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O PROJEKCIE 

Projekt „Wyrwij się” jest projektem ponadnarodowym, w którym „Stowarzyszenie Dorośli 
-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim wraz z partnerem z Grecji United Societies of Balkans 
pracowali wspólnie nad wypracowaniem metody modelowego rozwiązania w zakresie pracy 
z rodziną  nad wychodzeniem z ubóstwa.  Model ten opiera się na założeniu, że pomoc dla 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie skuteczna tylko wówczas, gdy zostaną nią objęci 
uczestnicy projektu i członkowie ich otoczenia (rodzin) oraz włączone zostanie w działania środowisko 
lokalne. Praca z rodziną oparta jest na odkrywaniu zasobów uczestników i ich rodzin. Jest nowym 
wyzwaniem, które stoi przed instytucjami działającymi w obszarze włączenia społecznego i walki  
z ubóstwem. 

Grupą docelową projektu są uczestnicy projektu podstawowego „Centrum Aktywności Rodziny drogą 
do integracji”. Są to osoby dorosłe z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, 
osoby długotrwale bezrobotne, osoby i rodziny dotknięte przemocą domową i uzależnieniem, 
chorobą przewlekłą.  Często są to rodziny, które z pokolenie na pokolenia prezentują podobny model 
funkcjonowania rodziny oparty na korzystaniu z pomocy społecznej. Niski poziom wykształcenia, 
niskie poczucie wartości, niska świadomość zasobów dominuje wśród grupy docelowej. Szacuje się,  
że wypracowany w ramach przedmiotowego projektu nowy model działania rodziny obejmie  
co najmniej 50 (z 76) uczestników projektu podstawowego. 

Projekt zakłada pełną współpracę z Partnerem - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. 
Wypracowana i przetestowana metoda będzie upowszechniona w instytucjach zajmujących się  rodziną 
i osobami wykluczonymi społecznie.

SPIS TREŚCI 

O PROJEKCIE ................................................................................................................................................................   7

DzIEDzICzENIE ubÓSTwA, wyKLuCzENIE SPOłECzNE  
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DzIEDzICzENIE ubÓSTwA, wyKLuCzENIE SPOłECzNE  
bEzRADNOŚć wyuCzONA – DEfINICJE, PODSTAwy TEORETyCzNE

Opisywana metoda dotyczy 4 podstawowych pojęć, które będziemy używali w dalszej części publika-
cji: ubóstwo, ubóstwo dziedziczone, wykluczenie społeczne oraz bezradność wyuczona. w tej części 
wyjaśniamy jak rozumiemy te pojęcia.  

UBÓSTWO
„ubóstwem możemy określić sytuację, w której jednostka (osoba, rodzina, gospodarstwo domowe) 
nie dysponuje wystarczającymi środkami – (zarówno środkami pieniężnymi w postaci dochodów bie-
żących i dochodów z poprzednich okresów jak i w formie nagromadzonych zasobów materialnych) 
pozwalającymi na zaspokojenie jej potrzeb”. Jest to ekonomiczna definicja ubóstwa.1

ubóstwo jednak możemy zdefiniować również w kontekście wykluczenia: ubóstwo to „deprywacja 
tych możliwości i wyborów, które są zasadnicze dla ludzkiego rozwoju: dla długiego, zdrowego i twór-
czego życia; dla rozsądnego poziomu życia; dla wolności, godności, szacunku dla samego siebie i sza-
cunku u innych”. 2

w ramach projektu międzynarodowego banku Światowego Voices of the Poor zapytano osoby ubo-
gie, czym dla nich jest ubóstwo. Oto odpowiedzi3:

„Ubóstwo to upokorzenie, poczucie zależności od innych, przymusowa zgoda na ich chamstwo, obelgi  
i obojętność, gdy się prosi o pomoc” (Litwa), 

„Dla biedaka wszystko jest straszne – choroba, poniżenie, wstyd. Jesteśmy kalekami; boimy się wszyst-
kiego; zależymy od każdego. Nikt nas nie potrzebuje. Jesteśmy jak śmieci, których każdy chce się po-
zbyć” (mołdawia),

„Gdy ktoś jest biedny nie wypowiada się publicznie, czuje się gorszym. Nie ma jedzenia, więc jest głód  
w domu, nie ma ubrania, nie ma postępu w rodzinie” (uganda), 

1	 T.	Panek,	Statystyka	społeczna,	Warszawa	2014,	s.	262.
2	 UNDP,	Program	Narodów	Zjednoczonych	ds.	Rozwoju.
3	 Projekt	Banku	Światowego	Voices	of	the	Poor

„Ubóstwo jest jak życie w więzieniu, w niewoli, w oczekiwaniu na uwolnienie” (Jamajka), 
„Ubóstwo to brak wolności, zniewolenie przez przytłaczający codzienny trud i depresję, to strach przed 
tym, co przyniesie przyszłość” (gruzja),
„Jeżeli chcesz coś zrobić i nie masz siły, żeby tego dokonać, to jest właśnie ubóstwo” (Nigeria). 

DZIEDZICZENIE UBÓSTWA
Dziedziczenie ubóstwa oparte jest na kole dziedziczenia – cyklu deprywacji od nieodpowiednie-
go rodzica, przez niekonstruktywne praktyki wychowawcze, deprywację społeczną, intelektualną  
i emocjonalną dzieci, wychowawcze niepowodzenia szkolne – w konsekwencji ich niskie kwalifikacje 
zawodowe, co przekłada się bezpośrednio na niskie finanse uniemożliwiające wyjście ze społecznej 
deprywacji i niestabilne życie rodzinne.4 

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
wykluczenie społeczne to dynamiczny proces z różnymi stadiami i fazami: często spowodowany bra-
kiem zasobów;  prowadzący do sytuacji wielowymiarowej deprywacji o różnych stopniach natężenia; 
wielowymiarowy; posiadający aspekty oddawane przez wskaźniki pieniężne, ale też takie, których te 
wskaźniki nie ujmują;  charakteryzujący się deficytami uczestnictwa (o różnym stopniu natężenia) w 
głównym nurcie społeczeństwa i dostępu do zasadniczych systemów społecznych (rynek pracy, za-
bezpieczenie społeczne, edukacja, opieka medyczna); może oznaczać zerwanie więzi z rodziną i ze 
społeczeństwem;  może powodować utratę poczucia tożsamości i celu w życiu; wiąże się z pozbawie-
niem lub nierealizowaniem uprawnień socjalnych; zawiera czynniki utrwalające i błędne koła, które 
sprawiają, że dominuje w cyklu życia i może być przekazywany międzypokoleniowo.5

BEZRADNOŚĆ WYUCZONA
Termin wyuczona bezradność jest pojęciem odnoszącym się do stanu wyuczonego, wytworzonego 
przez narażenie na szkodliwe, nieprzyjazne sytuacje, w których nie ma możliwości ucieczki lub których 

4	 R.	Szarfenberg,	Uniwersytet	Warszawski,	 Instytut	Polityki	Społecznej	Pracownia	Pomocy	 i	 Integracji	
Społecznej	„Ubóstwo	i	wykluczenie	społeczne	w	Polsce	–	pomiar,	wyjaśnianie,	strategie	przeciwdzia-
łanie	Według	cyklu	Deprywacji”	źródło:	R.	Holman,	Powerty	Explanations	of	Social	Deprvation,	1978,	
s.117.

5	 Raport	 z	 ewaluacji	 Poverty	3	Ubóstwo	 i	wykluczenie	 społeczne,	Wykład	1:	Definiowanie	ubóstwa	 i	
wykluczenia	społecznego,	Strona	przedmiotu	http://rszarf.ips.uw.edu.pl/uiws/
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nie da się uniknąć.6 w trakcie kontaktu z sytuacją niekontrolowaną człowiek uczy się, że nie ma wpły-
wu na uniknięcie ciężkich do zniesienia przeżyć. Proces uczenia się polega tu na przyswojeniu wniosku, 
że istnieje brak zależności między wykonywaniem czynności, potencjalną reakcją a uzyskaniem pożą-
danych wyników. Konsekwencją takiego procesu uczenia się jest powstanie oczekiwania, że również 
w przyszłości nie zaistnieje związek między działaniem a tym, co człowiek uzyska. Sytuacja ta wyzwala 
zespół następujących zmian w zachowaniu. Najpierw pojawia się spadek motywacji do działania prze-
jawiający się biernością i rezygnacją. Kolejnymi konsekwencjami tych emocji są lęk, wrogość oraz stany 
depresji klinicznej. Obok tego pojawia się niedobór poznawczy, polegający na trudności spostrzegania 
związku między własnym działaniem a możliwością uzyskania odpowiedniego wzmocnienia.7

zjawisko wyuczonej bezradności rozpatrywane jest w kontekście przekonań na temat własnej sku-
teczności. Poczucie własnej skuteczności stanowi indywidualną ocenę tego, czy posiada się specyficz-
ne umiejętności potrzebne do wykonania określonego zadania. Ponadto ma ono ogromne znaczenie 
dla ludzkich działań, gdyż wpływa na nasze myśli, uczucia, motywacje i zachowania.8

Rzutuje też na wybór sytuacji, w które się angażujemy, na wielkość wysiłku wkładanego w nasze 
działania, na stopień wytrwałości w dążeniu do celu oraz na relacje emocjonalne. Inaczej myślimy, 
czujemy, działamy, gdy wierzymy w siebie i własne umiejętności, a inaczej, gdy brak nam pewności  
i nie panujemy nad sytuacją. Poczucie własnej skuteczności wpływa więc na nasze myśli, motywację, 
skuteczność działania oraz emocje.9

ZASOBY
zasoby postrzegamy nie tylko jako indywidualne predyspozycje człowieka, lecz szerzej, uwzględniając 
również zasoby społeczności i środowiska. Rodzaje zasobów:

•	 indywidualne (demograficzne, kulturowe, psychologiczne cechy jednostek), 

•	 cechy jednostek i kapitał ludzki społeczności, czyli cechy jednostek w danej społeczności – społecz-
ne (sieć powiązań i interakcji jednostki, zaufanie między jednostkami, chęć pomagania innym),

6	 A.S.	Reber,	Słownik	psychologii,	Warszawa:	Wydawnictwo	Naukowe	Scholar,	2002.
7	 W.	Domachowski,	Przewodnik	po	psychologii	 społecznej,	Warszawa:	Wydawnictwo	Naukowe	PWN,	

2002,	s.	81.
8	 M.H.	Dembo,	Stosowana	psychologia	wychowawcza,	Warszawa:	Wydawnictwo	Naukowe	PWN,	1997,	

s.	145.
9	 L.A.	Pervin,	Psychologia	osobowości,	Gdańsk:	Gdańskie	Wydawnictwo	Psychologiczne,	2002,	s.	97.

