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Tým vedení projektu
Varnsdorf, 2013
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1. Úvod
Účelem této metodiky je pomoci pracovníkům projektu Šance pro Šluknovský
výběžek v přímé kontaktní práci s cílovou skupinou.
Dalším cílem metodiky je do určité míry sjednotit praxi přímé kontaktní práce
s cílovou skupinou.
Metodika také navrhuje způsoby spolupráce mezi členy týmu projektu Šance pro
Šluknovský výběžek.
Tato metodika není tesaná do kamene. Je to otevřený text, který se může pod
vlivem vývoje projektu i objektivní situace měnit, přizpůsobovat, aktualizovat, prostě
zlepšovat.
V tomto smyslu je metodika prostorem, příležitostí i úkolem všech aktivních
pracovníků projektu.

1.1 Vzdělávací programy a moduly projektu
Metodika se týká realizace všech vzdělávacích programů, které v projektu vznikly:
1. vzdělávací program

Odpovědný přístup k financím, prevence dluhové pasti,
správné sestavování rozpočtu

2. vzdělávací program

Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání
manipulativních technik

3. vzdělávací program

Multikulturalismus, prevence extremismu, respekt k lidským
právům a sociálním odlišnostem

4. vzdělávací program

Prevence kriminality

Příklady jsou uváděny zejména ze vzdělávacího programu č. 1 – Finanční
gramotnost. Uvedené příklady mohou být ve většině případech analogicky přeneseny
i do realizace ostatních tří vzdělávacích programů.
1.1.1 Přehled vzdělávacích modulů v rámci vzdělávacích programů
1. vzdělávací program:
Odpovědný přístup k financím, prevence dluhové pasti, správné sestavování rozpočtu
Vzdělávací moduly:
FG – 01 Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele
FG – 02 Prevence dluhové pasti
FG – 03 Sestavování a dodržování rozpočtu
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(10 hodin)
(10 hodin)
(10 hodin)

Úspěšně podpořená osoba - při min. počtu 18 hodin výuky v rámci vzdělávacího
programu.
2. vzdělávací program:
Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik
Vzdělávací modul:
VM - Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních
technik
(10 hodin)
Úspěšně podpořená osoba - při min. počtu 6 hodin výuky v rámci programu.
3. vzdělávací program:
Multikulturalismus, prevence extremismu, respekt k lidským právům a sociálním
odlišnostem
Vzdělávací moduly:
MK – 01 Multikulturalismus
(10 hodin)
MK – 02 Principy soužití menšiny s většinovou společností
(10 hodin)
Úspěšně podpořená osoba - při min. počtu 12 hodin výuky v rámci programu.
4. vzdělávací program:
Prevence kriminality
Vzdělávací modul:
PK - Prevence kriminality
(10 hodin)
Úspěšně podpořená osoba - při min. počtu 6 hodin výuky v rámci programu.

1.2 Organizační schéma v oblasti přímé kontaktní práce s cílovou
skupinou
Věcný manažer žadatele
Věcný manažer partnera 1 a 2
Metodik vzdělávání
Varnsdorf

Metodik vzdělávání
Rumburk

Metodik vzdělávání
Šluknov 1 a 2

Metodik vzdělávání
Liberecko

Mentor vzdělávání 1

Mentor vzdělávání 4

Mentor vzdělávání 7

Mentor vzdělávání 10

Mentor vzdělávání 2

Mentor vzdělávání 5

Mentor vzdělávání 8

Mentor vzdělávání 11

Mentor vzdělávání 3

Mentor vzdělávání 6

Mentor vzdělávání 9

Mentor vzdělávání 12
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1.3 Kontakty na členy realizačního týmu projektu
Jméno

Prac.

