Program online mentoringu
pre Schopné deti
Manuál pre zavedenie a riadenie

Košice, Bratislava, 22. mája 2017
Andy Profantová

Obsah
Účel dokumentu ....................................................................................................................... 3
Ciele online mentoringu ........................................................................................................... 3
Definície .................................................................................................................................... 4
Schopné dieťa ....................................................................................................................... 4
Mentoring ............................................................................................................................. 4
Lokálny mentor ..................................................................................................................... 4
Online mentor ....................................................................................................................... 5
Manažér programu online mentoringu ................................................................................ 5
Admin (administratívna podpora online mentoringu) .......................................................... 5
Zaraďovanie nových Schopných detí ........................................................................................ 6
Prihlásenie online mentora ....................................................................................................... 6
Interview ............................................................................................................................... 7
Profil online mentora ............................................................................................................ 7
Výber online mentora ............................................................................................................... 8
Výber potenciálnych online mentorov realizuje dieťa so svojím lokálnym mentorom
a zodpovedným pracovníkom KC .......................................................................................... 8
Potvrdenie výberu so záujemcom o online mentoring realizuje lokálny mentor dieťaťa ..... 8
Príprava dieťaťa na prvý online mentoring ........................................................................... 9
Realizácia online mentoringu.................................................................................................... 9
Prvý online mentoring .......................................................................................................... 9
Periodicita a forma online mentoringu ............................................................................... 10
Formy komunikácie v online mentoringu ........................................................................... 10
Spolupráca lokálneho a online mentora ............................................................................. 10
Mesačné správy .................................................................................................................. 11
Osobné stretnutia online mentora s dieťaťom ................................................................... 11
Fórum na zdieľanie a diskusie mentorov (FB skupina) ....................................................... 11
Spätná väzba o online mentoringu ......................................................................................... 12
Spolupráca online mentorov a rozvoj Mentorského programu ............................................. 12
Ukončenie spolupráce s online mentorom ......................................................................... 13
Prílohy ..................................................................................................................................... 14
Príloha 1 Záznam z interview .............................................................................................. 14
Príloha 2 List mentorom po interview ................................................................................ 15
Príloha 3 Privítanie novej OLM dvojice ............................................................................... 16
Príloha 4 Online mentoring mesačná správa ...................................................................... 17

2

Účel dokumentu
Tento dokument slúži pre potreby ETP Slovensko (ETP) na zavedenie a riadenie programu
online mentoringu ako doplňujúcej aktivity k existujúcemu lokálnemu mentoringu. Cieľom
dokumentu je popísanie procesov výberu mentorov do programu, spájania mentorov
s deťmi a riadenia priebehu dlhodobého mentoringového vzťahu. Súčasťou je popísanie rolí
a zodpovedností.
Dokument nepopisuje spôsob oslovovania potenciálnych mentorov, ich získavanie, ani iné
marketingové nástroje a aktivity slúžiace na podporu systému online mentoringu. Rovnako
nedefinuje štruktúru web stránky, ani informácie na nej.
Dokument sa nevenuje ani vymedzeniu role rodičov Schopného dieťaťa v rámci mentoringu,
ale vo forme odporúčaní definuje, kedy majú byť rodičia informovaní a kedy poskytnúť
súhlas. Ak sú na základe interných pravidiel a dohôd v ETP vyžadované podpísané súhlasy
rodičov s aktivitami detí, sú tieto vyžadované a spracovávané zaužívaným spôsobom.

Ciele online mentoringu
Projekt online mentoringu pre Schopné deti vznikol ako doplnok existujúceho Mentorského
programu, ktorého ciele vyplývajú zo Stratégie SR pre Integráciu Rómov do roku 2020:
o zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, predchádzať predčasnému ukončeniu
školskej dochádzky a zabezpečiť úspešný prechod zo školy do zamestnania,
o zlepšiť motiváciu, školské výsledky a dochádzku rómskych detí v základnom
vzdelávaní a zabezpečiť, aby ISCED1 2 získalo 100% všetkých školopovinných detí,
o zvýšiť podiel rómskych študentov, ktorí dosiahnu ISCED 3B, 3C a 3A na úroveň
všeobecnej populácie, čo znamená venovať cielenú pozornosť deťom zo SZP/MRK2
pri prechode zo základnej na strednú školu a podporovať zlepšenie študijných
výsledkov na stredných školách.
Online mentoring má navyše ako svoj cieľ pomáhať a podporovať Schopné deti pri výbere
takej školy, na ktorej majú šancu zvládnuť štúdium a zároveň využiť svoje talenty
a schopnosti, aby sa následne uplatnili v takej práci, ktorá ich bude baviť a v ktorej sa budú
cítiť schopné a úspešné. Jedným zo spôsobov ako toto umožniť je podporovať Schopné deti
vo výbere stredných škôl aj mimo lokality ich doterajšieho bydliska a pomôcť im
s adaptovaním sa na nové prostredie.
Základným prínosom online mentoringu je umožniť deťom s potenciálom využívať
prostredníctvom mentoringu skúsenosti, zručnosti a rady mentora pre svoj rozvoj, podporu
osobného smerovania a z dlhodobého hľadiska aj výber školy a štúdia, vrátane pomoci pri
začatí štúdia alebo práce v novom meste / lokalite. Pre naplnenie tohto cieľa slúžia procesy
popísané ďalej.