•	 sieci społeczne jednostki i kapitał społeczny – publiczne (dobra publiczne z problematyką  
i uzasadnieniem mądrego nadzoru państwa).

wszystkie definiowane wcześniej pojęcia są ze sobą ściśle powiązane i ich związek jest często przy-
czynowo-skutkowy. wykluczenie powoduje często ubóstwo lub odwrotnie ubóstwo jest przyczyną 
wykluczenia. Rodziny z pokolenia na pokolenie dziedziczą mechanizmy prowadzące do biedy. Jednym 
z mechanizmów wyrwania ich z tego błędnego koła jest wypracowana z greckim partnerem metoda 
odkrywania zasobów.



STRUKTURA MODELU

Model oparty jest na metodzie odkrywania w człowieku, w rodzinie, w środowisku, zasobów, których 
nie dostrzegamy, nie mamy ich świadomości. Zasoby te są w nas jak małe nasionka, które wymagają 
odpowiednich warunków i zabiegów, by rozkwitnąć.  

Odkrywanie i świadomość tych indywidualnych oraz społecznych zasobów jest fundamentem 
procesów motywujących do zmiany. Model opiera się na pracy kompleksowej i wielopoziomowej: z 
uczestnikiem, z jego rodziną, środowiskiem i instytucjami. Mając na uwadze złożoność problemów 
przyczyniających się do dziedziczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego, wymaga on kompleksowego 
i wielokierunkowego oddziaływania.  

Podstawowym założeniem metody jest stwarzanie przestrzeni, warunków do odkrywania zasobów, 
ich doświadczania i eksperymentowania. Przestrzeń ta ma w greckich rozwiązaniach strategiczne 
znaczenie. Musi być inspirująca, budująca zaufanie, bezpieczna dla nowych wyzwań. Przestrzeń i 
warunki realizacji działań ukierunkowane są na realizację założonych celów metody.

• wzrost poczucia sprawczości, 
• podniesienie wiary we własne możliwości,
• wzrost zaradności życiowej,
• zwiększenie świadomości tego, co potrafię, umiem, wiem,
• zwiększenie motywacji do rozwoju, 
• wzrost poczucia wartości,
• wzrost poczucia odpowiedzialności za siebie, swój rozwój, 

swoją sytuację,
• rozwinięcie umiejętności komunikacji i porozumienia w 

rodzinie pracy, otoczeniu,
• rozwinięcie umiejętności kreatywnego twórczego myślenia,
• wzrost przedsiębiorczości,
• zwiększenie kwalifikacji zawodowych,
• zwiększenie doświadczenia zawodowego,
• rozwój takich cech jak cierpliwość, wytrwałość, pracowi-

tość,
• wzrost integracji społecznej.

CELE SzCzEgÓłOwE 
PODEJmOwANyCh  

w mODELu DzIAłAŃ: 

Podstawowym kierunkiem podejmowanych działań będzie zasada podmiotowości: działamy  
z ludźmi, a nie na rzecz ludzi.
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POZIOM  1 PRACA Z RODZINĄ

mENTOR RODZINY 
mentor rodziny jest pierwszą osobą, która angażuje rodzinę do współpracy:

•	 buduje zaufanie,
•	 obserwuje rodzinę w naturalnych warunkach, 
•	 animuje przestrzeń do kreatywnego  działania,
•	 nazywa mocne strony,
•	 wzmacnia sprawczość w wykonywaniu codziennych czynności,
•	 podtrzymuje proces zmiany, 
•	 rozwija i umacnia kompetencje uzyskane w innych formach wsparcia,
•	 wspomaga rodzinę w podziale obowiązków, 
•	 wspiera integrację społeczną.

mentor prowadzi działania w naturalnym środowisku, za które uznaje się mieszkanie rodziny oraz 
jego bezpośrednie otoczenie. Pozostawanie we własnym domu pozwala na zachowanie poczucia 
bezpieczeństwa uczestników, co daje możliwość wyzwolenia w nich autentycznych zachowań, a tym 
samym zdiagnozowania  autentycznych zasobów i ograniczeń rodziny. 

Pierwszym etapem pracy mentora z rodziną jest zbudowanie wzajemnego zaufania. bez 
fundamentu zaufania nie ma możliwości wyznaczania i realizacji celów. Na pierwszym spotkaniu asy-
stent przedstawia siebie, swoją rolę, omawia zasady, które będą obowiązywały obie strony. mento-
ra przedstawia jako osobę, która wskazuje drogę, pozwala odkryć zasoby, wspiera w wyzwaniach, 
jest trochę z tyłu, ale rozświetla możliwości. zapoznaje się z oczekiwaniami rodziny wobec mentora. 
Omawia zasady tajemnicy zawodowej, co ona gwarantuje, które informacje nie wydostaną się poza 
relację mentor – członkowie rodziny. Relacja musi opierać się na zasadach szacunku. w przypadku 
sytuacji, w której rodziny doświadczyły wielu bolesnych przeżyć i nie chcą do nich wracać, niechętnie  
o nich rozmawiają, mentor musi działać w sposób bardzo wyważony i nienachlany. Obdarzenie zaufa-
niem mentora spowoduje, że będzie on swego rodzaju autorytetem, osobą, której warto się poradzić 
i podzielić się z nią swoimi problemami.

OBSERWACJA RODZINY

mentor zgodnie z metodą grecką prowadzi obserwację rodziny, jej codziennego funkcjonowania, pró-
bując odpowiedzieć na pytania:

•	 Jak wygląda codzienny rytm rodziny?
•	 Co ich martwi, a co cieszy?
•	 Jakie wyzwania ma rodzina?
•	 Jakie mocne strony mają członkowie rodziny?
•	 Jakie postawy prezentują członkowie rodziny?
•	 Jakie relacje są w rodzinie?
•	 Jakie role pełnią poszczególne osoby w rodzinie?
•	 Jak reaguje rodzina na zmiany?
•	 Jak rodzina gospodaruje budżetem?

ANImACJA PRZESTRZENI RODZINY 

Po zebraniu informacji może animować przestrzeń rodziny przez wspólne działania np.:

•	 wspólne gotowanie obiadu,
•	 przygotowanie pikniku rodzinnego,
•	 wspólne porządkowanie,
•	 rodzinne gry i zabawy,
•	 wspólne majsterkowanie,
•	 wspólne pieczenie ciasta,
•	 rodzinne zmagania sportowe,
•	 wspólne spotkania z sąsiadami.

Partner grecki podkreśla, że animacje przestrzeni rodziny dotyczą naturalnych codziennych sytuacji. 

Podczas tych działań mentor:

•	 nazywa i udziela informacji zwrotnych – co robią dobrze, nad czym jeszcze muszą 
pracować,

•	 wzmacnia sukcesy, nazywając je,
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•	 uczy cierpliwości i wytrwałości,

•	 wyzwala satysfakcję z wykonanych działań,

•	 nazywa wszystkie kompetencje i umiejętności, by budować zasoby rodziny i jej człon-
ków,

•	 pokazuje, modeluje, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych,

•	 motywuje – w sytuacjach bliskich rezygnacji z podjętych działań: np. „mnie też jest 
trudno, jak robię coś nowego”, „Jestem przy Tobie”,

•	 pokazuje, że błędy są naturalnym warunkiem rozwoju.

Plakat „Rodzinne skarby”, to bardzo przydatne narzędzie, ponieważ na nim członkowie rodziny 
umieszczają wszystko co o sobie odkryli podczas wspólnych działań, wszystko co już potrafią, z czego 
są dumni.

Przykład plakatu „Rodzinne skarby”:

•	 umiem zrobić pizzę,  
•	 dałam radę posprzątać w szafie, 
•	 dogadałem się z bratem, 
•	 potrafię poczekać na swoją kolej, 
•	 wysłuchałem do końca taty, 
•	 potrafię złożyć leżak.

WZMACNIANIE INNYCH DZIAŁAŃ 

mentor rodziny wzmacnia działania prowadzone na innych poziomach, dotyczące pracy indywidual-
nej, zawodowej i społecznej:

•	 prowadzi systematyczne rozmowy ukierunkowane na odkrywanie zainteresowań, pasji,

•	 motywuje przez pokazywanie plusów i wizualizację przyszłości do podjęcia/kontynuacji nauki 
np. na kursach zawodowych,

•	 ukazuje korzyści wynikające z uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych, 

•	 motywuje do dawania sobie przyzwolenia na drobne przyjemności, które wpływają na popra-
wę humoru i poczucia własnej wartości np. wizyta u fryzjera czy kosmetyczki,

•	 motywuje członków rodziny do udzielania sobie wzajemnego wsparcia i pomocy,

•	 moderuje wykonanie tygodniowego planu zadań dla rodziny - plan ten pomaga uporządko-
wać i podzielić zadania domowe dla wszystkich członków,

•	 pomaga uzyskać mobilność – przez wsparcie podczas wykonywania testów na prawo jazdy, 
także trenuje umiejętności rozwiązywania testów teoretycznych na kursie, wspomaga pod-
czas nauki, wyjaśnia wątpliwości i odpowiada na pytania pojawiające się w trakcie nauki prak-
tycznej jazdy, motywuje do działania ,,Dasz radę, zabrakło tylko jednego punktu”,

•	 po kursach zawodowych stosuje w działaniach zdobyte przez uczestników projektu umiejęt-
ności np. po kursie opiekunki do dzieci – wspólnie z członkami rodziny wdraża poznane meto-
dy i techniki do zabaw z dziećmi, rozwija kompetencje rodzicielskie i wychowawcze poznane 
na warsztatach, bawi się z dziećmi w poznane gry i zabawy,

•	 modeluje sposoby wyszukiwania ofert pracy np. przez wspólne wyszukiwanie ogłoszeń  
w Internecie, lokalnej gazecie, na tablicy, metodą „szeptaną” (przez pytanie znajomych, ro-
dziny, sąsiadów),

•	 asystuje w miarę potrzeb podczas spotkań z pracodawcami,

•	 wzmacnia umiejętności autoprezentacji przez wspólne przygotowywanie odpowiedniego 
stroju na rozmowę kwalifikacyjną, do szkoły, na kurs, 

•	 ćwiczy prezentowanie swoich kwalifikacji zawodowych, umiejętności itp. stosowanie zwro-
tów grzecznościowych, 

•	 wzmacnia umiejętność prawidłowego zredagowania dokumentów aplikacyjnych np. CV, list 
motywacyjny; przedstawia przykładowe dokumenty,

•	 współpracuje z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny m.in. żłobek, przedszkole, 
świetlice, w celu objęcia dziecka opieką na czas pracy rodziców. 

mentor współpracuje z wszystkimi specjalistami zajmującymi się rodziną. Jest osobą integrującą 
wszystkie poziomy wsparcia.
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1.  Jak zbudujesz zaufanie do rodziny?