Pozice v projektu

E-mail

Telefon

Ing. Václav Černohous

Manažer projektu žadatele

Vdf

v.cernohous@sosvdf.cz

Ing. Jarmila Mahnelová

Finanční manažer 1

Vdf

j.mahnelova@sosvdf.cz

Lenka Pavlištová

Finanční manažer 2

Vdf

l.pavlistova@sosvdf.cz

412 354 775
606 802 172
412 354 174
731 109 944
412 354 772
724 170 789

Ing. Dana Vorlová

Věcný manažer žadatele

Vdf

d.vorlova@sosvdf.cz

412 354 773

Ing. Michaela Rozborová

Metodik vzdělávání Varnsdorf

Vdf

m.rozborova@sosvdf.cz

Dagmar Flugrová

Mentor vzdělávání 1

Vdf

d.flugrova@sosvdf.cz

Lenka Jelínková

Mentor vzdělávání 2

Vdf

l.jelinkova@sosvdf.cz

412 354 773
412 354 797
608 553 560
412 354 797
604 670 991

Eva Brejchová

Mentor vzdělávání 3

Vdf

brejchovavdf@seznam.cz

607 263 269

PaedDr., Bc. Milan Jirsák

Metodik vzdělávání Rumburk

Rbk

jirsak.m@seznam.cz

777 163 369

Martina Fodorová

Mentor vzdělávání 4

Rbk

fodorovam@seznam.cz

724 213 354

Anna Zibnerová

Mentor vzdělávání 5

Rbk

anitarbk@seznam.cz

739 803 996

Magda Hönes

Mentor vzdělávání 6

Rbk

magdarej@atlas.cz

603 305 368

Ing. Helena Říhová

Manažer projektu parntera

Šl

rihova@lesnicka-skola.cz

412 359 919

Patricie Medková

Finanční manažer partnera

Šl

412 314 021

Ing. Robert Petroušek

Věcný manažer partnera 1

Šl

medkova@lesnicka-skola.cz
petrousek@lesnickaskola.cz

Mgr. Bc. Rudolf Sochor

Věcný manažer partnera 2

Šl

412 314 016

Hana Svárovská

Metodik vzdělávání Šluknov 1

Šl

Jana Sopoušková

Metodik vzdělávání Šluknov 2

Šl

sochor@lesnicka-skola.cz
svarovska@lesnickaskola.cz
sopouskova@lesnickaskola.cz

Bc. Marcela Postlerová

Mentor vzdělávání 7

Šl

Bc. Lucie Demeterová

Mentor vzdělávání 8

Lucie Marčoková

412 314 023

412 314 026
412 314 027
412 315 329

Šl

postlerovi@seznam.cz;
demeterova@mestosluknov.cz

Mentor vzdělávání 9

Šl

m.Lusy@seznam.cz

412 315 334

Mgr. Vladimír Ort

Metodik vzdělávání Liberecko

ČL

vladimir.ort@kustod.cz

777 773 830

Dagmar Svobodová

Mentor vzdělávání 10

ČL

svobodova@fchcl.cz

774 116 779

František Málek

Mentor vzdělávání 11

ČL

m.alek@centrum.cz

736 138 079

Bc. Josef Ort

Mentor vzdělávání 12

ČL

jeffev@centrum.cz

725 011 572

412 315 334

1.4 Základní směr projektu
Metodika se podřizuje základním cílům projektu Šance pro Šluknovský výběžek. Tyto
cíle by měli dobře znát i pracovníci projektu, kteří budou v přímém kontaktu
s účastníky. Proto si je jako startovní bod připomeneme.
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ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU (citace):
 zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR a zejména
Šluknovského výběžku;
 zvýšit vzdělanost cílové skupiny;
 zlepšit motivaci k dalšímu vzdělávání ve 4 oblastech (viz zaměření
vzdělávacích programů);
 vytvořit specifické mechanismy návratu cílové skupiny do vzdělávacího
procesu
Prostor pro vaše poznámky:
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2. Cílová skupina projektu
Nejdřív je potřeba, abychom odlišili širší a užší cílovou skupinu:
Širší cílová skupina jsou teoreticky všechny osoby starší 15 let v regionech,
kde projekt působí. Tuto širší skupinu bude chtít projekt oslovit cílenou
mediální kampaní „Akce na podporu dalšího vzdělávání“.
Užší cílová skupina jsou osoby starší 15 let ze zapojených regionů, kteří se
zúčastní vzdělávacích programů.

!

Tato metodika se týká pouze užší cílové skupiny, protože řeší přímou
kontaktní práci s účastníky vzdělávacích programů.

Charakteristika cílové skupiny uvedená v projektu Šance pro Šluknovský
výběžek:
• minimálně 430 osob zejména ze Šluknovského výběžku (Rumburk,
Varnsdorf, Šluknov) a z dalších obcí přilehlých regionů jako je Nový Bor,
Česká Lípa, apod.
• osoby s nízkou vzdělanostní úrovní, tj. pouze se základním vzděláním,
• osoby s různou národností, různého věku, sociálního statutu, vyznání,
• osoby bez uvědomělého a soustavného vzdělávání.
Pro přímou kontaktní práci Vás, mentorů vzdělávání, je velmi důležité, abyste znali
charakteristiky cílové skupiny, protože tato znalost je předpokladem pro úspěšnou
práci s účastníky. Je to úplně stejné, jako se žáky ve škole – když je lépe poznáme a
vnímáme každého z nich i jako jedinečnou osobnost, pak máme větší šanci pomoci
jim k lepším výsledkům.
Z tohoto důvodu rozšíříme výše uvedený stručný popis cílové skupiny o další
charakteristiky:
• Pestrost (základní charakteristika). Cílová skupina projektu není jednolitá.
Budete se setkávat s lidmi s různým rodinným zázemím – s členy úplných i
neúplných rodin, lidmi, kteří žijí sami nebo v nějakém kolektivním ubytovacím
zařízení (např. v ubytovně, azylovém domě). Budou to lidé různého věku,
vyznání, různé národnosti, různých profesí. Právě kvůli této pestrosti budeme
v projektu v přímé kontaktní práci preferovat individuální přístup a metody,
před kolektivními, frontálními aktivitami.
• Vzdělanostní úroveň. Projekt je zaměřen na lidi, kteří absolvovali nižší úrovně
vzdělávání. Budeme tedy pracovat zejména s vyučenými a lidmi s pouze
základní školou, resp. se splněnou základní povinnou školní docházkou.
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• Úroveň gramotnosti. Různé průzkumy dospělé populace ukazují, že určitá část
lidí je nejistá v základních početních operacích (matematická negramotnost),
nerozumí složitějším textům (čtenářská negramotnost) a nedokáže se orientovat
v složitějších
životních
situacích
(funkční
negramotnost).
S těmito
charakteristikami se budeme často setkávat u účastníků projektu. Velmi
rozšířeným jevem v cílové skupině je finanční negramotnost, která je také
v projektu řešena samostatnou osvětovou aktivitou.
• Vztah ke vzdělávání a k učení. Pro nás, mentory je velmi důležité akceptovat,
že mezi účastníky bude část těch, kteří mají velmi špatný vztah ke vzdělávání, ke
škole, ke klasickým vzdělávacím metodám. Škola je pro ně spojena s pocitem
neúspěchu.
• Životní přístup. Základní životní postoj mnoha lidí, jejichž životy jsou
poznamenány neúspěchem, lze vyjádřit sloganem: „Já jsem OK, vy ostatní
nejste OK“. Tento přístup svědčí o problémech s přijetím zodpovědnosti a nám,
jako mentorům, bude velmi často ovlivňovat osvětovou práci. S uvedeným
životním přístupem souvisí tendence k odsuzování a útočení na vše jiné a
odlišné. Tento postoj se pak může projevit jako xenofobie či rasismus.
• Nízké sebevědomí je typickým znakem neúspěšných lidí. V cílové skupině
projektu se s tímto jevem budeme pravděpodobně setkávat velmi často.
Podceňování sebe sama je však často maskováno demonstrovanou suverenitou.
• Věk. Budeme pracovat s lidmi od 15 let věku. To však neznamená, že můžeme u
všech účastníků počítat se skutečnou dospělostí, kterou lze charakterizovat jako
schopnost přijmout zodpovědnost a uplatňovat svá práva bez zasahování do
práv ostatních. Někteří účastníci nám budou připadat jako děti.
• Rodinné zázemí účastníků se bude pohybovat mezi póly úplné fungující rodiny
až po úplnou osamělost. Znalost rodinného zázemí je pro nás, mentory, také
důležitá, neboť ovlivňuje rady a doporučení, která účastníkům poskytneme.
Důležitá je také znalost dynamiky rodinného zázemí určitého konkrétního
frekventanta, můžeme se např. setkat s účastníkem, který se aktuálně rozvádí.
• Finanční situace účastníků projektu bude spíše špatná. Setkáme se s lidmi,
kteří mají dluhy u různých druhů věřitelů: u bank, nebankovních institucí, u státu,
u známých či příbuzných. Někteří účastníci budou mít dluh i u svých dětí ve
formě neplacených alimentů. Budeme pracovat i s účastníky v extrémních
situacích, např. s lidmi bez domova a majetku či s lidmi, kteří se ocitli v tzv.
dluhové pasti.
• Konflikty se zákonem. Někteří účastníci budou mít kriminální zkušenosti.
Setkáme se s lidmi, kteří jsou nebo byli potrestáni soudem. Někteří z nich budou
mít i zkušenost z výkonu trestu. Část z těchto účastníků se dopustila násilných
činů různého stupně.
• Subkultury. Jako mentoři vzdělávání se budeme setkávat u účastníků
s příslušností k různým neformálním skupinám a subkulturám. Můžeme se např.
setkat se squattery, bezdomovci, punkery, členy městského gangu, gamblery,
možná i prostitutkami.
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3. Rizika projektu
1. účastník nemá zájem o změnu – nabídku účasti podpořená osoba příjme, ale o
změnu nemá zájem
Opatření
V tomto případě se můžou hledat vhodná témata z modulu nebo může projít
potřebným programem i bez výsledku, bude pouze seznámena s novými
možnostmi, problém by se měl probírat s týmem, tvůrcem modulu nebo
v supervizi (s odborným pracovníkem na dané téma).
2. odpor okolí – podpořená osoba narazí na odpor okolí a bude jí to demotivovat
v setrvání v programu.
Opatření
V tomto případě, pokud bude mít zájem o program, můžou směřovat aktivity
pouze k její osobě (např. podpořená osoba se naučí udržovat domácnost a
nebude vyžadovat pomoc od dětí, partnera…) Problém by se měl probírat
s týmem, tvůrcem modulu nebo v supervizi (s odborným pracovníkem na dané
téma).
3. mentor překročí hranice – mentor překročí nedopatřením hranice, urazí nebo
poníží podpořenou osobu zasáhnutím do citlivé oblasti, např. mentor se bude chovat
nadřazeně (např. bude prezentovat věci s nemístným humorem, protože ztratí ze
zřetele, že věci, které jsou pro něj samozřejmé, pro podpořenou osobu nejsou – např.
užívání wc, teplé vody…)
Opatření
Mentor by se měl podpořené osobě omluvit, pokud by šlo o hrubé porušení
etických pravidel nebo metodiky, měla by být podpořená osoba seznámena
s možností stížnosti na mentora, celý problém by se měl řešit s nadřízenými a
měl by být ošetřen. V komplikovaných případech, ve kterých se dá
předpokládat komplikovaný vývoj, by bylo vhodné pracovat v terénu ve
dvojicích, aby se předešlo dalším rizikům.
4. podpořená osoba překročí hranice – podpořená osoba např. urazí mentora,
bude na něj křičet, bude agresivní, popř. zaútočí na mentora pod vlivem návykových
látek.
Opatření
Mentor může odložit schůzku, popřípadě zjistit, jaké problémy podpořená
osoba má, pokud bude sdílná a nabídnout jí radu nebo pomoc, pokud je to
v jeho kompetenci. V případě velké agrese podpořené osoby odejde. Mentor
udělá záznam ze setkání.
5. podpořená osoba se odstěhuje a ukončí účast v programu
Opatření
Pokud se podpořená osoba přestěhuje do oblastí, ve kterých funguje projekt,
pokusí se předat podpořené osobě kontakty na kolegy a kolegům informace o
podpořené osobě. Výuka bude pokračovat i nadále pod jiným mentorem.
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4. Úvod k práci mentora
4.1 Vstup mentora a navázání kontaktu v přirozeném prostředí
účastníka
1. mentor se vyskytuje v přirozeném prostředí komunity – představuje se
účastníkům (cílovým osobám projektu), předává informace a kontakt - ústně
2. účastník/zájemce vyhledá mentora na základě doporučení – lidé si vždy
povědí, když jim někdo pomůže a dobře se zapíše, v uzavřených komunitách
to trvá déle
3. navázání spolupráce na základě doporučení jiné instituce – škola, úřad…
4. doporučení od NNO

