuje své svěřence při řešení jejich problémů, nemá je ale za
svěřence řešit. Když mentor rozumí konkrétní problémové oblasti nebo
má v této oblasti zkušenosti, může uváženě poskytovat rady a učit svěřence řešit problémy svépomocí. Mentor si sám chodí pro rady k sociálnímu
pracovníkovi, který má odbornou kvalifikaci a který může paralelně
spolupracovat se svěřenci a poskytovat jim sociální službu.
Mentor naslouchá svým svěřencům a citlivým způsobem poskytuje
zpětnou vazbu. Zaměřuje se hlavně na pozitivní zpětnou vazbu, tedy na
posuny, kterých svěřenec dosáhl. Tím posiluje motivaci svěřenců dále na
sobě pracovat a překonávat problémy na jejich cestě k úspěchům.6
Mentor v rámci své role:
• konzultuje (poskytuje rady, informace a zpětnou vazbu)
• asistuje (podporuje, doprovází)
• jedná s třetími stranami (s dalšími organizacemi a institucemi,
s rodinnými příslušníky aj.)
• vzdělává (učí, zaškoluje, nacvičuje)
• připravuje se na práci se svěřencem (zjišťuje informace, připravuje
aktivity aj.)
• odkazuje na další odborné služby (TP, právník aj.)

6
HANDLOVÁ, Šárka. Jak využívat v organizaci mentoring. Hospodářské noviny [online]. 2012, 13. 1. 2012 [cit.
2021-03-11]. Dostupné z: https://ihned.cz/c1-54408230-jak-vyuzivat-v-organizaci-mentoring
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Jak a komu program
nabízíme?

Potenciální svěřenci jsou osoby, které mohou vstoupit do kontaktu s mentory několika způsoby:
• Přichází sami (dozvěděli se o programu prostřednictvím letáku aj.)
• Přichází za mentory na doporučení jiného svěřence mentoringu
nebo klienta terénní sociální práce
• Přichází na doporučení spolupracujících organizací, ať se jedná
o organizace poskytující sociální služby, pedagogické instituce aj.
• Přichází za mentory na doporučení jiného mentora či terénního
pracovníka
• Jsou vyhledáváni depistážní činností mentorů samotných.

Vzhledem k tomu, že program mentoring je nový způsob spolupráce, na
který nejsou obyvatelé lokality ještě zvyklí (jako např. na službu terénní
program), mentor vyhledává potenciální svěřence zpravidla sám.
Mentor prezentuje program mentoringu jako pomoc ke zlepšení životních šancí, nastíní specifika mentoringu oproti ostatním pomáhajícím
profesím a představí aktivity programu. Potenciální svěřenec je seznámen
s podmínkami spolupráce, především že spolupráce je výhradně dobrovolná, a s tím, že je program pro svěřence zdarma a že od spolupráce
může kdykoli odstoupit. Dále potenciálnímu svěřenci zdůrazňuje, že
program mentoring není určen každému, ale jen těm, kteří mají potenciál
zlepšit svoji situaci, posunout se dál, někam to dotáhnout, splnit si své sny
atd. Mentor se tímto snaží potenciálního svěřence motivovat ke spolupráci, podrobně ho seznamuje, co mu vstup do programu mentoring může
přinést, jak ho mentor osobně může podpořit. Mentor potenciálnímu
svěřenci nabídne, že společně stráví nějaký čas, aby se navzájem lépe
poznali a zjistili, jestli je program pro potenciálního svěřence vhodný.
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Vstup do programu a jeho
podmínky

Při několika prvních setkáních proběhne sada vstupních rozhovorů,
během kterých mentor navazuje vztah s potenciálním svěřencem a seznamuje se s jeho životní situací, mentor pokládá otevřené otázky, na základě
kterých vyhodnocuje jeho schopnosti a dovednosti.
Potenciální svěřenec formálně vstupuje do programu, pokud z rozhovorů
vyplyne, že jsou splněny tyto podmínky:
• potenciální svěřenec má potřebu pozitivní změny ve dvou a více
sledovaných oblastech (rodina a vztahy, bydlení, kariéra, finance,
kompetence)
• mentor individuálně posoudí, že potenciální svěřenec má předpoklady k dosáhnutí pozitivní změny
• potenciální svěřenec je na takové intelektové a verbální úrovni, že je
schopen hovořit s mentorem, naslouchat mu a vnímat jeho argumentaci, uvádět logické důvody pro a proti
• potenciální svěřenec s mentorem chovají vzájemné sympatie
• potenciální svěřenec se s mentorem dohodnou, že budou spolupracovat
Při ústní dohodě o vstupu do programu mentor svěřence seznamuje s:
• činnostmi programu mentoring, které jsou poskytovány bezplatně
• časem a způsobem poskytování programu mentoring
• tím, že mentor vede jeho dokumentaci, do které má právo nahlížet,
je informován, které osobní údaje o něm vede a jakým způsobem je
uchovává
• podmínkou, že svěřenec bude poskytovat pravdivé informace
a bude ve spolupráci s mentorem aktivní, vyvaruje se výhružek, násilí
a vulgarismů
• dobou trvání ústní dohody - po dobu trvání projektu, dohodou lze
spolupráci ukončit kdykoliv
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Kdo je svěřenec?