2. Jak przeprowadzisz animację sytuacji codziennych,  
by dostarczyć uczestnikom informacji o ich zasobach?

3. Jakie narzędzia zastosujesz by członkowie rodziny 
gromadzili wiedzę o swoich umiejętnościach?

4. Jak wykorzystasz odkryte przez uczestników zasoby 
do budowania sprawczości?

5. Jak zorganizujesz współpracę ze specjalistami?

6. Jakie zachowania zamodelujesz?
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POZIOM  2 DZIAŁANIA W KONTAKCIE INDYWIDUALNYM

Praca indywidualna ze specjalistami rozpoczyna się po zbudowaniu kontaktu i zaufania  
z rodziną przez mentora. 
Każda dorosła osoba ma przynajmniej 1 spotkanie z:  

•	 trenerem kariery, 
•	 psychologiem, 
•	 coachem.

TRENER KARIERY

wspólna praca trenera kariery z dorosłymi członkami rodzin ma za zadanie:
•	 dokonanie bilansu własnych umiejętności, rozpoznanie zainteresowań, potencjału za-

wodowego, wartości i celów, jakie chcemy zrealizować w pracy oraz życiu prywatnym,
•	 samopoznanie siebie, odkrywanie swoich mocnych stron i drzemiącego potencjału,
•	 wzmocnienie poczucia pewności siebie,
•	 omówienie ważnych aspektów autoprezentacji, rola „pierwszego wrażenia” mowa 

ciała, ubiór,
•	 nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem w rozmowie z pracodawcą,
•	 odstąpienie od stereotypów w postrzeganiu otoczenia, 
•	 radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, dążenie do wyznaczonego celu i pokonywanie 

przeszkód dzielących od realizacji planów,
•	 mobilizowanie do aktywnego i ciągłego pogłębiania wiedzy na temat lokalnego ryn-

ku pracy, możliwości zatrudnienia w różnych sferach gospodarki w regionie.
Trener kariery realizuje te zadania przez:

•	 analizę potrzeb uczestnika: określenie trudności zawodowych, rozpoznanie wstęp-
nych celów zawodowych, ocenę postawy w stosunku do przyszłości, postrzeganie 
siebie,

•	 indywidualną ocenę zawodową (zainteresowania, wartości i cele, doświadczenie ży-
ciowe, zawodowe, umiejętności, wykształcenie i przebyte szkolenia, wzory pracy i 
uczenia się oraz talenty, czynniki społeczno-ekonomiczne oraz uzdolnienia przedsię-
biorcze),

•	 rozmowę doradczą,
•	 przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (aspekty kariery: cele, plany, per-

spektywa czasowa i dynamika oraz zakres doświadczeń - umiejętności i zdolności).

NARZĘDZIA I ĆWICZENIA

Ćwiczenie 
Przypomnij sobie zadania, w realizację których byłeś bardzo zaangażowany i wykonywałeś je z przy-
jemnością. zadania, do których nikt nie musiał Cię namawiać. 
wskaż co najmniej trzy takie sytuacje:

1.

2.

3.

Teraz zastanów się, jakie potrzeby zaspokoiłeś podczas realizacji wskazanych zadań. wymień je:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Ćwiczenie
Przedstawione poniżej pytania dotyczą różnych właściwości człowieka, jego cech, poglądów, postaw 
i opinii. Spróbuj na nie odpowiedzieć. Jeśli uznasz, że lista pytań nie jest pełna, możesz ją uzupełnić.   
Postaraj się, aby odpowiedzi dały jak najdokładniejszy i jak najpełniejszy obraz Twojej osoby. 

• Co Ci się w Tobie najbardziej podoba?
• Co Ci się w Tobie nie podoba (lub najmniej podoba)?
• Co najbardziej lubisz u innych ludzi?
• Czego najbardziej nie lubisz u innych ludzi?
• Co Cię śmieszy, bawi?
• Co Cię denerwuje?
• Co uważasz za swoje największe osiągnięcie/sukces? 
• Co uważasz za swoje największe niepowodzenie?
• Co przede wszystkim chciałbyś w życiu osiągnąć? 
• Co przede wszystkim chciałbyś rozwijać?
• Czego nie chciałbyś rozwijać?
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Ćwiczenie
Teraz zastanów się nad cechami swojego charakteru. zaznacz cechy, które odnoszą się do Ciebie – 
obok wybranej propozycji wstaw X.

agresywny 

aktywny

ambitny

analityczny 

autentyczny

bystry

beztroski

ciekawy

cichy

cierpliwy 

chętny do pomocy 

delikatny 

dyplomatyczny 

dojrzały

dowcipny 

dociekliwy 

dokładny

dominujący 

drobiazgowy 

dyskretny 

entuzjastyczny 

energiczny 

empatyczny 

elastyczny 

fachowy

formalny 

godny zaufania

inteligentny 

inspirujący 

intelektualny 

konkretny 

kompetentny 

kreatywny 

komunikatywny 

konsekwentny 

logiczny

lojalny 

lękliwy

miły 

mądry

niezależny

naturalny

niezawodny 

niewrażliwy 

optymistyczny 

odważny 

otwarty 

odpowiedzialny 

ostrożny 

opanowany 

przyjazny 

pomocny 

punktualny 

pojętny 

pomysłowy 

przekonujący 

praktyczny 

postępowy 

pewny siebie 

powściągliwy 

pogodny 

poważny 

pracowity 

precyzyjny 

przedsiębiorczy 

rozsądny 

rozważny 

refleksyjny 

romantyczny 

rozumiejący 

śmiały 

skromny 

szybki

spokojny 

stanowczy 

sumienny 

systematyczny

skuteczny

spontaniczny

spostrzegawczy 

sprawiedliwy 

swobodny 

szczery 

silny 

szczodry 

troskliwy 

tolerancyjny 

towarzyski 

taktowny

uczciwy 

ugodowy 

uparty

ufny 

uczuciowy 

uprzejmy 

wszechstronny 

wrażliwy 

wygodny 

wytrwały 

wnikliwy 

wesoły 

wytrzymały

zabawny 

zaradny 

zrównoważony 

zorganizowany 

zadowolony 

zdolny 

Teraz spośród zaznaczonych cech spróbuj wybrać pięć najbardziej charakterystycznych dla siebie. 
wskaż sytuacje, w których je kiedyś wykorzystywałeś. 

Cecha Dlaczego?

Przykład:

towarzyski Chętnie spędzam czas ze swoimi znajomymi.

przekonujący Ostatnio przekonałem grupę do swojego pomysłu. 

1.
2.

3.
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Ćwiczenie 

zrób zestawienie informacji dotyczących przebiegu Twojej dotychczasowej drogi życiowej.

Aby sporządzić zestawienie, musisz zebrać i opisać dane dotyczące Twojego:

1) Wykształcenia

Spis nazwy wszystkich szkół, do których uczęszczałeś, zanotuj daty rozpoczęcia i ukończenia 
nauki, uzyskane tytuły, świadectwa, dyplomy, nagrody, wyróżnienia. Podobnie opisz przebyte 
kursy i szkolenia. 

2) Doświadczenia zawodowego 

Doświadczenie dotyczy wszystkich prac – wykonywanych odpłatnie i nieodpłatnie, praktyk, sta-
ży i wolontariatu. Jeśli poszukujesz pierwszej pracy, pomyśl, czego nauczyłeś się podczas staży 
lub praktyk zawodowych. Przypomnij sobie, jakie powierzono Ci obowiązki i jakie umiejętności 
zdobyłeś. Nie zapomnij o sukcesach i osiągnięciach. wymień i opisz te doświadczenia zawodowe 
oraz wykonywane zajęcia. 

3) Wiedzy i doświadczenia zdobytych poza system kształcenia lub poza środowiskiem pracy. 

Chodzi o doświadczenia zdobyte na przykład w czasie wolnym, podczas działalności społecznej, 
kulturalnej. Nie zapomnij o szczególnie ważnych wydarzeniach w Twoim życiu – osiągnięciach, a 
także drobnych sukcesach. O tym, co sprawiało Ci radość i było przyjemne. 

Następnie zastanów się i odpowiedz na poniższe pytania. 

1. Co umiesz robić najlepiej?

 wymień wszystkie swoje umiejętności, nie pomijaj żadnych, nawet takich jak parzenie herbaty czy 
pisanie na komputerze. 

2. w jakiej dziedzinie masz największą wiedzę, doświadczenie?