4.2 Rozhovor
4.2.1 Rysy rozhovoru
Základním předpokladem práce bude rozhovor, ten musí vykazovat tyto rysy:
Rozhovor by měl mít nějakou konstrukci, měl by vést k získání informací, které
budeme potřebovat pro další práci
• zformulovat si, co klient potřebuje, co je schopen a ochoten přijmout
• rozhovor by měl být vždy dialogem (mentor drží mantinely)
• je důležité sledovat neverbální projevy (jak se cítí)

4.2.2 Pravidla pro aktivní naslouchání
1.
2.
3.
4.

soustředění se na účastníka, o čem hovoří;
zaměření se na to, co účastník cítí, čemu přikládá význam;
udržování přiměřeného očního kontaktu;
kladení objasňujících otázek, aby nám účastník upřesnil věci, kterým například
zcela nerozumí;
5. nechat účastníka mluvit dokud chce, pak teprve pokládat upřesňující otázky;
6. zrcadlení = dávám jedinci najevo, že jsem porozuměla tomu, co mi řekl, nebo
tomu, co cítí;
7. objasňování = otázky, které nám umožní lépe pochopit (např. "vy jste říkal
tohle…pochopila jsem to dobře?");
8. parafrázování = převyprávím důležité informace, které jsme získali (pomůže to
podívat se na problém z jiného úhlu pohledu, pomůže to jak účastníkovi, tak
nám);
9. kotvení = mohu tím účastníka motivovat, jak problém řešit, podpořit návrh jeho
řešení;
10. otázky musí být otevřené, nikoli uzavřené (jak jsou staré vaše děti = otázka
uzavřená → ale povězte mi něco o vašich dětech…dovím se mnohem více!);
11. výraz, intonace, barva vlasů, vzhled (oční kontakt, podání ruky).
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4.2.3 Komunikační zábrany v rámci rozhovoru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přikazování, vyžadování;
varování, strašení ("jestli opustíš školu, nedáme ti žádné peníze…");
moralizování, kázání ("vzdělání je nejcennější…");
dávání rad a návodů;
poučování a argumenty (vyvolávají averzi);
souzení, kritika, obviňování ("z tebe nikdy nic nebude");
vtíravost;
posměch, dávání jmen ("mluvíš jako anarchista");
interpretování a analýza ("nemáš rád tu školu, protože jsi neúspěšný…");
přílišný soucit ("je mi vás líto", vy to máte fakt těžké…);
zjišťování a výslech (nezapisovat si, když klient mluví, aby neměl pocit, že je
vyslýchán, natož aby pak nějaké pracovníkovy zápisky měl podepisovat);
• přerušování hovoru, nezájem (koukám na hodinky, přemýšlím o něčem jiném,
…).
4.2.4 Zásady vedení rozhovoru
• stanovit si, jaký čas rozhovoru budu věnovat;
• komunikuji, abych zjistila určitá data, rozhovor by měl být vždy připravený,
cílený;
• kolik času věnovat jednomu účastníkovi, aby udržel pozornost? = průměrná
doba na výuku je 1 – 2 hodiny (lidé v duševní krizi max. 40 minut).
4.2.5 Nevýhody rozhovoru
• rozhovor je závislý na ochotě a schopnosti jedince vypovídat;
• rozhovor je ovlivněn stresem a obavami, co po mně bude mentor chtít, jak se
ke mně bude chovat (otázka prostředí, osobnosti pracovníka…);
• rozhovor je ovlivněn sebelitováním (podpořená osoba se nám chce zalíbit,
dává nám nepřesné informace, překrucuje skutečnosti, …).
MUSÍME BRÁT V ÚVAHU MOTIVACI, SCHOPNOSTI A STAV ÚČASTNÍKA PŘI
ROZHOVORU.