Svěřencem nazýváme účastníka programu mentoring, který splnil podmínky vstupu do programu a začal dobrovolně spolupracovat s mentorem za účelem zvýšení svých životních šancí.
Mentor pracuje buď se svěřencem jako s jednotlivcem nebo s celou jeho
rodinou, to záleží na okolnostech a individuálních potřebách.
Pojem “svěřenec” byl do terminologie programu zaveden jako srozumitelný ekvivalent k tzv. “mentee”, tedy mentorovanému - osobě, která je při
mentoringu rozvíjena.
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Fáze mentoringu
Aktivní
spolupráce
Navázání
vztahu

Osamstatňování
Intenzita spolupráce v čase

Navázání vztahu
Tato fáze probíhá již od prvního kontaktu s potenciálním svěřencem, se
kterým se ještě mentor oficiálně nedohodl na spolupráci v programu.
Mentor se během prvních několika schůzek snaží s potenciálním svěřencem navázat přátelský vztah, získat si jeho důvěru a motivovat ho ke
spolupráci v programu, zároveň zjišťuje, jestli jsou pro vstup do programu
splněny všechny podmínky. Navázání vztahu a získání důvěry je pro další
spolupráci stěžejní, protože je mentoring založený na pozitivním působení mentora na mentorovaného. Svěřenec by měl mít k mentorovi takovou
důvěru, aby respektoval jeho názory a naslouchal jim.
Po dohodě o vstupu do programu mentor posiluje vztah se svěřencem,
snaží se ho lépe poznat, zjišťuje, jaké jsou svěřencovy silné i slabé stránky,
tráví s ním hodně času a společně se svěřencem hledají cíl, kterého by
chtěl svěřenec dosáhnout.
Výchozí stav - Mentor postupně zjišťuje celkovou životní situaci svěřence, zpravidla během prvních pěti schůzek zmapuje situaci svěřence
a jeho rodiny, výstupem je popis výchozího stavu na začátku spolupráce
v programu mentoring.
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V zápisu do dokumentace se zaměřuje na oblasti rodiny a vztahů (zdroje
podpory aj.), kariéry (zaměstnanost a vzdělání), financí (příjmy, dluhy,
finanční gramotnost aj.), bydlení (adekvátnost, forma, lokalita, právní
vztah), kompetencí (komunikace, informovanost, motivovanost, akceschopnost). Mentor se při popisu opírá o aktuální evaluační kategorie,
které po celou dobu spolupráce se svěřencem sleduje a zapisuje změny
v jednotlivých oblastech.

Fáze aktivní spolupráce
Ve 2. fázi probíhají pravidelné kontakty mentora se svěřencem, kontakty
mohou probíhat osobně, telefonicky či on-line. Mentor svého svěřence
motivuje k samostatnosti a akceschopnosti, doprovází ho při řešení jeho
problémů a dosahování jeho cílů, je mu oporou. V této fázi se mentor
snaží se svěřencem rozklíčovat, kam by se chtěl ve svém životě dostat,
co by chtěl změnit, v čem by se chtěl zlepšit. Svěřenec nemusí mít
konkrétní cíl, s tím by mu měl pomoci mentor. Mentor se snaží směrovat
svěřence k tomu, aby si sám stanovil cíle, které jsou reálné a pro svěřence
objektivně žádoucí. Mentor, na rozdíl např. od sociálního pracovníka,
může svěřence cíleně ovlivňovat v jeho postojích, aby svěřenec dosáhl
pozitivních výsledků. Mentor se musí vždy seznámit s celou svěřencovou
situací a okolnostmi, teprve poté poskytuje rady. Během spolupráce
mentor svěřenci rozšiřuje obzory, obohacuje ho o své zkušenosti, učí ho
a poskytuje zpětnou vazbu (podrobně viz. kapitola Činnosti programu
mentoring).

Osamostatňování
V poslední fázi mentoringu by měl být u svěřence znát posun v jeho
kompetencích, kdy už zvládne řešit většinu věcí bez podpory mentora.
Po individuálním zhodnocení posunů svěřence mentorem, proběhne společná reflexe dosavadní spolupráce a domluví se, v čem je ještě potřeba
pomoci. Pokud nevyplyne další téma spolupráce, četnost schůzek by se
měla postupně snižovat (záleží na individuální situaci) a nakonec by měla
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proběhnout závěrečná schůzka, kdy se domluví oficiální ukončení spolupráce. Mentor se svěřencem se dohodnou, že kdyby potřeboval, může
se svěřenec na mentora obrátit i v budoucnu. Po ukončení spolupráce by
v ideálním případě měl svěřenec být schopen samostatně naplňovat své
další cíle.
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Témata spolupráce

Oblasti nepříznivé životní situace, ve kterých je žádaná změna a se
kterými se osoby spadající do cílové skupiny programu mohou obrátit
na mentory byla ve snaze postihnout různé oblasti extrahována do pěti
základních pilířů, na kterých stojí jejich práce a díky kterým se mohli
zejména pracovníci snáze orientovat, vzájemně porovnávat pokroky
a zároveň mít jistotu, že někde neuniká téma, které by ovlivňovalo svěřencův stav, aniž by o tom měl mentor tušení. Vyjmenovaná témata nejsou
konečná, je možno zařadit jakékoliv téma, které svěřence trápí, po poradě
týmu téma zařadit do seznamu k danému pilíři.