3. Co mógłbyś robić bardzo dobrze (lepiej niż przeciętnie), gdybyś zdobył nowe doświadczenia i 
umiejętności?

4. Do jakich zadań nadajesz się najlepiej? 

 Tutaj możesz pomarzyć. zapomnij na chwilę o rzeczywistości i jeśli uważasz, że powinieneś być 
generałem lub modelką, napisz to!

5. wymień zdolności, cechy charakteru oraz wyglądu, które uważasz za swoje zalety. 

Ćwiczenie 
zastanów się, czy są jakieś zajęcia, które mogłyby Cię zainteresować bez względu na to, czy posiadasz 
zdolności do ich wykonywania. 

1. Czy mogłoby to być: 

1. zbieranie, na przykład znaczków 

2. sport 

3. muzyka

4. fotografia

5. czytanie

6. dbanie o kwiaty 

7. gra na jakimś instrumencie 

8. zajmowanie się zwierzętami

9. robótki ręczne 

10. praca w drewnie 

11. gotowanie 

12. inne (co?)

2. Jak myślisz, czego potrzebujesz, żeby praca, którą chcesz się zająć, sprawiała Ci radość? 

1. ciekawej tematyki 

2. miłej atmosfery 

3. widocznej poprawy swoich umiejętności 

4. docenienia przez innych 

5. by nie wymagała wysiłku 

6. inne (co?)
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3. zastanów się, czy są takie zajęcia, które na pewno chciałbyś wykonywać? Co by to było? 

Żeby dobrze przygotować się do przyszłej pracy idealnej pracy, dobrze jest dokładnie określić swoje 
mocne strony. 

Ćwiczenie

wypisz poniżej swoje osiągnięcia, umiejętności, zdolności. zrób to tak, jakbyś opisywał je dla swojego 
przyszłego pracodawcy. wypełnij poniższą tabelę. 

1. 

2.  

3.  

4. 

5. 

6.

7. 

Osiągnięcia Umiejętności Zdolności

1. 

2.  

3.  

4. 

5. 

6.

7. 

1. 

2.  

3.  

4. 

5. 

6.

7. 

uzupełnij swoją analizę, wypełnij jeszcze jedną tabelę: 

1. 

2.  

3.  

4. 

5. 

6.

7. 

Wszystko, co kiedykolwiek  
Ci się udało

Wszystko, co potrafisz robić Wszystkie zalety charakteru, 
umysłu lub wyglądu fizycznego

1. 

2.  

3.  

4. 

5. 

6.

7. 

1. 

2.  

3.  

4. 

5. 

6.

7. 

Ćwiczenie

uzupełnij teraz poniższą tabelę. Tabela została podzielona na 4 części oznaczone literami A, b, C i D. 
w części oznaczonej literą A, wpisz wszystko, co lubisz robić i co robisz dobrze, na przykład pisanie  
na komputerze. 

Informacje te powinieneś wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji zawodowych. 

w części oznaczonej literą b, wpisz wszystko, co lubisz lub lubiłbyś wykonywać, gdybyś potrafił. Czyn-
ności tych możesz się nauczyć, na przykład podczas szkoleń lub podczas nauki pracy w pracy. w części 
oznaczonej literą C, wpisz te zadania, które potrafisz robić, lecz wykonujesz je niezbyt chętnie.  Pamię-
taj, że w każdej pracy znajdą się czynności, które wykonujemy z entuzjazmem oraz takie, których nie 
lubimy. 

Część oznaczona literą C, to wszystkie czynności, których nie umiesz wykonywać i jednocześnie ich nie 
lubisz. Trudno byłoby funkcjonować w pracy, w której większość czynności wpisanych jest w tę część 
tabeli.

Potrafię robić Nie potrafię robić

Lubię robić

Nie lubię robić

Ja

i moje
zasoby

Doœwiadczenie
zawodowe

Kwalifikacje,
wyuczony

zawód

Pasje
i zainteresowania

Umiejêtnoœci
i kompetencje
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Ćwiczenie

Odpowiedz na kolejne pytania.

1) moje zainteresowania zawodowe wiążą się z:
-
-
-

2) mogę wykonywać następujące czynności:
-
-
-

3) wykorzystać to mogę na stanowiskach:
-
-
-

Jeśli myślisz już o konkretnym stanowisku, weź pod uwagę również swoje ograniczenia. mogą one być 
przeciwwskazaniami do wykonywania określonej pracy.

Jeśli masz kłopoty z kręgosłupem czy poważną wadę postawy, niewskazane będą dla ciebie prace 
fizyczne oraz takie, które wymagają długiego pozostawania w jednej pozycji.

zorientuj się, czy nie masz żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Dotyczy to także alergii na konkret-
ne produkty, lęku wysokości czy innych problemów. 

Określenie stanu zdrowia pozwoli Ci na uniknięcie niewłaściwych wyborów zawodowych.

PO
zI

O
m

 2

32

PO
zI

O
m

 2

33

Ćwiczenie
w tabeli zawarte są przykładowe pytania. Pomyśl o swoich osobistych atutach oraz słabościach, po-
tencjalnych szansach i realnych zagrożeniach na drodze do samorozwoju. Odpowiedz na pytania.

Mocne strony Słabe strony

Co możesz powiedzieć potencjalnemu 
pracodawcy na temat swoich umiejętności, 
swojego wykształcenia? 

wymień rzeczy/zadania, których wolisz uni-
kać, ponieważ nie jesteś pewien, że umiałbyś 
je wykonać dobrze.

Co Cię wyróżnia? w czym jesteś lepszy od 
innych? 

Jak postrzega Cię otoczenie?

Jakie posiadasz cechy osobowości?

Jakie mocne strony widzą w Tobie inni? 

z których osobistych osiągnięć zawodowych 
i prywatnych jesteś najbardziej dumny?

Co Twoi znajomi uważają za Twoją największą 
słabość? 

Czy Twoje wykształcenie i kompetencje są 
odpowiednie, by wykonywać pracę, o którą 
się ubiegasz? 
Jeśli nie, w czym jesteś słaby?

wymień swoje wady:

Czy w Twoim otoczeniu są osoby, które posia-
dają lepsze predyspozycje, by odnieść sukces 
w wybranym przez Ciebie zawodzie?

Które z Twoich słabych stron ograniczają 
Twój sukces?

Szanse Zagrożenia

uczestniczysz w programie zatrudnienia 
wspomaganego. w jaki sposób możesz wy-
korzystać wsparcie ze strony trenera w pracy?

Czy obracasz się w towarzystwie znającym 
oferty pracy na lokalnym rynku?
może rodzina lub znajomi mogą pomóc Ci  
w szukaniu odpowiednich ofert pracy?

Czy któreś z Twoich słabości mogą przekształ-
cić się w realne zagrożenia?

Jakie są przeszkody w poszukiwaniach pracy?
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PSYCHOLOG 

Wzrost poczucia sprawczości

Pytanie o cud – wyobraź sobie, że kiedy rano budzi Cię budzik, okazuje się, że zdarzył się cud i znik-

nęły wszystkie Twoje problemy. załóżmy, że nic nie wiesz o cudzie – jak poznasz, że problem już nie 

istnieje?

Jeśli byłbyś taki, jaki byś chciał – to jaki byłbyś?

Pytanie o wyjątki – kiedy udało Ci się do tego zbliżyć, osiągnąć więcej niż myślałeś?

Podniesienie wiary we własne możliwości

Diagnoza dotychczasowych osiągnięć – pokazanie ich z perspektywy życia – w jaki sposób pomimo 

trudności życiowych uczestnik był w stanie osiągnąć to, co mu się udało (tutaj uwypuklenie choćby 

zwykłych życiowych kompetencji). 

Wzrost zaradności życiowej

Techniki typu problem solving – wspólne ćwiczenie rozwiązywania dylematów dnia codziennego; eks-

perymenty behawioralne – pomagające ćwiczyć wybrane trudności, doskonalić umiejętności, które 

tego wymagają.

Zwiększenie świadomości tego, co potrafię, umiem, wiem 

wspólne oszacowanie, które dziedziny życia uczestnika są najlepiej rozwinięte, pytania dotyczące 

tego, z jakich zasobów korzysta, skąd wie, jak sobie poradzić, jak się tego nauczył. 

Psycholog pracuje z uczestnikiem nad dokładną diagnozą, 
wzrostem poczucia sprawczości, zaradności, zwiększeniem 
świadomości „tego, co umiem, potrafię, wiem”, podniesie-
niem wiary we własne możliwości. 

 Zwiększenie motywacji do rozwoju

Dobra diagnoza – które z obszarów życia danej osoby będą w stanie podnieść jej komfort, są we-

dług niej najbardziej potrzebne. wspólnie z diagnozą strefy najbliższego rozwoju opracowanie mapy 

tych umiejętności, na których najbardziej zależy uczestnikowi i rozpoczęcie procesu nauki od nich, by 

wzmocnić motywację i radość z sukcesu.

Wzrost poczucia wartości

Dokładna diagnoza umożliwiająca odkrycie mocnych stron, ale także pokazująca słabe punkty danego 

uczestnika.

Normalizacja tego stanu – każdy tak ma, porównanie do innych znanych osób, które mają zarówno 

mocne jak i słabe strony. 

Pokazanie wyjątkowości mocnych stron, wzmocnienie tego, co jest uczestnika.

Technika pokochaj albo porzuć – akceptacja tych słabych stron, które są trudne do zmiany, a jednocze-

śnie akceptowalne i zmiana tych, które można doskonalić.

Wzrost poczucia odpowiedzialności za siebie, swój rozwój, swoją sytuację

Praca z filmem, bajką, metaforą – np. wspólne obejrzenie filmu „Cyrk motyli” i oszacowanie, kto jest 

największym ekspertem od swojego życia.