4.3 Služby a poradenství
Příklady služeb:
• Služby sociální rehabilitace – Agentura Pondělí
• Služby sociální prevence – Nízkoprahová zařízení, Asistenční služby pro
rodiny s dětmi
Kdy a jak nabídnout účastníkovi poradenství v těchto oblastech?
Pokud vyplyne potřeba účastníka z rozhovoru, pokud vyjádří možnost, že by chtěl
změnit stávající situaci. Její postoj však v případě nabídky může být odmítavý – může
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se cítit ponížena, pokud by otevřená nabídka přišla od mentora příliš brzy. Volba
životního stylu, který si účastník zvolil, mu může zcela vyhovovat, i když pro
většinovou společnost je to neproduktivní a zhoubné. Pokud si chce podpořená
osoba ponechat svůj životní styl, má na to zcela právo. Největším problémem je
náhled na realitu – pro účastníka může být jeho životní styl zcela vyhovující, vyrůstal
v něm a žil a je to pro něj normální a přirozený stav. Účastníci budou také narážet na
odpor okolí, budou potřebovat podporu a pomoc mentora, aby vytrvali.
Úroveň podpory musí vycházet z životních podmínek účastníka, nejdříve by měl mít
mentor přehled o životních podmínkách, aby zvolil nejvhodnější strategii a odhadl
možnosti účastníka.

4.4 Etické zásady pro práci mentorů s účastníky
Podstatou mentorovy práce je podávání informací, osvěta a vytváření příležitostí pro
neformální učení v oblastech, na které jsou zaměřeny vzdělávací moduly realizované
v projektu Šance pro Šluknovský výběžek.


Mentor nepřekračuje svou pravomoc, neposkytuje služby, které překračují
vymezení jeho role v projektu, nesupluje jiné profese.
Mentor nesupluje práci jiných profesionálů, zejména: sociálních
pracovníků, kurátorů pro dospělé, kurátorů pro mládež, úředníků,
terapeutů, právníků, komerčních poradců a dealerů.



Mentor nepřijme žádnou odměnu od účastníků vzdělávacích modulů, všechny
jeho služby jsou zdarma. Je vyloučeno i přijímání dárků.



Mentor neposkytne účastníkům žádnou finanční výpomoc, půjčku či dar.



Mentor usiluje o to, aby se nedozvěděl žádné informace, na jejichž základě by
mohl být účastník stíhán podle zákona.



Mentor usiluje o nestrannost.



Mentor nepropaguje
společností a firem.



Mentor nepřebírá na sebe zodpovědnost, která patří účastníkovi, ale naopak
posiluje jeho kompetence s cílem zplnomocnit jej k samostatnému a
odpovědnému jednání.



Mentor vždy jedná v souladu se zákony a vede k tomu i účastníky.



Mentor se snaží, aby jeho komunikace byla co nejsrozumitelnější a
nejjednoznačnější; nikdy nezneužívá své gramotnosti a kompetencí k získání
převahy nad účastníky.



Mentor je ve styku s účastníky maximálně zdvořilý, vstřícný a otevřený. Ctí
každého účastníka jako jedinečnou lidskou bytost.



Mentor je diskrétní; nesděluje třetím osobám informace, které účastníci považují
za diskrétní. Zejména dodržuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

jednostranně

žádné
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služby

konkrétních

ziskových



Mentor nikdy nejedná se skrytou identitou. Snaží se, aby všichni účastníci znali
jeho jméno a kontakt.

Prostor pro vaše poznámky:
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5. Metody přímé kontaktní práce
5.1 Druhy metod
5.1.1 Individuální konzultace
Půjde pravděpodobně o nejčastěji používanou metodu. Mentor je v kontaktu s jedním
účastníkem, nejčastěji v prostředí, které je účastníkovi blízké, známé. Podstatou
konzultace je rozhovor zaměřený na informování, doporučování, poskytování
poradenství. Mentor je zpočátku spíše v pozadí, snaží se pochopit situaci, doptává
se. Na základě úsudku o hlavních charakteristikách témat, která přináší účastník, se
mentor snaží strukturovat problém, pojmenovat jej a ohraničit. Poté vede účastníka
informacemi, které souvisí s jeho problémem. Využívá k tomu i informační texty
vzniklé v projektu. Pokud má mentor k dispozici počítač, může prezentovat informace
z internetu nebo uložené soubory.
5.1.2 Skupinové konzultace
Jde o konzultaci pro několik málo osob, např. rodina, skupina známých. Mentor je
v kontaktu se skupinou, a to nejčastěji v prostředí, které je účastníkům blízké, známé.
Podstatou konzultace je rozhovor zaměřený na informování, doporučování,
poskytování poradenství. Mentor je zpočátku spíše v pozadí, snaží se pochopit
situaci, doptává se. Na základě úsudku o hlavních charakteristikách témat, která
přináší účastníci, se mentor snaží strukturovat problém, pojmenovat jej a ohraničit.
Oproti individuální konzultaci může u této skupinové aktivity mentor využívat
skupinové dynamiky, názorů ostatních, atd. Po zmapování problémů vede mentor
účastníky takovými informacemi, které souvisí s jejich problémy. Využívá k tomu i
informační texty vzniklé v projektu. Pokud má mentor k dispozici počítač, může
prezentovat informace z internetu nebo uložené soubory.
5.1.3 Workshopy
Workshop je dílna a v přeneseném smyslu pro náš projekt znamená učební aktivitu
pro více osob, na které si budou účastníci s podporou mentora zkoušet různé
praktické činnosti. Workshopy se mohou konat v prostorách partnerů projektu nebo
v zapůjčených prostorách, ale koneckonců i v domácnostech. Příkladem takového
workshopu může zpracování rodinného rozpočtu.
5.1.4 Nácviky praktických situací
Ve vzdělávacích programech vzniklých v projektu Šance pro Šluknovský výběžek se
vyskytují nejen znalosti, ale i dovednosti. Jde např. o dovednost vyhnout se rizikům
při vybírání hotovosti z bankomatu. V takovýchto případech je na místě, aby si
účastníci s podporou mentora zkusili správný výkon určitých činností s následným
rozborem věcí, které se povedly, a které bude naopak potřeba zlepšit. Tyto nácviky
se mohou týkat i velmi delikátních věcí, jako je např. udržování si hranic při jednání
s exekutory či věřiteli. Nácviky se mohou uskutečňovat prakticky kdekoliv, kde se
budou účastníci cítit v bezpečí a pohodě.
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5.2 Charakteristika metod práce
Většina metod, které
charakteristikami:
charakteristika:

budou

mentoři

používat,

lze

popsat

následujícími

komentář:

Jde o typ tzv. občanského vzdělávání, jehož cílem je zlepšit
přenositelné kompetence související s fungováním ve společnosti.
osvěta
Základem osvěty je informování, poskytování podpory, vytváření
prostoru pro učení a velmi neformální motivace k pozitivní změně.
Cílová skupina projektu představuje do značné míry tu část

vytváření populace, která se podle všech výzkumů téměř nezapojuje do
neformálních formálního i neformálního vzdělávání. Lze však s úspěchem
příležitostí k učení vytvářet takové situace, při kterých dochází k učení, aniž by to
učící se výrazně registroval.
Osvěta bude typicky probíhat v terénu, v místech, která jsou pro
cílovou skupinu vlastní a přirozená, tedy v bytech, komunitních
terénní práce
prostorách, na ulici, v místech, kde se cílová skupina přirozeně
shromažďuje.

individualizovaná V práci mentorů budou převažovat individuální formy, tj. působení
práce na jednotlivce nebo malé skupiny, např. rodiny.
Mentoři nebudou uplatňovat moc, pravomoc ani kontrolu za

dobrovolnost účelem zapojení cílové skupiny do projektu. Všechny aktivity jsou
ve své podstatě dobrovolné.

diskrétnost Mentoři nezjišťují o účastnících žádná zbytečná data.
názornost,
hmatatelnost,
konkrétnost,
adresnost

kratší časové úseky

Mentoři budou v maximální míře využívat ilustrace, příklady,
případy, schémata, obrázky z prostředí blízkém účastníkům.
Pokud budou účastníci souhlasit, mohou být využívány
k vysvětlování i konkrétní materiály účastníků – např. smlouvy,
korespondence. Při každé vhodné příležitosti budou využívány
takové metody, při kterých si účastníci mohou věci „zažít na
vlastní kůži“, manipulovat s věcmi, zkoušet si je, atd.
Mentoři budou volit takové metody a formy osvětové práce, které
trvají spíše kratší dobu.

Prostor pro vaše poznámky:
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5.3 Doporučení pro jednotlivé metody práce

!

MAPA TERÉNU: Nejsme a nebudeme v terénu sami – pracují tam i další
pracovníci a organizace.
1. krok: Zmapovat si působení dalších poskytovatelů služeb v regionu
2. krok: Navázat s vybranými institucemi kontakt
Před samotným vstupem do terénu a vyhledáváním účastníků vzdělávání by
měla každá pracovní skupina (metodik + 3 mentoři) zmapovat ve svém regionu
výskyt souvisejících, podobných nebo stejných aktivit poskytovaných jinými
institucemi. Budou to státní, obecní, neziskové a komerční instituce.
Příklady:
 Státní instituce: výplata sociálních dávek, pobočky úřadu práce, PČR,
soudy
 Obecní instituce: kurátoři pro dospělé, terénní pracovníci sociálních
odborů, městská policie
 Nestátní neziskové organizace: např. Poradny pro dlužníky, občanské
poradny, Člověk v tísni, charity atd.
 Komerční instituce: exekutoři, banky, nebankovní instituce, firmy
zaměřené na oddlužení, vymahačské firmy.
Takto vznikne pomyslná MAPA TERÉNU, která bude pro mentory a
zprostředkovaně i pro účastníky velmi užitečná. Tento materiál může mít podobu
skutečné mapy regionu s vyznačenými body výskytu kontaktních míst a
kanceláří různých subjektů.
Každá pracovní skupina by se měla poradit a rozhodnout, které instituce předem
zkontaktuje a případně se kterými pak bude udržovat kontakt. Kontaktování
bude mít tyto přínosy:
 Bude se o nás více vědět.
 Může to přinést více uchazečů.
 Předejdeme konfliktům se službami a pracovníky působícími
v podobných, stejných nebo souvisejících oblastech.
 S některými službami by mohlo dojít ke spolupráci se synergickým
dopadem.

Vyhledávání a kontaktování cílové skupiny
Z provedené Analýzy potřebnosti vyplynulo, že v daných regionech se vyskytují lidé,
kteří potřebují informace a poradenství v oblastech zpracovávaných projektem.
Zároveň se ukázalo, že tito lidé jsou do určité míry motivovaní a ochotní se
vzdělávat.
Mentoři budou tedy vstupovat do terénu a vyhledávat konkrétní účastníky.
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Vyhledávání účastníků může mít tyto podoby:
• Přímé kontaktování občanů s nabídkou projektu.
• Zveřejňováním nabídky prostřednictvím letáku a www stránek.
• Zveřejněním nabídky v místním tisku.
• Zprostředkované kontaktování – např. přes sociální pracovníky na městském
úřadu, kteří také provádějí depistáž (vyhledávání) sociálně ohrožených.

5.4 Všeobecná doporučení pro mentory a metodiky



Mentoři jsou z určité části učitelé z odborných škol. Je nutné, aby si tito učitelé
uvědomili, že v přímé kontaktní práci nemohou uplatňovat některé metody, které
jsou efektivní pro školní vyučování – jde zejména o uplatňování pravomocí
plynoucí z nesymetrického vztahu učitel – žák. Dále by se mentoři měli vyvarovat
„mentorování“, což sice vypadá jako protimluv, ale myslí se tím tzv. poučování.
Z tohoto důvodu by ani nemělo být používáno v přímém kontaktu slovo „mentor“,
protože ne vždy je chápáno pozitivně.



Jedním z cílů projektu je přitáhnout dospělé zpět ke vzdělávání, ve kterém by
získávali novou kvalifikaci nebo by si prohlubovali stávající. Metody práce mentorů
a jejich celková komunikace s cílovou skupinou by měly respektovat tuto snahu.
Přímá kontaktní práce by měla být pro účastníky atraktivní, motivující, smysluplná,
hmatatelně užitečná.



Do kterých aktivit by se mentoři určitě neměli pouštět.

Žádoucí aktivity



Poskytování informací v rámci
témat stanovených v jednotlivých
vzdělávacích programech – tj.
osvěta




Vysvětlování na základě
příkladů

Základní poradenství –
poskytování rad a doporučení
v rámci témat stanovených
v jednotlivých vzdělávacích
programech – tj. osvěta

Aktivity, ke kterým nemáme oprávnění.