Rodina a vztahy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

otázka vzdělávání dětí svěřenců
porozumění vzdělávacímu systému
partnerská, rodičovská a mezigenerační komunikace
zvládání situace konfliktu v partnerství a v rodině
komunikace s rodinou a vrstevníky dospívajících dětí nad 15 let
zvládání komunikace s lidmi v komunitě
přiměřená odměna a tresty ve výchově dítěte
zvládání těhotenství, mateřství, otcovství
vývojové fáze, očekávání vývoje dle věku dítěte
výchova dítěte, výchova dítěte se speciálními potřebami
spolupráce v rámci rodiny, zapojení všech členů
zvládání osamostatnění se po rozchodu, rozvodu
podpora péče o nemocné a bezmocné rodiče či jiné příbuzné
otázka osvěty v oblasti zdraví, prevence různých onemocnění
zdravý životní styl, výživa, sport
užívání antikoncepce
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Kariéra
• otázka vzdělání svěřenců nad 15 let
• výběr SOU nebo střední školy
• podpora v úspěšném zvládání školní docházky
• dokončení SOU nebo SŠ
• výběr dalšího vzdělávání, např. na VOŠ nebo VŠ, podpora ve
zvládání požadavků
• formulace CV a motivačního dopisu
• změna práce
• nácvik telefonického kontaktování potenciálního zaměstnavatele
• nácvik i jiných forem komunikace se zaměstnavatelem za účelem
získání místa
• příprava na pohovor u potenciálního zaměstnavatele
• komunikace s potenciálními kolegy v práci
• zvládání a řešení předsudků v pracovním kolektivu
• zvládání a řešení šikany v pracovním kolektivu
• naplňování nároků úřadu práce a dalších institucí
• hledání veřejně prospěšných prací
• započetí podnikání

Finance
•
•
•
•
•
•
•
•

zvládání požadavků pravidelných platebních povinností
rodinný rozpočet
orientace ve finančním trhu, v nabízených produktech
hledání alternativních zdrojů financování potřeb
předvídání finančních potřeb sebe i rodiny
zadluženost, přehled o svých dluzích
insolvenční řízení
drobné úspory a vytváření finanční rezervy
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Bydlení
• možnosti bydlení (obecní byty, sociální byty, nájemní byty u soukromníků, ubytovny, azylové domy apod.)
• osamostatnění – stěhování od rodičů, bývalého partnera, z dětského domova, z domu na půli cesty, z azylového bydlení atd.
• získání vlastního standardního bydlení
• získání vhodnějšího bydlení (většího, hygienicky nezávadného
apod.)
• udržení si bydlení (práva a povinnosti v nájemních vztazích)

Kompetence
Oblast kompetencí se prolíná se všemi čtyřmi výše uvedenými oblastmi.
V programu nejvíce mentor se svěřencem pracují na rozvoji komunikace,
informovanosti, motivovanosti a akceschopnosti.
• Komunikace – verbální schopnosti, úroveň českého jazyka, schopnost komunikovat s institucemi, porozumění psanému textu, schopnost tvořit myšlenky a vyjadřovat myšlenky slovně, ústně i písemně,
schopnost reagovat na podněty, zahájit komunikaci a cílit ji
• Informovanost – všeobecný přehled o aktuálním dění ve společnosti, schopnost vyhledávat reálné informace z různých zdrojů, přehled
o vlastních právech a povinnostech
• Motivovanost – vůle k pozitivním změnám a akci
• Akceschopnost – schopnost konat a jednat, realizovat kroky vedoucí nějakému cíli, schopnost dotahovat věci do konce
Odděleně byla sledována kategorie „samostatnost“, kdy byl svěřenec
připraven samostatně řešit všechny oblasti svého života.
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Činnosti programu
mentoring