Rozwinięcie umiejętności komunikacji i porozumienia w rodzinie, pracy, otoczeniu

Praca nad codziennymi sytuacjami – co było dla Ciebie proste, a co trudne w komunikacji. Diagnoza 

tych kompetencji, które wyraźnie utrudniają funkcjonowanie.

wspólne ćwiczenie tych umiejętności podczas scenek; pytania – co przyjaciel, ważna dla Ciebie oso-

ba, zrobiłaby w takiej sytuacji; wspólne rozwiązywanie problemów w relacjach oparte na wspieraniu 

procesu mentalizacji – zdolności do formowania i odzwierciedlania reprezentacji stanów umysłowych 

własnych i innych ludzi (np. uczucia, myśli, potrzeby), który często jest utrudniony w niewspierających 

rodzinach. 
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COACHING

Coaching często utożsamiany jest z podróżą, przemieszczaniem się z punktu A do punktu b. uczestnik 
przy wsparciu coacha ustala cel podróży, jego trasę, metę, korzyści, straty. Porównanie z podróżą 
dotyczy każdej sfery życia osobistego czy zawodowego. 
w trakcie cyklicznych spotkań coach pyta, słucha, dzieli się własnymi spostrzeżeniami i intuicją. Jego 
obecność pomaga klientowi odkryć i świadomie wykorzystywać swój potencjał, poszerzyć obecne 
możliwości i skuteczniej realizować zamierzone cele, wypracować rozwiązania problemów, opracować 
plan rozwoju.

Coaching zaczyna się od analizy sytuacji wyjściowej i ustalenia, co i z jakiego powodu ma zostać 
zmienione. Następnym krokiem jest określenie rezultatu i ustalenie, po czym rozpoznamy, że spełniły 
się nasze oczekiwania. wreszcie trzecim krokiem jest zaplanowanie działań, które poprowadzą 
uczestnika od analizy do rezultatu. Czwarty krok to kontrolowanie i korygowanie sposobów i środków, 
które są wykorzystywane w drodze do korzystnego rozwiązania.

Narzędzia i ćwiczenia

w metodzie greckiej w coachingu popularne jest narzędzie „Koła”, które może być wielorako 
wykorzystane np. jako:

•	 koło wartości uczestnika, 
•	 koło życia, 
•	 koło potencjalnych rozwiązań. 

Technika „Koła”  
w poszczególne części koła wpisuje się nazwy ważnych wartości, części sfer życia lub propozycje 
rozwiązań. Skala przedstawiona na kole daje możliwości określania poziomu zadowolenia z realizacji 
tych obszarów  w życiu. 

Coaching to świadomy, dobrowolny trening prowadzący do zmiany  
na lepsze.  Opiera się na dialogu, stanowi proces wspierania uczestnika 
w rozwoju. 
Jego celem jest uruchomienie potencjału osoby wspieranej  
i wzmocnienie w skutecznym oraz samodzielnym przeprowadzeniu 
zamierzonej przez nią zmiany. 

Nasza metoda została wzbogacona o technikę „7 żyć”, która polega na wykreowaniu przez uczestnika 
tego, co mógłby zrobić ze swoim życiem, gdyby miał okazję zaplanować dla siebie rolę, poświęcić 
swoje życie jednemu celowi lub pragnieniu. Czynność kreowania klient powtarza 7 razy – tworzy 
niejako 7 żyć.

•	 gdybyś dostał szansę, aby żyć 7 razy, i mógłbyś poświęcić każde z żyć na jeden cel/
dążenie, to kim byłbyś w tych życiach?

•	 Opowiedz więcej o każdym z żyć (po kolei)?

•	 Jak tam się czujesz?

•	 Co tam szczególnego robisz?

•	 Co Ci to daje?

•	 Co jest najbardziej ciekawego, atrakcyjnego dla Ciebie w tym życiu?

•	 Co dajesz tam innym?

•	 Co szczególnego otrzymujesz dla siebie?

•	 Co jest wartością? 

•	 Jaka wartość kryje się za tym życiem dla Ciebie?
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Propozycje pytań wypracowanych w metodzie:

•	 Co dzieje się w tym momencie?
•	 Jeżeli idealną sytuację określić liczbą 10, to jakbyś ocenił obecną w skali od 1 do 10?
•	 Jaki to ma na Ciebie wpływ?
•	 Co Cię powstrzymuje w realizacji celu?
•	 w jaki sposób wpływa to na inne sfery Twojego życia?
•	 Jaki ma to wpływ na inne osoby?
•	 Co się w tej chwili dzieje?
•	 Na ile jesteś pewien, że to poprawny opis sytuacji?
•	 Co o tym powiedzieliby inni?
•	 w jakim stopniu sprawujesz kontrolę nad wynikiem swoich działań?
•	 Kto jeszcze ma nad tym kontrolę i w jaki zakresie?
•	 Jakie działania podjąłeś do tej pory?
•	 Jakie przeszkody trzeba jeszcze pokonać?
•	 Czego jeszcze nie próbowałeś?
•	 Jakimi środkami dysponujesz teraz?
•	 w jakim stopniu jesteś gotowy na zmianę? (oceń na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza 

całkowitą niegotowość, a 10 całkowitą gotowość)
•	 Dlaczego nie wybrałeś mniejszej liczby? (lub, gdy osoba motywowana wybrała „1”, zadaj 

pytanie numer 2 odnośnie mniejszego kroku w kierunku zmiany, bądź też spytaj: Co byłoby 
potrzebne, aby „1” zmieniło się w „2”?)

•	 wyobraź sobie, że nastąpiła zmiana – jakie są jej pozytywne skutki?
•	 Dlaczego te skutki są dla ciebie ważne?
•	 Jaka będzie nagroda?
•	 Jak przypieczętujesz sukces? 
•	 Komu o tym powiesz?
•	 Kto może Ci towarzyszyć? 
•	 Ile potrzebujesz czasu?
•	 Co Cię może zatrzymać?
•	 Jakie wyzwania napotkasz?
•	 Jakie są kolejne kroki do zrobienia? 
•	 Kiedy zrobisz pierwszy krok?
•	 Na czym się skoncentrujesz? Jak sobie to poukładasz? 
•	 Od czego zaczniesz?
•	 Jaki jest następny krok, jeśli takowy istnieje?

•	 Co mógłbyś zrobić, aby osiągnąć cel? 
•	 Co jeszcze możesz zrobić? 
•	 Jakie kroki możesz podjąć? 
•	 Kto mógłby Ci w tym pomóc? 
•	 gdzie mógłbyś pozyskać informację? 
•	 w jaki sposób mógłbyś to zrobić? 
•	 Jakimi metodami możesz się posłużyć w odniesieniu do tego celu? 
•	 Kim się staniesz, gdy to osiągniesz?
•	 Jakim słowem to opiszesz?
•	 Co wymaga zmiany?
•	 Po czym poznasz, że coś się zmieniło?
•	 Co jest dla Ciebie naprawdę ważne?
•	 Co toczy się gra?
•	 Czego pragniesz najbardziej?
•	 Czego jeszcze nie próbowałeś? 
•	 Co zrobiłby Twój bohater z dzieciństwa? 
•	 Co zrobiłoby Twoje dziecko/partner? 
•	 Co zrobiłby na Twoim miejscu reżyser filmowy? 
•	 Co zrobiłby na Twoim miejscu kosmita? 
•	 Jakie możliwości są dla Ciebie dostępne? 
•	 Jakie są wady i zalety poszczególnych możliwości? 
•	 Która z opcji/rozwiązań zapewni najlepsze rezultaty? 
•	 Które z rozwiązań najbardziej Ci odpowiada? 
•	 Które z rozwiązań dałoby Ci najwięcej satysfakcji? 
•	 Co decydujesz się wybrać?
•	 Co decydujesz się zrobić?
•	 Czy to działanie pozwoli Ci zrealizować Twój cel?
•	 Czy da się to zrobić w obecnej sytuacji?
•	 Kiedy zamierzasz to zrobić?
•	 Jakie przeszkody możesz napotkać?
•	 Jak sobie z nimi poradzisz?
•	 Jakiego wsparcia potrzebujesz i z czyjej strony?
•	 Jak zwiększysz prawdopodobieństwo osiągnięcia celu?
•	 w jaki sposób dowiem się, że to zrobiłeś?
•	 Powiadom mnie proszę, kiedy już to zrobisz…
•	 Podejmujesz wyzwanie?
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w greckiej metodzie coach 
wykorzystuje również  

pracę metaforą.

Przykładowe metafory 
wykorzystywane w pracy  

w metodzie greckiej:

Sposobem na zaczęcie, 
 jest skończenie mówienia  

i podjęcie działania. 

– Walt Disney –

Za rok będziesz żałował,  
że nie zacząłeś dzisiaj. 

– Karen Lamb –

Statki w porcie  
są bezpieczne,  

ale stanie w porcie  
nie jest ich przeznaczeniem. 

– Walt Disney –

Zacznij tam,  
gdzie jesteś.  

Użyj tego,  
co masz.  

Zrób, co możesz! 

– Artur Ashe –

Lepiej zrozumieć mało, 
niż zrozumieć źle. 

– Anatole France –

Geniusz  
to wynik 1% natchnienia  

i 99% wypocenia. 

– Thomas Edison –

To Ty  
dajesz moc demonom,  

które zwalczasz. 

– Anthony de Mello –

Podejście  
jest tą małą rzeczą,  

która robi  
dużą różnicę. 

– Winston Churchill –

Życie bez radości  
jest jak długa podróż  

bez gospody. 
– Demokryt z Abdery –

Życie jest zmianą.  
Jeśli przestaniesz  

je zmieniać,  
przestaniesz żyć.

 – Rainer Haak –

Nie musisz być wielkim,  
żeby zacząć,  

ale musisz zacząć,  
żeby być wielkim! 

– Les Brown –

Usuń  
ze swojego słownika  
słowo „PRObLEM”  

i zastąp  
słowem „WyZWANiE”. 

– Albert Camus –

Nie jest ważne,  
co przydarza  

Ci się w życiu… 
Ważne jest,  

jakie przypisujesz  
temu znaczenie. 

– Robert Kiyosaki –

Aby odkryć,  
jakie zmiany  

zaszły w Tobie, 
najlepiej wróć  

do miejsca,  
które jest takie  

jak kiedyś. 
– Nelson Mandela –

Są ludzie,  
którzy nie zauważają 

małego szczęścia, 
ponieważ daremnie 

czekają na duże.
 – Pearl Buck –

Każdy myśli o tym 
by zmienić świat,  

ale nikt nie myśli o tym  
by zmienić siebie. 