Trénink dovedností v rámci
témat stanovených v jednotlivých
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Kontrola chování
Sociální práce
Zastupování klienta
Terapie
Profesionální krizová intervence
Specializované poradenství

vzdělávacích programech – tj.
osvěta




Případně základní krizová
intervence.
Odesílání účastníka (klienta)
ke specializovaným službám.

Prostor pro vaše poznámky:
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6. Harmonogram aktivit vzdělávacích programů (KA1 –
KA4)
6.1 Časový harmonogram
rok

měsíc

Program 1
„Finanční
gramotnost“

2012

srpen

Program 2
„Mediální
gramotnost“

Program 3
„Multikulturalismus“

Program 4
„Prevence
kriminality“

Festivaly

příprava

září
říjen
listopad

1. vlna vzdělávání ve všech vzdělávacích
programech.

prosinec
leden
únor

2013

březen

2. vlna vzdělávání ve všech vzdělávacích
programech.

duben

Předpoklad:

květen

květen

červen
červenec

červen

3. vlna vzdělávání ve všech vzdělávacích
programech.

srpen
září
30.10.2013
Konec
projektu

říjen

6.2 Harmonogram plnění indikátoru úspěšně podpořených osob
v jednotlivých etapách

2013

2012

rok

Měsíc
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen

„Finanční
gramotnost“
100 úspěšně
podpořených
osob
(z toho ženy 60)

120 podpořených
osob
(z toho ženy 80)

„Mediální
gramotnost“

„Prevence
kriminality“

„Festivaly“

„Multikulturalismus“

60 úspěšně
podpořených
osob
(z toho ženy 40)

30 úspěšně
podpořených
osob
(z toho ženy 20)

80 úspěšně
podpořených
osob
(z toho ženy
60)

80 podpořených
osob
(z toho ženy 60)

40 podpořených
osob
(z toho ženy 30)

30 úspěšně
podpořených
osob
(z toho ženy 20)

40 podpořených
osob
(z toho ženy 30)
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150
podpořených
osob
(z toho ženy
100)

7. Metodika monitorovacích indikátorů
7.1 Nově vytvořený/inovovaný produkt
Nově vytvořené/inovované produkty jsou produkty, ve kterých provedené změny
v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich kvalitu. Jedná se o počet
nově vzniklých/inovovaných produktů určených pro cílovou skupinu (vzdělávací
moduly včetně studijních opor, metodika aplikace vzdělávacích modulů, festivaly
dalšího vzdělávání, mediální kampaň, webové stránky propagující individuální další
vzdělávání). Počtem produktů se nerozumí počet kusů, nýbrž počet druhů nebo
souborů.
Nově vytvořené/inovované produkty v rámci projektu jsou produkty, určené pro
cílovou skupinu (vzdělávací moduly včetně studijních opor, metodika aplikace
vzdělávacích modulů, 3 festivaly dalšího vzdělávání, mediální kampaň, webové
stránky propagující individuální další vzdělávání).

7.2 Podpořená osoba
Podpořená osoba je osoba, která obdržela jednu nebo více podpor v rámci projektu.
Podporou se rozumí jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které má
cílová skupina prospěch. V případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto v rámci
projektu více odlišných, na sebe nenavazujících podpor, je tato osoba započítána
tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto.
Jestliže je možné absolvovat pouze modul, který účastníka zajímá vzhledem k jeho
problémům, musí se každý modul započítávat samostatně – tedy absolvent celého
programu Finanční gramotnost je podpořen 3krát.
Dokladování:
Písemný záznam o uskutečněné výuce v jednotlivých modulech, z poradenství
poskytovaného mentory, z akcí na podporu dalšího vzdělávání – prezenční listiny
z každého dne výuky s podpisem mentora.
Typy podporovaných aktivit (dle metod přímé kontaktní práce)
•
•
•

výuka v jednotlivých vzdělávacích programech
individuální poradenství
akce na podporu dalšího vzdělávání

Abychom mohli označit účastníka za podpořenou osobu, je potřeba, aby byla splněna
následující kritéria:


Účastník musí spadat do kategorie Cílová skupina projektu.



Účastník se musí zúčastnit výuky alespoň v rámci jednoho modulu.



Pro výkaz podpořené osoby musí být sepsán písemný záznam (dle kapitoly
Dokumentace aktivit).
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7.3 Úspěšně podpořená osoba
Úspěšně podpořená osoba je osoba, která obdržela jednu nebo více podpor v rámci
projektu a zakončila tuto podporu/aktivitu předepsaným způsobem. Podporou se
rozumí jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které má cílová skupina
prospěch. V případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto v rámci projektu více
odlišných, na sebe nenavazujících podpor, je tato osoba započítána tolikrát, kolik
podpor jí bylo poskytnuto, pokud zakončí každou podporu/aktivitu předepsaným
způsobem.
Typy podporovaných aktivit
•
•

výuka v jednotlivých vzdělávacích programech
akce na podporu dalšího vzdělávání

Abychom mohli označit účastníka za ÚSPĚŠNĚ podpořenou osobu, je potřeba, aby
byla splněna následující kritéria:


Účastník musí spadat do kategorie Cílová skupina projektu.



Účastník výuky vzdělávacích programů se musí zúčastnit alespoň 60 % výuky
v daných modulech alespoň jednoho vzdělávacího programu.



Účastníkovi Akce na podporu dalšího vzdělávání bude poskytnuta podpora ve
formě odborné konzultace a poradenství v oblasti dalšího vzdělávání.

Pro výkaz úspěšně podpořené osoby musí být sepsán písemný záznam (karta
účastníka, prezenční listina). Výstupem pro úspěšně podpořenou osobu bude
účastnický list (viz kapitola Dokumentace aktivit).

7.4 Další pravidla


Mezi podpořenými osobami musí být v určitém zastoupení ženy – toto je potřeba
monitorovat, koordinovat a případně řešit náborem. Koordinace je v kompetenci
metodiků vzdělávání.



Všichni nemusí projít všemi vzdělávacími programy.



Důkazem účasti účastníka na výuce nebo akci na podporu dalšího vzdělávání je
podpis účastníka v kartě účastníka nebo v prezenční listině (viz kapitola
Dokumentace aktivit). Pro vykazování je také doporučeno mentorům a metodikům
využívání techniky pro pořizování fotodokumentace (fotoaparáty) a filmových
záznamů (videokamera). Ne každý z účastníků je však ochotný podstoupit focení
či natáčení. K tomuto je také třeba souhlas s pořízením dokumentace (viz kapitola
Dokumentace aktivit).