Mapování celkové životní situace svěřence
Mentor se v neformálních rozhovorech doptává svěřence na sledované
oblasti, na jednotlivá témata, která jsou uvedena výše. Nejprve pomocí
jednoduchých otázek zjistí základní stav a poté rozebírá více do hloubky
ta, kde cítí problémy či příležitosti k růstu. Může si, zejména v začátcích
spolupráce, kdy má mnoho nových informací dělat poznámky při schůzce, ale lépe až po jejím ukončení. Je vhodné svěřenci říct, co si zapisuju
a proč, aby se necítil sdílením ohrožen. Je-li svěřenec vizuálně vnímavý,
ale hůře vnímá nějaké souvislosti, může pro něj mentor na další schůzku
připravit z poznámek mentální mapu oblastí, kterou společně doplňují.
Jaké má v rodině vztahy, kdo je pro něj v životě důležitý, jak a v čem ho
členové rodiny ovlivňují a podporují?
Kde a s kým bydlí, je pro něj stávající bydlení vyhovující?
Pracuje či studuje, co by chtěl v životě dělat nebo změnit?
Jaké má příjmy, umí vyjít s příjmem, má dluhy, orientuje se ve svých dluzích orientuje, umí s dluhy/exekucemi/insolvencí zacházet, umí nacházet
další zdroje a nakládat s úsporami či investicemi?
Co umí, co by se chtěl naučit, v čem by se chtěl zlepšit? Mentor svěřencovy kompetence ověřuje a zjišťuje pozorováním během jejich kontaktu,
svěřenec si nemusí uvědomovat, že je třeba se v něčem se zlepšit nebo
něco změnit (např. špatné vyjadřování, nejistota při vystupování na
veřejnosti, demotivovanost řešit své dluhy, pasivita při řešení problémů,
odkládání úkolů, důvěra v neověřené informační zdroje, negativní postoj
vůči majoritě apod.). Mentor by měl v těchto případech poskytovat šetrnou zpětnou vazbu a motivovat svěřence k práci na těchto nedostatcích/
slabých stránkách (viz Zpětná vazba, str. 26).
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Členění dle priorit
•
•
•
•
•
•

Které problémy jsou největší zátěží pro svěřence?
Které mohou mít největší důsledky při jejich neřešení?
Které řešení by naopak měly nejpříznivější důsledky pro svěřence?
Které problémy pokládá svěřenec za nejdůležitější?
Které lze řešit s co nejmenším nasazením zdrojů a energie?
Které problémy jsou neřešitelné?

Zdroje podpory ze svěřencova okolí
• Kdo z bližšího nebo širšího okolí poskytuje svěřenci podporu a jakou?
• Na koho ze svého bližšího nebo širšího okolí se svěřenec může obrátit?
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Práce s motivací
Mentor zjišťuje, jaké hodnoty jsou pro svěřence důležité (rodina, děti,
vzdělání, kariéra, finanční nezávislost, vlastní bydlení, zajištění budoucnosti pro své děti, cestování, sport atd.), v čem by se chtěl zlepšit, co by
se chtěl naučit, co svěřence zajímá a baví, jak by chtěl žít (za 5, 10 let),
kam by se chtěl podívat, o čem sní apod. Mentor podporuje svěřence
v jeho snech a v dosahování svých cílů, chválí a oceňuje jeho dovednosti
a pokroky. Tím, že se o něj zajímá, mu dává pocit důležitosti.
Mentor se zaměřuje na pozitivní vlastnosti svěřence a na budoucnost,
snaží se ho motivovat k pozitivním změnám.
U většiny svěřenců z naší cílové skupiny se v praxi ukázalo, že vhodným
nástrojem udržení motivace svěřence je tzv. dávkování cílů, kdy si společně s mentorem postupně určují dílčí cíle/kroky, které jsou dosažitelné
v dohledné době. Účinným nástrojem práce s motivací jsou taktéž psané
krátké seznamy cílů/kroků, které si postupně svěřenec sám odškrtává
a má potom ze sebe dobrý pocit.
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Rozšiřování obzorů
Mentor svěřenci poskytuje aktuální, užitečné či zajímavé informace, učí
svěřence vyhledávat si informace sám. Mentor svěřenci může rozšiřovat
obzory tím, že ho vezme na nějakou sportovní nebo kulturní akci nebo
na zajímavé místo. Snaží se, aby změnil prostředí a poznal něco nového.
Mentor zjišťuje, co by svěřence bavilo a podle toho vybírá aktivity. Mentor
se při výběru konkrétních aktivit a témat konzultací přibližuje zájmům
svěřence.

Zpětná vazba
Mentor při poskytování zpětné vazby nemusí být neutrální a objektivní,
ale musí být opravdový a angažovaný (mentor může svěřenci sdělovat,
co se jemu osobně nelíbí, co by dle něj měl svěřenec změnit, např. v jeho
chování či jednání). Mentor upozorňuje svěřence na důsledky jeho činů.
Vždy se svěřencem jedná s respektem, učí ho jasně vidět externí realitu
a také mu poskytuje vhled do různých situací (např. že není možné, aby
se o svěřence starali druzí, když je mu již 18 let, že je potřeba pracovat
a osamostatnit se, jak špatně prezentuje sám sebe, když chodí pořád
pozdě a bez omluvy nepřijde na smluvenou schůzku apod.).
Mentor svěřenci častěji poskytuje pozitivní zpětnou vazbu než tu negativní. Nepsané pravidlo je 1 kritika na 3 pochvaly, v mentoringu je třeba
se zaměřovat na pozitivní stránky svěřence a na to, co se mu daří - tím
pracovat s jeho motivací. Mentor pomáhá svěřenci naučit se uvědomovat
si a vnímat pokroky při získávání znalostí nebo dovedností, nebo na
změny postoje – k tomu by mělo přispívat poskytování zpětné vazby od
mentora.
Mentor se svěřencem pravidelně diskutují o tom, co funguje a nefunguje
dobře a jak se posunout vpřed.
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Vzdělávání
Mentor se snaží svého svěřence učit novým věcem, zvyšovat jeho kompetence prostřednictvím praktického i teoretického vzdělávání.
Příklady vzdělávání:
• hledání efektivních metod učení dle individuálních potřeb svěřence
• hledání vhodných způsobů, jak se svěřenci mají učit se svými dětmi
• zvyšování počítačové gramotnosti (uživatelské základy na PC a na
chytrém telefonu, formální psaní textu, vyhledávání informací ze
spolehlivých zdrojů, životopis, motivační dopis, úřední dopis atd.)
• nácviky modelových situací (jednání na úřadě, pohovor, komunikace v rodině atd.)
• tvorba finančního plánu / rodinného rozpočtu
• četba nahlas (rozvoj komunikace a slovní zásoby)
• konverzace v cizím jazyce, sledování cizojazyčných filmů či seriálů
v originálním znění
• doučování studentů