–  Lew Tołstoj –

Dajcie ludziom  
swobodę działania,  

a zaskoczą was swoją 
pomysłowością. 

– Peter Drucker –
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1. W jaki sposób zintegrujesz zebrane informacje  
od psychologa, coacha, trenera kariery?

2. W jaki sposób będziesz dbał, by obraz mocnych  
i słabych stron był rzeczywisty, realny a nie magiczny, 
życzeniowy?
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POZIOM 3 DZIAŁANIA Z GRUPĄ •	 ćwiczenia wprowadzające pracę w grupie.

•	 Symulacje diagnozujące komunikację w zespole: omówienie komunikacji w grupie i wycią-
gnięcie indywidualnych wniosków przez uczestników.

•	 Asertywność.

•	 umiejętność stosowania zasad asertywności.

•	 Ograniczenia i możliwości asertywności.

•	 ćwiczenia w stosowaniu zachowań asertywnych.

•	 Konflikt – pojęcie, rodzaje, źródła zachowań konfliktowych, ćwiczenia w rozwijaniu umiejęt-
ności rozwiązywania konfliktów.

•	 Autorefleksja uczestników nad tym, „co potrafię, a co jest moim wyzwaniem”.

•	 Informacje zwrotne.

Przykładowe ćwiczenia:

•	 Przedstawienie się, pokazując przy tym ruch, który należy zapamiętać. Podczas zabawy każdy 
mówi swoje imię, pokazuje ruch (np. klaśnięcie i obrót), a zadaniem następnej osoby jest po-
wtórzenie poprzednich imion, ruchów i zaprezentowanie swojego (żeby zabawa nie trwała 
za długo, można poprosić o powtórzenie tylko trzech ostatnich osób).

•	 Pif-Paf : uczestnicy stoją w kole a prowadzący w środku. Strzela palcem np. do Tomka, mówiąc 
„PIf”!, Tomek kuca, a dwie osoby po jego stronie odwracają się do sobie i strzelają (PAf), ale 
zamiast PAf mówią swoje imię. Osoba, która powiedziała imię jako druga – odpada. 

•	 zabawa, w której grupa podzielona jest na dwie mniejsze, a pomiędzy nimi stoi dwóch pro-
wadzących z prześcieradłem. uczestnicy obydwu grup typują jedną osobę z każdego zespo-
łu, który musi podejść bliżej prześcieradła. Na „trzy” prowadzący puszczają prześcieradło,  
a osoby wytypowane muszą zgadnąć imię przeciwnika. Jeżeli przegra, przechodzi do drugiej 
grupy.

•	 „wolne miejsce”: Po mojej prawej stronie jest jedno wolne miejsce. zapraszam na nie mag-
dę, która musi tutaj przyjść krokiem wesołego jeża/uciekającej antylopy/obojętnie czego (im 
dziwniej, tym lepiej). wtedy w kole jest nowe wolne miejsce, które zwolniła magda i zabawa 
toczy się dalej.

•	 ustawienie się w rzędzie w kolejności alfabetycznej (bez rozmawiania). Na końcu prowadzą-
cy prosi o podanie imion, aby sprawdzić, czy nikt nie stoi w nieodpowiednim miejscu.

•	 Szybkie randki: Każdy z uczestników rysuje duży zegar na kartce i zaznacza na nim 12 godzin. 
Następnie osoby biorące udział w zabawie umawiają się z konkretnymi uczestnikami na kon-

warsztaty grupowe to forma, która rozwija kompetencje w grupie. wzajem-
ne interakcje, praca w małych zespołach poszerza możliwości odkrywania 
siebie w relacji z innymi osobami, umożliwia udzielanie i przyjmowanie infor-
macji zwrotnych. grupa staje się przestrzenią do poszukiwania swoich nie-
odkrytych zasobów. ważne jest zespołowe zbudowanie poczucia zaufania 
uczestników i trenera do siebie przez wypracowanie kontraktu i jego uważne 
stosowanie. zaufanie pozwala uczyć się bezpiecznie, bez obawy, że będzie 
się ocenionym. Przestrzeń tak trener kreuje, by wyzwania, błędy trudności 
były okazją do rozwoju, a nie oceny. Trener koncentruje się na tym, co już 
uczestnicy potrafią i wspiera w sytuacjach trudnych.

TRENING KOmPETENCJI INTERPERSONALNYCH

To pierwsze zajęcia grupowe, których celem jest integracja uczestników jako grupy, rozwój 
umiejętności skutecznej komunikacji. 

zakres tematyczny jest następujący:

•	 Integracja i poznanie siebie z różnych perspektyw –  tak, by uczestnicy pokazali siebie z róż-
nych stron.

•	 zawarcie kontraktu.

•	 ćwiczenia z budowania grupy.

•	 wstęp do komunikacji – mini wykład dotyczący naczelnych zasad komunikacji.

•	 Istota i proces komunikacji.

•	 bariery w komunikacji.

•	 mini wykład dotyczący aktywnego słuchania: parafraza, odzwierciedlanie, komunikat „Ja”.

•	 ćwiczenia na stosowanie odzwierciedlania.

•	 ćwiczenia na stosowanie parafrazy.

•	 ćwiczenia na stosowanie komunikatu „Ja”.
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kretną godzinę. Kiedy wszyscy są gotowi, prowadzący mówi: „Jest godzina pierwsza (spoty-
kają się osoby umówione ze sobą na 13:00). Tematem do rozmowy będzie kraj, do którego 
chciałbyś pojechać i dlaczego”. I tak dalej… (jest to dłuższa zabawa).

•	 Dzielimy uczestników na np. pięcioosobowe grupy. Każda ma za zadanie wykonać po 5-6 za-
dań przygotowanych wcześniej na terenie miejscowości, w której się znajdujemy. Przykłado-
we zadania to: policzenie stolików na zewnątrz kawiarni, poznanie imienia koleżanki pracują-
cej w sklepie, zapytanie się o cenę dowozu pizzy do domu itp.

•	 mission Impossible: zabawa dla całej grupy (najlepiej dużej), gdzie uczestnicy mają 45 minut 
na wykonanie 25 zadań z kartki. Od nich zależy, jak się za to zabiorą. Przykładowe zadania to:

               Ile lat macie wszyscy razem?

               Splącz warkocz z włosów dwóch osób.

               wszyscy muszą być cicho przez minutę.

               zrób selfi kogoś, kto robi selfi, kto robi selfi, kto robi selfi… 

               w 33 minucie zadania wszyscy muszą się grupowo przytulić.

               Postaw coś do góry nogami.

               Cztery osoby muszą się zamienić koszulkami.

TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA

Trening poszerza horyzonty, ćwiczy elastyczne myślenie, uczy kreatywnego rozwiązywania proble-
mów. uczestnicy w grupach mierzą się z rozwiązywaniem twórczych zadań, produkują pomysły, roz-
wijają wyobraźnię. w metodzie greckiej kreatywność jest jedną z najważniejszych cech, które pozwa-
lają spojrzeć na siebie, na swoje zasoby, w kreatywny, niepowtarzalny sposób.
Przykładowe ćwiczenia:
Kreatywne pisanie
Na rogu kartki A4 każda osoba zapisuje wymyślone słowo, następnie zagina róg i odkłada kartkę na 
środek. Losujemy kartki w kolejnym rogu, bez patrzenia na to, co już jest, piszemy kolejne słowo i tak 
do 4 rundek. Każdy losuje jedną kartkę i ma za zadanie ułożenie opowiadania. Opowiadanie ma skła-
dać się z 4 zdań logiczne wynikających z siebie. Każde zdanie musi zawierać jeden wyraz z kartki. Każdy 
z piszących nadaje tytuł swojemu opowiadaniu. Po napisaniu każdy czyta na forum grupy. uczestnicy 
robią rysunki do swoich dzieł. Omówienie  przebiegu   z   uczestnikami/uwagi.
Rozmowa na temat tego, co było trudne. uczestnicy zabierają swoją pracę do domu.
Bricolage z przedmiotami
Każdy szuka jakiegoś przedmiotu (wyjmuje z torby, może wziąć z wyposażenia pomieszczenia).  
zadaniem jest ułożenie opowiadania. Każdy po kolei wymyśla zdanie, w skład którego wchodzi nazwa 

przedmiotu trzymanego w ręce. Opowiadanie musi mieć sens.
Spisuje osoba prowadząca. Po stworzeniu opowiadania grupa wymyśla tytuł. głosowanie na najlepszą 
z podanych propozycji (można głosować dwukrotnie).
Co jest z tym nie tak?
waszym zadaniem będzie wypisanie problemów, które wiążą się z używaniem powszechnie znanych 
przedmiotów i środków. A więc jakie problemy mogą pojawić się w związku z użyciem:
świecy do oświetlania mieszkania, wiertarki do wiercenia otworów w ścianie, komputera osobistego,
elektrycznej maszynki do mięsa, nożyczek, kluczy, dziadka do orzechów, agrafki, zmywacza do pa-
znokci, lakieru do włosów.

Co by było, gdyby?
uczestnicy zastanawiają się:
Co by było, gdyby na świecie nie było koloru zielonego? 
Co by było, gdyby nie było koła?
Co by było, gdyby krople deszczu były wielkości arbuza?
Co by było, gdyby słońce świeciło na zielono?
Co by było, gdyby mrówki były wielkości ciężarówki?
Co by było, gdyby trawa była fioletowa?
Co by było, gdyby woda w morzu była różowa?
Co by było, gdyby kolana zginały się w drugą stronę?
Co by było, gdyby ludzie nie mieli rąk?
Co by było, gdyby nie było na świecie miłości?
Co by było, gdyby nie było kobiet?