23

8. Týmová práce mentorů a metodiků
V průběhu přímé kontaktní práce bude vznikat mnoho podnětů, zejména od účastníků
z cílové skupiny, od mentorů samotných, ale také od pracovníků dalších institucí, se
kterými pracovníci projektu přijdou do kontaktu.
Podněty a ohlasy mohou být z např. těchto oblastí:
 Obsah jednotlivých vzdělávacích programů – tj. CO se vyučuje, kvalita
informací.
 Metody práce s cílovou skupinou – tj. JAK se vyučuje.
 Odborná a lidská kvalita konkrétních mentorů – tj. KDO vyučuje.
 Podpůrné a učební materiály (kvalita obsahu a kvalita didaktického
zpracování).
 Organizace přímé kontaktní práce – organizace práce v terénu.
 Návaznost práce mentorů na dalšího služby.


Nábor, získávání cílové skupiny.

Tyto podněty a ohlasy by neměly zapadnout. Jednotliví pracovníci by je měli evidovat
a zprostředkovávat týmu. O těchto podnětech by se mělo diskutovat na schůzkách
realizačního týmu s cílem postupně zlepšovat fungování projektu.
Způsoby informování a reflektování podnětů




Společné porady na úrovni pracovní skupiny, tj. metodik + tři příslušní mentoři,
Společné porady na úrovni všech pracovních skupin, tj. 4 metodici + 12
mentorů,
Vyhodnocování podnětů na základě nepovinných pracovních deníků
mentorů – viz kapitola Dokumentace aktivit.

Společné porady by měly sloužit kromě řešení operativy k sdělování a reflexi
zkušeností. Těchto porad by se měli účastnit všichni, a to nejen fyzicky, ale
především aktivně. Cílem těchto setkání je růst profesionality celého týmu. Na
základě podnětů je možné dále přizpůsobovat i tuto metodiku i informační materiály.

Prostor pro vaše poznámky:
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9. Dokumentace aktivit
Na základní povinné úrovni jsou denní aktivity pracovníků projektu dokumentovány
formou výkazu práce. Další povinnou dokumentací jsou karta účastníka,
dokumentující účast na výuce, a prezenční listiny z akcí na podporu dalšího
vzdělávání. Čtvrtým, nepovinným dokumentem, je deník mentora.
Výstupem pro úspěšně podpořenou osobu je účastnický list v rámci výuky
vzdělávacího programu a na základě podpory při akci na podporu dalšího vzdělávání.

9.1 Výkaz práce mentora
Výkaz práce mentora je zpracováván do standardizovaného formuláře v měsíčním
intervalu. V rubrice Popis činnosti by se měly v rámci vykazování přímé terénní práce
a souvisejících aktivit typicky objevovat tyto činnosti:


„vyhledávání a kontaktování cílové skupiny v lokalitě“ (název lokality, nebo regionu),



„výuka účastníků v rámci modulu …“ (název modulu) v lokalitě (název lokality, nebo
regionu),



„jednání s pracovníky instituce …“ (název instituce, firmy, organizace)



„účast na pracovních setkáních s týmem“



atd.

9.2 Karta účastníka
Karta účastníka je určena pro výuku jednotlivých modulů. Jak již bylo uvedeno,
účastník může započít jakýkoliv modul v jednotlivých vzdělávacích programech.
Moduly na sebe nenavazují, ale tematicky bývají mnohdy provázané. Moduly jsou
rozepsané do jednotlivých hodin (1 – 10), včetně závěrečného součtu a
procentuálního vyjádření po skončení výuky daného vzdělávacího programu.
Pro potřeby identifikace účastníka cílové skupiny je třeba vyplnit v horní části karty
jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Účastník pak po sdělení
mentora podepisuje souhlas s evidencí, použitím osobních údajů a souhlas s využitím
fotografické dokumentace či multimediálních nahrávek pro potřeby projektu.
V případě, že účastník nesouhlasí s fotodokumentací a nahrávkami, je tato věta
přeškrtnuta, aby byl zachován souhlas s použitím osobních údajů.
Celý text prohlášení:
„Podpisem potvrzuji, že souhlasím s evidencí a využitím poskytnutých osobních dat
pro potřeby projektu Šance pro Šluknovský výběžek, v souladu se čl. 10.4 Příručka
pro příjemce finanční podpory z OP VK. Zároveň souhlasím s použitím fotografií, či
kamerových snímků pro potřeby projektu Šance pro Šluknovský výběžek.“
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Vzor – Karta účastníka - líc

26

Vzor – Karta účastníka – rub
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9.3 Prezenční listina
Prezenční listina bude sloužit pro vykazování úspěšně podpořených osob na akcích
na podporu dalšího vzdělávání (festivaly). Těmto osobám bude poskytnuta podpora
ve formě odborné konzultace a poradenství v oblasti dalšího vzdělávání v regionu
Šluknovského výběžku.
Vzor – Prezenční listina
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9.4 Deník mentora – nepovinná dokumentace mentora
Varianta deníku mentora
Jméno účastníka:
Adresa bydliště:
Vzdělávací
program
(kód)

Modul
(kód)

Datum
poskytnutí
podpory

Hodinový
rozsah
výuky

Celkový
počet hodin
za modul

Požadavky účastníka

Hodnocení
/
poznámky mentora

Do deníku si mentor zaznamenává skutečnosti, které jsou důležité pro organizační i
odborné zlepšování projektu a pro monitorování podporovaných aktivit každého
účastníka. Je důležité, aby deník nepovažovali mentoři za formalitu. S cílovou
skupinou jsou v kontaktu právě oni, takže disponují takovými informacemi, které jiní
pracovníci projektu ani nemohou mít.
Vzhledem k tomu, že deník není povinnou dokumentací, není nutné jeho formální
podobu nějak svazovat. Je stanovena jen úplně základní osnova:
 datum (+ den v týdnu)
 místo, lokalita
 popis událostí (bez identifikace účastníků) + popis mentorovy činnosti
 reflexe, komentáře, poznámky, návrhy mentora
 další informace – např. poznámka o aktivitách kolegů z jiných institucí, které
mentor zachytil

V deníku je možné si zaznamenávat tato témata:
 jak probíhalo kontaktování, jak na kontaktování reagovali lidé
 jak probíhala výuka, co se osvědčilo, co bude potřeba změnit
 poznámky k jednotlivým účastníkům – např. výsledky prvotní diagnostiky,
zaznamenání pokroku
 jaké věci by měl mít mentor příště s sebou
 co říkali účastníci na studijní materiály
 jaká byla atmosféra při výuce
 jaké nové problémy na straně účastníků se objevili
 na práci kterých institucí navazovala mentorova práce
 kam mentor případně odeslal účastníka pro specializovanou pomoc4
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Deník je možné vést v rukopisné podobě nebo v počítačové podobě.
Deník mentor nosí na týmová setkání a seznamuje s jeho obsahem svého metodika.
9.4.1 Alternativa: Sešit pro záznam pokroku jednotlivých účastníků
Je jasné, že v rámci tohoto občanského vzdělávání nebudeme účastníky známkovat.
Je ale užitečné zaznamenávat si jejich pokroky a případné potíže. K tomu by mohl
sloužit nějaký sešit, ve kterém by si mentor vedl ke každému účastníkovi stručné
záznamy o výsledcích. Tyto záznamy by se nikam nepřenášely a sloužily by
výhradně samotnému mentorovi k účinnější individualizaci přímé kontaktní práce.