Předávání zkušeností
Mentor svěřenci odkrývá i svůj soukromý život (do míry, která je pro něj
přijatelná), baví se se svým svěřencem, co zažil, jak řešil své problémy,
co mu pomohlo, co fungovalo a co ne. Používá konkrétní příklady svých
nebo zprostředkovaných zkušeností, ať už pozitivních či negativních
(např. jak to chodilo u něj ve škole, jakými zaměstnáními prošel, jak se
vyvíjely jeho životní priority, jak to funguje u něj v rodině, co mu pomohlo
vymanit se z nezdravých vztahů, jaké zkušenosti má s diskriminačním
jednáním a jak se s ním sám vyrovnává, co mu pomáhá zbavit se stresu
atd.)
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Ukončení spolupráce

Svěřenci mají právo ukončit spolupráci kdykoli, proto může dojít k ukončení v každé ze třech fází spolupráce. Pokud dojde ze strany svěřence
k odstoupení od spolupráce, je vhodné ji uzavřít, ukončit, vše zopakovat,
zreflektovat, co se povedlo a co ne, rozloučit se. Pokud již ke kontaktu
nedojde, je vhodné mu ještě v tomto duchu zatelefonovat. Pokud se
svěřenec odmlčí, přestane být aktivní a nelze ho kontaktovat, mentor
ukončí spolupráci bez závěrečné reflexe.
V ideálním případě dochází k ukončení ve chvíli, kdy buď již není na čem
spolupracovat a svěřenec je samostatný a nepotřebuje podporu mentora.
Jsou i další případy, kdy je vhodné spolupráci ukončit – když spolu s mentorem naznají, že není již dalšího vývoje a nevidíme tedy smysl spolupráce, vidíme, že ve vztahu došlo k odcizení a důvěra se vytratila, může tam
být i nedůvěra ze strany rodiny či opodstatněná nedůvěra v otevřenost
spolupráce svěřence. V každém případě však je nutno uzavřít daný případ
– ideálně společnou reflexí a zopakováním naučeného, zhodnocením
doby společného scházení se a vyhlídkou na další pozitiva v životě
svěřence. Mentor pravidelně konzultuje průběh i ukončení spolupráce se
svěřenci s metodikem.
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Vliv osobnosti mentora na
způsoby práce

Mentoři, kteří prošli programem, byly jedinečné osobnosti a proto se i lišil
jejich styl práce se svými svěřenci. Osvědčil se způsob práce, kdy svěřence
do ničeho netlačili, a byli spíše k dispozici, když svěřenec potřeboval, tím
si budovali vzájemnou důvěru, kterou zhodnotili v další fázi vztahu, kdy
si poté mohli dovolit direktivnější způsob spolupráce, kdy „postrkovali“
své svěřence k akci. Úroveň vztahů se pohybovala od formálnější po
přátelskou, to se odvíjelo od toho, co vyhovovalo jednotlivým svěřencům.
Také forma zpětné vazby závisela na vytvořeném vztahu mezi mentorem
a svěřencem. Mentoři byli průvodci životními situacemi svých svěřenců,
někteří byli spíše jejich učiteli. Pomáhalo, když byl v něčem mentor
nadprůměrně dobrý a využíval „svého“ tématu jako styčného bodu.
Neexistuje návod, jaký styl spolupráce je nejefektivnější, vždy záleží na
samotné osobnosti mentora a situaci, ve které se nachází mentorovaný.
Každý mentor by měl styl spolupráce přizpůsobovat individuálním
a aktuálním potřebám svěřenců. Také by měl během spolupráce zjišťovat,
co na mentorovaného „platí“ a posouvá ho vpřed.
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Vztah mentoringu a terénní
sociální práce v projektu