Muzeum
Dzielimy grupę na 4 drużyny. Każda drużyna to kustosze pracujący w muzeum. Ich zadanie polega na 
przygotowaniu ekspozycji, składającej się z minimum 5 przedmiotów oraz napisaniu i wygłoszeniu 
przemówienia na temat tej ekspozycji.
Tematy ekspozycji:

•	 sala: przedmioty, których nie da się złapać,
•	 sala: przedmioty najbardziej pożądane przez ludzi,
•	 sala: rzeczy z górnej półki,
•	 sala: przedmioty, których jeszcze nigdy nie widziano,
•	 sala wrażeń,
•	 sala marzeń,
•	 sala rzeczy zgubionych,
•	 sala rzeczy z drugiej ręki,
•	 sala  brudnych myśli,
•	 sala dziwactw,
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•	 sala strachu,
•	 sala  zagubionych myśli,
•	 sala głupoty,
•	 sala zamkniętych drzwi,
•	 sala straconych szans.

Maszyna
grupa dzieli się na 5-8 osobowe zespoły. zdaniem zespołów jest zbudowanie maszyny określonego 
typu, w której każdy uczestnik będzie stanowił jakąś część. Poszczególne elementy mają być połą-
czone z innymi i wyraźnie ze sobą współpracować. maszyna musi wydawać jakiś dźwięk. 
Typy maszyn do zbudowania:

•	 maszyna do produkcji radości,
•	 maszyna do robienia kłopotów,
•	 maszyna do usuwania problemów,
•	 maszyna do odrabiania lekcji,
•	 maszyna do produkcji głupoty.

Na koniec ćwiczenia zespoły kolejno prezentują swoje maszyny.

ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

uczestnicy na warsztatach uczą się tworzyć projekty, biznesplany, poznają podstawowe informacje 
dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
mottem przewodnim zajęć jest stwierdzenie, że nawet jeśli masz niewiele pieniędzy, ale dobrze nimi 
zadysponujesz, unikniesz problemów finansowych, a nawet możesz zaoszczędzić. uczymy się plano-
wać wydatki w budżetach domowych tak, aby nie popaść w tarapaty finansowe.
Dodatkowo uczestnicy dowiadują się, jak nie wpaść w spiralę zadłużenia szczególnie w tzw. „chwilów-
kach” oraz jak skutecznie się z nich wydostać.

Część I 
Budżet domowy
budżet domowy to zestawienie dochodów i wydatków. Nawet jeśli masz niewiele pieniędzy, ale do-
brze nimi zadysponujesz, unikniesz problemów finansowych, a nawet możesz zaoszczędzić.

Jak to zrobić?
Odpowiednie zarządzanie budżetem domowym pozwala na utrzymanie finansów pod kontrolą. Pod-
stawą każdego budżetu jest dobry i realny plan, którego należy konsekwentnie przestrzegać. 

Planowanie krok po kroku
Sporządź listę wszystkich swoich dochodów – uwzględnij wszystko – dochody z pracy, rentę, świad-
czenia socjalne, alimenty, emeryturę i inne.

Sporządź listę wydatków. To już nieco trudniejsze zadanie. Dla ułatwienia podziel wydatki na nastę-
pujące grupy:

•	 wydatki cykliczne – rachunki, opłaty, ubezpieczenia, bilety miesięczne, benzyna itp.,
•	 wydatki okazjonalne – np. zakup opału, podręczników, prezenty świąteczne, urodzinowe, 

imieninowe, itp.,
•	 wydatki codzienne – żywność, środki czystości, 
•	 wydatki nagłe – np. wizyty u lekarza, kupno leków, naprawy, mandaty itp.

ćwiczenie:
zaplanuj swój miesięczny budżet:
Dochody miesięczne:
………………………………………………………… zł
………………………………………………………… zł
………………………………………………………… zł
RAzEm: ………………………………….…. …………zł
wydatki miesięczne:
Cykliczne:
Czysz …….… zł
Prąd  ………. zł
woda  ….…… zł
…………………
…………………
RAzEm CyKLICzNE . …………zł

Okazjonalne:
Opał ………… zł
Prezenty świąteczne  ………… zł
………………………………..
……………………………….. 
Nawet jak w danym miesiącu nie występują możesz odkładać drobne kwoty na ich poczet w innych 
miesiącach.
RAzEm OKAzJONALNE . …………zł

Codzienne:
Jedzenie (można bardziej szczegółowo) …….. zł
Środki czystości (można bardziej szczegółowo) …….. zł
Papierosy ………………….. zł
…………………………………
…………………………………
RAzEm CODzIENNE . …………zł
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Nagłe
Nie możesz ich przewidzieć, ale możesz odłożyć przewidująco nieco gotówki na ich pokrycie. Odłożo-
ne pieniądze możesz traktować jak drobne oszczędności.
bILANS: dochody – wydatki = ………… zł

miesięczne zestawienie dochodów i wydatków uzmysłowi Ci, jakie masz potrzeby finansowe i możli-
wości.

Pytania:
Czy jest coś, na czym możesz zaoszczędzić?
Czy możesz zrezygnować z 5% miesięcznie w wydatkach codziennych i okazjonalnych?
Jaką część Twoich wydatków stanowią używki?

PAmIĘTAJ!
Planuj starannie.
Płać rachunki w terminie.
ustal limity.
Dokonaj analizy ofert na telefony, telewizję, Internet – może znajdziesz lepszego dostawcę.
Staraj się nie zadłużać – SzCzEgÓLNIE w PARAbANKACh (analizuj RRSO).
unikaj spirali zadłużenia – nie bierz kredytu na spłatę poprzedniego.

Część II 
Ja przedsiębiorca

zastanów się, w jakiej branży chciałabyś prowadzić działalność gospodarczą.
Dokonaj analizy posiadanych zasobów:

•	 gotówka,
•	 zdolność kredytowa,
•	 lokal,
•	 samochód itp.

zastanów się, jakie miesięczne koszty będziesz ponosić w związku z prowadzoną działalnością? (opła-
ty zuS, media, wynagrodzenie pracowników, podatki, materiały, usługi obce, opłaty na rozpoczęcie 
np. zakup maszyn, wyposażenia itp.).
Dokonaj kalkulacji przychodów, jakie będzie przynosiła Twoja działalność.
Sporządź kalkulację w układzie miesięcznym i rocznym.

miesiąc I
Przychody - ……. zł (uzasadnij kwotę)
Koszty - ………... zł (uzasadnij kwotę)
Dochód/strata ………….. zł

miesiąc II
Przychody - ……. zł (uzasadnij kwotę)
Koszty - ……..…. zł (uzasadnij kwotę)
zysk/strata ………….. zł
.
.
.
Przychody roczne………zł
Koszty roczne - …………zł
zysk/strata roczna …….. zł
PyTANIA:
Czy udało mi się wypracować zysk?
Czy wypracowany zysk mnie zadowala?
Co mogę poprawić?
Czy planując, wziąłem pod uwagę wszelkie okoliczności?
Czy własna działalność gospodarcza to jest to, co chciałbym w życiu robić?

WARSZTATY IT
warsztaty IT rozwijają kompetencje cyfrowe, budują wśród uczestników poczucie wartości związane 
z poruszaniem się w świecie mediów cyfrowych, zapobiegają wykluczeniu cyfrowemu. zajęcia zaczy-
nają się od wspólnych zabawi i gier komputerowych, by zachęcić uczestników do dalszej części zajęć. 

ważnym elementem metodologii jest to, że uczestnicy rozwijają kompetencje, bazując na codzien-
nych obszarach np. robią album rodzinny, kalkulacje wydatków, zaproszenia na urodziny itp.
w trakcie warsztatów uczestnicy: 

•	 zakładają swoje konto pocztowe e-mail, uczą się zarządzania pocztą – foldery, hasła, zakładki,
•	 wysyłają wiadomości e-mail z treścią,
•	 poznają komunikację wizualną, infografiki,
•	 uczą się pracować z edytorem zdjęć, dodawać efekty, przycinać zdjęcia, nasycać grafikę kolorem itp.
•	 tworzą kolaże zdjęć, albumy,
•	 pracują w programie Canva.com, tworząc samodzielne projekty zaproszeń, życzeń, plakatów  

i inne grafiki użytkowe,
•	 uczą się tworzyć budżety domowe, listy zakupów, poznając program mS Excel
•	 uczą się konstruktywnie korzystać z mediów społecznościowych: facebook, Instagram, Tik-Tok itp.

Istotną kwestią jest to, że bez względu na to, na jakim poziomie cyfrowym jest uczestnik, który  
dołączy do grupy, trener stara się elastycznie dopasować program do jego możliwości, uwzględniając 
najbliższą sferę jego rozwoju.
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1. Jak zaprojektujesz różne formy wymiany doświadczeń 
i uczenia się od siebie, by uczestnicy jak najwięcej  
od siebie skorzystali?

2. W jaki sposób zadbasz by każdy z uczestników miał 
przestrzeń do uczenia się i odkrywania siebie w grupie?

3. Jak zaprojektujesz pracę w grupie o różnorodnych 
wartościach i poglądach?
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POZIOM 4 DZIAŁANIA ZAWODOWE

uczestnicy w trakcie działań indywidualnych budują obraz siebie, odkry-
wają swoje mocne i słabe strony, patrzą na swoje umiejętności i zdolno-
ści z różnych perspektyw. Jest to moment, w którym warto zainwestować 
swój czas w zdobycie kwalifikacji zawodowych. Pozwoli to uzyskać nowe  
uprawnienia ważne na rynku pracy i zwiększy szanse na zdobycie zatrud-
nienia.
Dzięki nowym kwalifikacjom uczestnicy poczują się pewniej w środowisku 
i na rynku pracy. 

KURSY ZAWODOWE 

Organizując kursy zawodowe, należy najpierw rozeznać wykształcenie uczestników i możliwości zdro-
wotne. Stąd przed danym kursem lekarz medycyny pracy kwalifikuje do wykonywania danego zawo-
du, by po ukończeniu kursu uczestnik zdobył certyfikat potwierdzający prawa do jego wykonywania. 
w Polsce istnieją zawody takie jak np. opiekunka dziecięca, które wymagają wykształcenia średniego 
lub np. zawód kucharza, który nie wymaga od uczestnika wykształcenia.

ważnym elementem metodologii jest możliwość odbycia w trakcie kursu praktycznych zajęć, które 
wyposażą uczestnika w niezbędne umiejętności. Należy pamiętać, że kurs zawodowy powinien mieć 
wysoki poziom, gdyż szanse na rynku pracy wzrastają wraz ze wzrostem umiejętności osób starają-
cych się o pracę. Dzisiaj pracodawca szuka pracowników z konkretnymi umiejętnościami. 