9.5 Účastnický list
Pro potřeby evidování výstupů projektu budou úspěšně podpořeným osobám
vydávány účastnické listy. Tyto budou dvojího typu, a to dle druhu podpory:
•

Účastnický list pro úspěšného absolventa vzdělávacího programu

•

Účastnický list z akce na podporu dalšího vzdělávání

9.5.1 Účastnický list pro úspěšného absolventa vzdělávacího programu
Tento účastnický list obdrží osoba, která se stane úspěšně podpořenou osobou na
základě splnění min. 60 % výuky v daném vzdělávacím programu. Evidence je
vedena formou karty účastníka.
Přehled min. počtu hodin pro splnění kritéria:
1.
2.
3.
4.

vzdělávací program: min. počet 18 hodin výuky
vzdělávací program: min. počet 6 hodin výuky
vzdělávací program: min. počet 12 hodin výuky
vzdělávací program: min. počet 6 hodin výuky

9.5.2 Účastnický list z Akce na podporu dalšího vzdělávání
Tento účastnický list obdrží osoba, která se stane úspěšně podpořenou osobou na
Akci na podporu dalšího vzdělávání (festival) na základě poskytnuté odborné
konzultace a poradenství. Evidence je vedena formou prezenční listiny na akci.
Každý z těchto účastnických listů bude mít své vlastní evidenční číslo, které bude
uvedeno na prezenční listině spolu se jménem, příjmením, datem narození, adresou
bydliště a podpisem účastníka.
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Vzor - Účastnický list pro úspěšného absolventa vzdělávacího programu
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Vzor - Účastnický list z akce na podporu dalšího vzdělávání
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10. Pomůcky a potřeby
10.1 Informační leták / leták projektu
U terénní práce je nutné, aby byl k dispozici jednoduchý leták se stručným popisem
nabízených služeb a s kontakty. Leták by měl být dostatečně atraktivní (grafika) a
svým stylem by měl respektovat způsob komunikace cílové skupiny (stručnost,
srozumitelnost, názornost). Na letáku by měly být tyto informace: název projektu, kým
je podpořen, které instituce se podílejí, přehled vzdělávacích služeb a kontakty na
realizátora a partnera projektu. Leták by měl být vhodný k předání zájemci i
k vyvěšení např. na nástěnku. Tento leták bude sloužit především pro vhodnou
publicitu projektu.
V rámci výběrového řízení na akce na podporu dalšího vzdělávání bude vytvořen
další leták/plakát, který bude doplněn o informace k dalším službám, které cílové
skupině mohou nabídnout realizátor i partner projektu a další subjekty – zejména
školy ve Šluknovském výběžku, případně v oblasti Liberecka, která je zapojena do
projektu. Jde především o nabídku kurzů dalšího vzdělávání pro získání kvalifikace.
Každý mentor by při každé cestě do terénu měl mít několik letáčků projektu, které
bude rozdávat i umísťovat na vhodných místech.

10.2 Učební materiály pro účastníky
Ke každému modulu každého vzdělávacího programu vnikly studijní materiály pro
účastníky. Tyto materiály jsou vytištěné a mentoři je mají k dispozici. Při každé cestě
do terénu, zejména pokud jdou „vyučovat“, by měli mít s sebou dostatečný počet
příslušných materiálů.
Učební materiály jsou vhodné k samostudiu účastníků, ale využívají se i při samotné
přímé práci s účastníky, zejména při poskytování poradenství.
Mentoři by měli sledovat, jak cílová skupina přijímá tyto materiály, do jaké míry jim
rozumí, která témata by bylo ještě dobré doplnit, atd. Tyto informace přináší na
porady týmu a je velmi vhodné, aby si je jednotliví mentoři zaznamenávali do deníku.

10.3 Tahák
Ke každému modulu každého vzdělávacího programu byly vytvořeny tzv. taháky, tedy
nejdůležitější informace, body, kontakty atd. v rámci daného modulu. Tato pomůcka
vznikla na základě informací z terénu tak, aby účastníkům cílové skupiny byla
nabídnuta varianta dokumentu, který je pro ně z praktického hlediska nejužitečnější.
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10.4 Podkladové materiály
Do učebních materiálů určeným účastníkům nelze dát všechny potřebné informace,
nelze je zahltit podrobnostmi. O detailech by měli mít přehled mentoři a v případě
potřeby je poskytovat účastníkům. Ale ani oni sami nemohou mít v paměti všechny
žádané detaily. Proto by si měl každý mentor vypracovat své podklady, které je
možné přirovnat k přípravám na vyučování. Tyto podklady si bude mentor nosit
s sebou do terénu v tištěné nebo elektronické podobě a v případě potřeby v nich
vyhledá informaci.
V podkladech mohou být například tyto typy informací:
•
•
•
•
•
•
•
•

detaily k jednotlivým kapitolám v informačních textech pro účastníky,
výkladový slovníček pojmů uspořádaný abecedně,
přehled institucí republikového i regionálního významu, které mají souvislost
s tématem vzdělávacího programu (+ kontakty),
přehled poraden a kontaktních míst;
přehled internetových zdrojů informací (hypertextové odkazy),
tematický přehled publikací v tištěné i elektronické podobě;
přehled legislativy;
často kladené otázky a odpovědi.

10.5 Legislativa
Zákony a vyhlášky jsou typickým příkladem materiálů, které je užitečné mít s sebou
v plném znění, protože obsahují detaily, které si není možné pamatovat, ale zároveň
je velmi důležité mít k těmto podrobnostem přístup. Mají totiž často pro člověka
zásadní význam. Mentoři by měli mít důležitou legislativu vytištěnou nebo uloženou
v počítači. Výhodou je, když má mentor příslušnou legislativu nastudovanou – je
zbytečné si pamatovat detaily (mentoři nejsou právníci), ale je potřebné, aby měli
základní orientaci.

10.6 Formuláře, smluvní podmínky, smlouvy atd.
Je užitečné, pokud může mentor vysvětlovat práva a povinnosti na příkladech
konkrétních dokumentů.
Prostor pro vaše poznámky:
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