Oba programy, terénní sociální práce a mentoring, jsou prostupné. Pokud
mentor při práci se svěřencem narazí na problém, který vyžaduje intervenci odborníka - sociálního pracovníka, zprostředkovává svěřenci službu
terénní program (svěřenec jedná se sociálním pracovníkem buď samostatně nebo v doprovodu mentora, dle svých schopností). Stejně tak pokud terénní pracovník rozpozná potenciál svého stávajícího klienta (nebo
zájemce o službu), jeho ochotu k pozitivní změně a ochotu k dalšímu
rozvoji, nabídne mu možnost vstupu do programu mentoring. Společně
se domluví na termínu prvního setkání s mentorem. V případě, že si to
potenciální svěřenec přeje, může se TP tohoto setkání také zúčastnit.
Vstup do mentoringového programu umožňuje:
• kontinuální spolupráci mentora a TP (osoba může být klientem
terénního programu a zároveň svěřencem konkrétního mentora)
• být jen svěřencem mentora (ukončit smlouvu s TP nebo ji ani
neuzavřít)
• během spolupráce s mentorem může svěřenec v případě potřeby
kdykoli využít služeb terénního pracovníka (uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby a stát se klientem TP)
Spolupráci s mentorem i TP může svěřenec / klient ukončit kdykoli.
Svěřenec / klient je seznámen s předáváním informací mezi terénním
pracovníkem a mentorem. Je také informován o tom, které osobní údaje
o něm organizace vede a jakým způsobem je uchovává. Pokud probíhá
kontinuální spolupráce s jednou osobou v rámci terénního programu
i mentoringu, terénní pracovník s mentorem se navzájem informují
o průběhu spolupráce s dotyčnou osobou. Komunikace probíhá osobně,
telefonicky nebo e-mailem.
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Dokumentace

Mentor vede zápisy o spolupráci se svými svěřenci. SRNM využívá
k tomuto účelu informační systém PePa. Elektronická karta obsahuje
osobní údaje svěřence (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu), záznam o ústní dohodě na účasti v programu mentoring,
popisy jednotlivých sledovaných oblastí (rodina a vztahy, bydlení, kariéra,
finance, kompetence) a záznamy z jednotlivých schůzek, tzv. výkony, kde
mentor uvádí čas strávený prací se svěřencem (spolupráce může probíhat
buď osobně, telefonicky nebo prostřednictvím sociálních sítí – chat,
videohovor apod.), oblast spolupráce (rodina a vztahy, bydlení, kariéra,
finance, kompetence), formu (konzultace, asistence, příprava, vzdělávání
a navázání spolupráce s dalšími subjekty) a obsah (konkrétní činnosti či
probíraná témata).
Svěřenci v rámci projektové dokumentace v počátcích spolupráce a při
vystoupení z programu podepisují monitorovací list podpořené osoby
v tištěné formě.
Dokumentaci pravidelně kontroluje metodik a čerpá z ní evaluátor.
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Dopad pandemie

Pandemie koronaviru COVID-19 měla dopad i na program mentoring.
Vzhledem k neustále se měnícím vládním nařízením byl poslední rok projektu velmi obtížný. Mentoring, založený na vztahu mentora a svěřence
a na jejich osobním setkávání, se musel přetransformovat do jiné podoby.
Osobní setkání byla z velké části nahrazena distanční komunikací, mentoři se svými svěřenci telefonovali, komunikovali přes sociální sítě, využívali
formu videohovorů atp. V různých fázích pandemie se dalo setkávat
i osobně za dodržení hygienických opatření a použití ochranných pomůcek. Největší problémy měli mentoři s navazováním kontaktů s novými
svěřenci. Bylo těžké někoho motivovat ke spolupráci v programu bez
osobní interakce. Spousta lidí se bála nakažení virem a celkově se v té
podivné době nikomu nechtělo nic řešit, lidé měli co dělat sami se sebou
a častěji se potýkali s existenčními problémy. Bylo to demotivující i pro
samotné mentory. Mentoři byli pro své svěřence hlavně oporou, poskytovali praktické informace k průběhu pandemie a k nařízeným opatřením.
V neposlední řadě se snažili mírnit paniku a strach v komunitě, nabádali
však k dodržování opatření a k omezování rizikového chování.
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Ohlédnutí za projektem