Na kursie zawodowym uczestnik odkrywa swoje możliwości, wykonuje nowe czynności i powierzone 
zadania. Czasem sam się zadziwia, ile potrafi zrobić i jakie ma zdolności. 
Po kursie uczestnik dokonuje analizy: 

•	 Co potrafię?
•	 Co wiem?
•	 Co jest moim wyzwaniem?
•	 Co odkryłem?
•	 Co rozwinąłem, co udoskonaliłem?
•	 gdzie mogę to wykorzystać?
•	 Czego się po sobie nie spodziewałem? Staże dla wielu osób stają się trampoliną do stałej pracy i drogą do wychodzenia z ubóstwa.

STAŻE ZAWODOWE

Staże zawodowe to działania, które budują doświadczenie zawodowe uczestników. Pracodawcy 
oczekują często na rozmowach kwalifikacyjnych od kandydatów doświadczenia zawodowego. Staże 
zawodowe pozwalają je zdobyć, ponadto umożliwiają sprawdzenie się w nowych sytuacjach i rozwi-
jają sprawczość oraz samodzielność. Są one okazją do pokazania się pracodawcy w działaniu. zakład 
pracy staje się kolejną przestrzenią do odkrywania siebie i swoich zasobów.
zgodnie z grecką metodą nad statystą czuwa opiekun, mentor, który go wspiera, udziela informacji 
zwrotnych, pokazuje i modeluje zachowania. To on tak tworzy przestrzeń do działania, by uczestnik 
podejmował odpowiedzialne zadania, które go rozwijają, a z drugiej strony czuwa, by były na miarę 
jego możliwości. Jeśli statyście sprawia trudność opanowanie danych umiejętności, to przez pewien 
czas jest cieniem osoby, która potrafi to robić, obserwuje ją i naśladuje do momentu, aż to opanuje. 
Jeśli nie przynosi to efektów to elastycznie przenosi się uczestnika do innych prac, by mógł się w nich 
sprawdzić i eksperymentować z różnymi działaniami, na różnych stanowiskach. Im więcej doświad-
czeń, tym więcej wiedzy o sobie zgromadzi statysta. 

               uczestnik w trakcie stażu prowadzi Zeszyt Odkryć, w którym zapisuje wszystko, co nauczył się 
w danym dniu na stażu. 
Informacje umieszcza  w 4 dymkach: 

Dzisiaj dowiedziałem się

Potrafię już 

Trudno mi z 

Jutro 



64 65



66 6766 67

N
O

TA
TK

I

1. Jakie kryteria przyjmiesz przy wyborze firm 
realizujących kursy zawodowe?

2. Jak będzie zorganizowana pomoc mentorska podczas 
uczenia się nowych umiejętności?
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POZIOM 5 DZIAŁANIA Z PRZESTRZENIĄ I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

włączanie rodziny w środowisko lokalne odbywa się przez 
animacje społeczne, tutoring sąsiedzki, animacje sportowe 
i realizację różnych przedsięwzięć. To w ramach animacji 
uczestnicy spotykają się z otoczeniem, sąsiadami, znajomymi, 
włączając się w różne działania. Jest to kluczowy element, nie 
do pominięcia w realizacji metody pracy z rodziną w otwartym 
środowisku, oparty na greckich doświadczeniach.

ANIMACJE SPOŁECZNE 

zajęcia animacyjne angażowały całe rodziny w dane działania na rzecz społeczności lokalnej. wzmac-

niano więzi rodzinne przez aktywne formy współpracy, podczas zajęć rodziny integrowały się i wspie-

rały wzajemne. w trakcie spotkań animacyjnych wzmacniano interakcje społeczne ze środowiskiem 

lokalnym. w uczestnikach budzono entuzjazm, postawę twórczą i nawiązywano relację opartą na za-

ufaniu i autorytecie z prowadzącymi zajęcia. Rozwijano twórcze myślenie, wykorzystywano potencjał 

uczestników i przełamywano ograniczenia, rozwijano kompetencje społeczne. 

Podczas pikników rodziny wspólnie działały na rzecz innych rodzin. Przygotowywali poczęstunek, 

pomagali w organizowaniu imprezy, przywożeniu produktów, rozpalaniu ogniska, wydawali napoje. 

wszyscy włączali się do porządkowania miejsc, w których odbywały się pikniki i inne imprezy.

Animacje odbywają się na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to integracja rodzin wewnątrz grupy 

projektowej. Dla osób, które do chwili rozpoczęcia uczestnictwa w działaniach były wykluczone, po-

nieważ tylko opiekowały się cały czas swoimi małymi dziećmi, chorymi rodzicami lub niepełnospraw-

nymi osobami w rodzinie, integracja i spotkania w grupie projektowej były wyzwaniem. Animacje  

na tym etapie dotyczyły różnorodnych spotkań w mniejszej grupie, śniadań podwórkowych, warszta-

tów mydlarskich, warsztatów rękodzielniczych (np. wytwarzanie świeczek, zdobienie butelek i pude-

łek techniką decupage, wypalanie w drewnie, tworzenie tabliczek do krótkich notatek).

Drugi etap w otwartej metodzie pracy z rodziną to wychodzenie w środowisko lokalne – np. wspólne 

grille z otoczeniem, przedstawienie happeningów, wycieczki do dużych miast, na basen, plac zabaw, 

do kina, lokalnych muzeów.
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1. W jaki sposób zadbasz, by działania prowadzone były 
podmiotowo z uczestnikami, a nie dla uczestników?

2. Jaki włączysz różne podmioty do współpracy?

3. W jaki sposób będziesz podkreślał, to co już 
osiągnęliście?
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PODSUmOWANIE I EWALUACJA 

bardzo ważnym etapem pracy jest podsumowanie, przyjrzenie 
się efektom działań oraz wyciągnięcie wniosków do dalszego 
rozwoju.  

Ewaluacji dokonujemy metodami takimi jak: wywiad pogłębio-
ny z uczestnikami, obserwacja ukierunkowana, wywiad z men-
torami, specjalistami i trenerami.

Ewaluacja zawiera obszary zmian, jakie się dokonały w zakresie 
wiedzy uczestnika o sobie, postrzegania siebie, sprawczości, 
odpowiedzialności.

Jako narzędzie zaczerpnięte od mentorów greckich proponujemy „mapę JA”.

uczestnik odrysowuje siebie i w poszczególnych częściach ciała zapisuje informacje o sobie:

•	 w głowie zapisuje to, czego się nauczył, 

•	 w rękach to, jakie rozwinął umiejętności,

•	 w sercu to, co odkrył w sobie,

•	 w nogach dokąd zmierza, co jest jeszcze jego wyzwaniem, co chce rozwinąć,

•	 ozdabia wszystko dymkami, zapisując, co by do siebie powiedział, z czego jest dumny, zado-
wolony, co o sobie myśli, jakie emocje przeżywa.

w ewaluacji wskazujemy również wnioski na przyszłość - to, co osiągnęliśmy, i to, co jest celem dalszej 
ścieżki rozwoju.  
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Discovering and being aware of individual and social resources is the fundament of processes which 
motivate change. The greek model discussed in this publication is based on comprehensive and multi-
level work: with the participant, their family, their environment and with institutions. Considering the 
complexity of problems contributing to the inheritance of poverty and social exclusion, it requires a 
complementary and multidirectional impact.  

The described method deals with 4 basic concepts: poverty, inherited poverty, social exclusion and 
learned helplessness. At the introduction of the publication, we explain our understanding of these 
concepts. 

The fundamental idea of the method is to create space and conditions for discovering resources, ex-
periencing them and experimenting. Space is of strategic importance in greek solutions. It has to be 
inspiring, confidence inducing and safe for new challenges. 

The method includes the following levels of activities: 

Level 1 FAMILY ACTION - fAmILy mENTOR, fAmILy guIDANCE (comprehensive support for families 
by a mentor who works with all specialists addressing the family and is the person who integrates all 
levels of support). 

Level 2 ACTIVITIES IN INDIVIDUAL CONTACT: CAREER TRAINER, COACh, PSyChOLOgIST (the goal is 
to work with the participant on increasing their sense of agency, increasing faith in their own abilities; 
evaluating their abilities, professional potential, values and goals they would like to achieve at work 
and in their private life). 

Level 3 GROUP ACTIVITIES INTERPERSONAL COmmuNICATION TRAININg, CREATIVE ThINKINg 
TRAININg (group workshops developing competencies in a group; working in small groups broadens 
the possibilities to discover oneself in the context of others, favors giving and receiving feedback). 

Level 4 PROFESSIONAL ACTIVITIES VOCATIONAL COuRSES, VOCATIONAL INTERNShIPS (during indi-
vidual activities participants build self-image, discover their strengths and weaknesses, look at their 
skills and abilities from different perspectives; it allows them to gain new experience which is impor-
tant in the labor market and increases their chances of being employed). 

Level 5 ACITIVITIES IN THE LOCAL ENVIRONMENT LOCAL ANImATIONS, INTEgRATION AND COOPER-
ATION Of INSTITuTIONS AND ORgANIzATIONS, JOINT uNDERTAKINgS (as a part of animation, par-
ticipants have the opportunity to develop organizational skills and cooperation; they work in groups, 
make plans together, meet with their environment, neighbors, friends, engage in various activities).

The last chapter is devoted to evaluation, or summary, which is an invaluable tool to help in 
drawing conclusions which are needed for choosing a direction of further development. 

There are many exercises and tasks in the publication which help to achieve the goals set at 
a certain level. The collected materials are an example of transforming theory into practice and will 
certainly enrich the workshop of those who are interested in the discussed topics.

The core of our activities is the principle of subjectivity:  
WE ACT WITH PEOPLE AND NOT FOR PEOPLE.