Projekt byl realizován od začátku roku 2018, v Brně se v té době se značně
navýšily kapacity všech sociálních a návazných služeb pro stejnou cílovou
skupinu, takže hrozilo riziko, že nebude dostatek zájemců o účast v programu. Stěžejní faktor úspěchu při vyhledávání potenciálních svěřenců
byly samotné osoby mentorů. Všichni mentoři, co prošli programem, se
v romské komunitě orientovali a měli zde určitou síť kontaktů (ať to byli
mentoři z romské menšiny nebo mentoři z majority, kteří měli kontakty
ze své předešlé praxe s cílovou skupinou). Na rozdíl od terénního programu, který se stal v průběhu mnoha let známým nástrojem pomoci pro
místní cílovou skupinu, mentoring představoval úplně něco nového. O to
složitější byla nabídka účasti v programu. Pro některé potenciální svěřence nabídka pomoci byla příliš nekonkrétní (na rozdíl od TP), jiní zase
odmítali pomoc s tím, že nic nepotřebují, i když byla objektivně zřejmá
žádoucí změna v jejich životech. Mentoři museli volit nenásilnou formu
navázání spolupráce, aby potenciálního svěřence „nevyplašili“ formalitami
a získali si jeho důvěru. Poté se většinou dobrali nějakého cíle a přirozeně
na něm společně pracovali. Někdy šlo o doprovázení a podporu, jindy
o konkrétní problémy, které byly potřeba řešit i se sociálním pracovníkem
či právníkem.
Z praxe vyšlo najevo, že propagace programu formou letáků či na sociálních sítích při hledání nových svěřenců, nefungovala. Kontakt s většinou
svěřenců se uskutečnil přes někoho známého či na doporučení jiných
svěřenců.
V programu jsme využívali jak mentorských pozic na plný úvazek, tak
úvazků na několik hodin týdně, kdy mentor měl své hlavní zaměstnání
někde jinde, v jiném oboru. Obě formy měly svá pozitiva i negativa. S pracovníky na zkrácený úvazek byla složitá domluva např. na společných
schůzkách týmu apod., ale zase mohli svěřencům nabídnout i zkušenosti
z jiného prostředí. Pracovníci na plný úvazek se zase mohli lépe přizpůsobovat svěřencovým potřebám ohledně času setkávání, věnovat mu více
času a péče, více pomohli a měli i více času na individuální konzultace
s metodikem.
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Evaluace

Evaluace ověřovala dopady projektu na jeho účastníky a hodnotila efektivitu používaných postupů. U každé klíčové aktivity probíhala její evaluace
i v průběhu realizace projektu, byla zpětnou vazbou pro co nejúčelnější
využití prostředků projektu. Byla podkladem pro koordinátora, vedoucího
a metodika pro řízení projektu. Evaluátor vypracoval metodologii jejich
hodnocení výsledků klíčových aktivit a to po konzultaci s pracovníky
v přímé péči. V pravidelných intervalech sbíral kvantitativní data potřebná
pro dvě průběžné a jednu závěrečnou evaluační zprávu. Evaluátor předně
z určité vzdálenosti pozoroval procesy a zároveň z téže vzdálenosti
pozoroval a vyhodnocoval výkony, které tyto procesy vytvářely.
Evaluace sledovala u podpořených osob následující oblasti a jejich změnu
v čase:
• Rodina a vztahy - kvalitativní popis, konflikty, rodičovství
• Bydlení - adekvátnost, forma, lokalita, právní vztah
• Kariéra - vzdělání, kvalifikace, brigády, pracovní poměr
• Finance - příjmy, dluhy, hospodaření, finanční gramotnost
• Kompetence - komunikace, informovanost, motivovanost, akceschopnost
Cíle evaluace byly:
• zhodnotit relevanci nastavení (zacílení) výkonu mentoringu a sociální práce za účelem včasné identifikace případných nedostatků
• zhodnotit nastavení činností a procesů realizovaných SRNM v souvislosti s praxí za účelem včasné identifikace jejich špatného nastavení,
odstranění nedostatků a zefektivnění činností a procesů
• zhodnotit pokrok v plnění cílů mentoringu či sociální práce a identifikace případných bariér a definice vhodných opatření vedoucích
k lepšímu naplňování (dosahování) stanovených cílů
• zhodnotit a prokázat případný příspěvek mentoringu a sociální
práce ke vzniku přidané hodnoty v oblasti činnosti SRNM

Evropská unie
Evropský sociální fond

Metodika mentoringu SRNM

34

Výstupy projektu a evaluace:
Díky průběžné evaluaci se podařilo implementovat do zápisů práce
se svěřenci hodnocení aktuálního stavu a změny stavu v jednotlivých
oblastech, díky kterým se daly snadno sledovat reálné dopady projektu
na cílovou skupinu.
Celkem jsme spolupracovali s 80 osobami, z toho s 60 dlouhodobě.
U všech těchto 60 osob došlo k posunu minimálně v jedné sledované
kategorii, celkové samostatnosti dosáhlo 21 osob, tedy více než jedna
třetina. Program mentoringu jsme tedy zhodnotili jako velmi úspěšný.
V jakých kategoriích proběhly posuny:

Finance /25

Kompetence /45

Kariéra /32

Rodina /8 Bydlení /9
Objem jednotlivých posunů dle kategorií

Spolupráce:
Celkem /80
Dlouhodobá spolupráce /60
Pozitivní posun /60
4 oblasti /5

3 oblasti /14

2 oblasti /18

1 oblast /23

Míra úspěchu u spolupracujících osob
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Čtyři příběhy z praxe
Žena (42)

Mentorka začala spolupracovat se svěřenkyní, která měla problém při
jednání s institucemi, hlavně s úřady a školou. Byla potřeba zvýšit kompetence při komunikaci, proto mentorka se svěřenkyní dělaly nácviky
rozhovorů, které ji pomohly odbourat nesmělost a nyní je schopna
samostatně a věcně s institucemi jednat.
Další oblastí, ve které potřebovala svěřenkyně pomoci, bylo vzdělávání
její dcery a neteře, u obou bylo potřeba nastavit vzdělávání dle jejich individuálních potřeb. Mentorka pomohla svěřenkyni zařídit domácí vzdělávání pro dceru a nastavit individuální vzdělávací plán, také ji učila, jak se
má s dcerou a neteří doma učit. Neteři, kterou má svěřenkyně ve své péči,
se podařilo zajistit pravidelnou psychologickou podporu u odborníka.
Protože svěřenkyně díky častým schůzkám měla k mentorce důvěru, nechala se pozitivně ovlivnit i v oblasti zdraví, kdy o sebe začala více pečovat
a pravidelně navštěvovat lékaře.
Po půl roce spolupráce se svěřenkyni stabilizovala rodinná situace a její
nabyté kompetence jí napomohly řešit všechny situace samostatně
a s dostatečným sebevědomím.

Žena (40)
Svěřenkyně se přistěhovala do Brna s nezletilou dcerou kvůli rozchodu
s partnerem. Kromě alimentů byla úplně bez příjmů. Potřebovala pomoci
zorientovat se v novém prostředí, aby si mohla zajistit příjem, sehnat
bydlení a zaměstnání. Dcera musela co nejdříve nastoupit do nové školy.
Pro svěřenkyni to bylo velmi náročné období plné změn a sama nevěděla
kudy kam. Mentorka pomohla svěřenkyni sestavit plán, co a v jakém
pořadí je potřeba vyřídit. Prvním krokem na začátku bylo zaevidovat
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se na Úřadu práce a získat všechny dávky, na které měla svěřenkyně
nárok, aby s dcerou přežily. Mentorka svěřenkyni předala své zkušenosti
s místními úřady, učila svěřenkyni hledat nabídky pronájmů a také, jak
má komunikovat s potenciálními pronajímateli (kvůli diskriminaci na trhu
bydlení není jednoduché sehnat bydlení nezaměstnané romské matce
samoživitelce). Svěřenkyně se naučila sestavit si životopis a samostatně
vyhledávat nabídky práce. Zpočátku se zaměstnání nedařilo najít,
později se svěřenkyně nechala zaměstnat alespoň brigádně a po nějaké
době získala pracovní smlouvu na plný úvazek. Celou dobu ji mentorka
podporovala a motivovala, aby si našla zaměstnání na pracovní smlouvu.
Byla její průvodkyní na cestě k jejím cílům.
Po pěti měsících spolupráce je svěřenkyně sama schopna se o sebe
a dceru postarat, bydlí ve standardním bytě, je zaměstnaná. Podařilo se jí
odpoutat se od bývalého partnera a začít nový život.

Muž (20)
Mentorka navázala spolupráci se svěřencem, který byl v počátečním stavu
velice nesmělý a neuměl komunikovat s institucemi. Měl dokončené
středního vzdělání, ale neměl zaměstnání. Společně se svěřencem pracovali na zvýšení jeho kompetencí, hlavně komunikace, ve které si byl velmi
nejistý. Komunikaci společně nacvičovali formou modelových situací,
např. rozhovor po telefonu s potenciálním zaměstnavatelem nebo osobní
pohovor. Svěřenec postupně získal větší jistotu, osvojil si zásady verbální
i neverbální komunikace. Mentorka ho naučila, jak napsat životopis, kde
a jak vyhledávat vhodné nabídky zaměstnání a další potřebné informace.
Mentorka svěřenci také zprostředkovala služby kariérového centra, kam
začal pravidelně docházet. Díky podpoře mentorky a nově nabytým
dovednostem se svěřenci podařilo sehnat zaměstnání. Ze svěřence se stal
sebevědomý pracující mladý muž, který je schopen samostatně a s jistotou jednat nejen s institucemi.
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Muž (42)
Mentorka se seznámila se svěřencem přes svoji stávající svěřenkyni.
Svěřenec byl předlužený a byl motivovaný svoji situaci vyřešit oddlužením. I přesto, že navázal spolupráci již s jinou organizací, která zpracovává
insolvenční návrhy, nebyl schopen bez podpory někoho dalšího udělat
potřebné kroky, které neustále odkládal. Svěřenec musel zkompletovat
veškerou dokumentaci potřebnou k podání návrhu, k tomu mu chyběly
kompetence. Mentorka měla ze své minulé praxe přehled o problematice
oddlužení, takže svěřence začala provázet procesem přípravy návrhu.
Svěřence motivovala k akci, při pravidelných schůzkách svěřenec postupně zlepšoval svoje kompetece k vyřizování potřebných dokumentů,
mentorka ho učila, jak komunikovat s věřiteli a dalšími institucemi, jak se
vyjadřovat stručně a jasně, jak se orientovat v dluzích a jejich fázích, jak
lépe hospodařit s penězi a nezadlužovat se. Asistovala také při schůzkách
s právničkou, která návrh na oddlužení zpracovávala a po podání návrhu
u schůzky s insolvenčním správcem. Návrh svěřence na oddlužení byl
schválen, během spolupráce se zvýšily svěřencovy kompetence, přestal
odkládat úkoly, začal být více spolehlivý a zlepšila se jeho celková finanční
gramotnost.
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