1

ISCED – medzinárodná klasifikácia vzdelávania (International Standard Classification of Education) ISCED 2 –
nižšie stredné vzdelanie, ISCED 3 – vyššie stredné vzdelanie
2
SZP – sociálne znevýhodnené prostredie, MRK – marginalizované rómske komunity
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Definície
Schopné dieťa
Dieťa zaradené do starostlivosti lokálneho mentora a zodpovedného pracovníka v
komunitnom centre na základe kritérií definovaných v rámci ETP. Do skupiny detí vhodných
pre online mentoring vyberajú lokálni mentori v spolupráci s vedúcim komunitného centra,
prípadne inými miestnymi zamestnancami ETP a zamestnancami partnerov ETP (ZŠ,
samospráva, terénni pracovníci a pod.) deti, ktoré
o sú na druhom stupni ZŠ a staršie (výnimočne môže lokálny mentor zaradiť aj mladšie
dieťa, ak spĺňa ostatné 2 požiadavky),
o sú ochotné a schopné samostatne komunikovať,
o a u ktorých je zároveň predpoklad, že vďaka komunikácii s online mentorom dokážu
rozvíjať svoj potenciál a ďalej študovať a využívať svoj talent a schopnosti,
o ktorých rodičia súhlasia so zaradením dieťaťa do online mentoringu.
Profily detí a ich záujmov sú zverejnené na web stránke projektu (http://schopnedeti.sk).
Aj po zaradení dieťaťa do online mentoringu zostáva naďalej v pravidelnom kontakte so
svojím lokálnym mentorom / zodpovedným pracovníkom KC, t.j. lokálny a online mentoring
prebiehajú súbežne.
O výbere dieťaťa do skupiny na online mentoring sú rodičia informovaní lokálnym
mentorom. Rodičia svoj súhlas so zaradením dieťaťa do online mentoringu vyjadria
informovaným súhlasom, ktorý je uložený v ETP.

Mentoring
Pri mentoringu spolupracuje mentor s dieťaťom na jeho rozvoji s cieľom podporiť jeho talent
a schopnosti, aby sa dieťa stávalo samostatným a aktívne využívajúcim svoj potenciál na
dosiahnutie úspechu. Za úspech považuje program dobré študijné výsledky dieťaťa, jeho
aktívny záujem o pokračovanie v štúdiu na SŠ a zvládnutie štúdia, aby sa v ďalšom kroku
dieťa mohlo zamestnať (ideálne v odbore) a viesť plnohodnotný samostatný život.
Diskusie medzi dieťaťom a online mentorom prebiehajú v dohodnutých termínoch
a k témam, ktoré definuje dieťa, alebo ich spoločne s mentorom dohodnú. Mentor hovorí
o svojich názoroch, odovzdáva svoje skúsenosti, poskytuje rady. Zároveň podporuje dieťa
k tomu, aby si tvorilo vlastné názory, dokázalo argumentovať.
Individuálny úspech, identifikáciu talentov a túžob diskutujú dieťa, lokálny a online mentor
spoločne.

Lokálny mentor /
Lokálny mentor je zamestnanec alebo externý spolupracovník ETP, ktorý je v pravidelnom
osobnom kontakte s dieťaťom a jeho rodičmi. Pre realizáciu online mentoringu je dôležitou
súčasťou procesu pri výbere detí, ich príprave na online mentoring a pri pomoci s výberom
online mentora. Aj po vytvorení online mentoringovej dvojice zostáva lokálny mentor pre
dieťa kľúčovým človekom, s ktorým má individuálny osobný vzťah a ktorému dôveruje.
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Online mentor
Do role online mentora sa môže dobrovoľne prihlásiť dospelý človek, ktorý
o chce pomáhať Schopným deťom pri ich rozvoji a napĺňaní potenciálu,
o má čas pravidelne s dieťaťom komunikovať.
Pre prihlásenie slúži formulár zverejnený na web stránke projektu Schopné deti (viac v časti
Prihlásenie online mentora).
Pre všetku komunikáciu online mentorov v programe slúži emailová adresa
schopnedeti@schopnedeti.sk. Emaily doručené na túto adresu rieši manažér programu
v termíne do 5 dní.

Manažér programu online mentoringu
Rola manažéra programu je kľúčovou pre korektné fungovanie Mentorského programu
vrátane online mentoringu. Plní manažérsku a rozvojovú funkciu v programe, prináša vízie
a tvorí koncepciu, plány a rozfázovanie projektu.
Zodpovedá za úspešný priebeh – navrhuje merateľné ciele a kritériá pre úspech programu
a zabezpečuje ich napĺňanie.
Riadi tím Mentorského programu, koordinuje jeho prácu, deleguje prácu členom tímu,
motivuje a podporuje ich pri realizácii aktivít, organizuje a koordinuje aktivity.
Zodpovedá za dokumentáciu Mentorského programu.
Vyhľadáva zmeny a riziká, ktoré zmierňuje a hľadá v priebehu projektu.
Vyjednáva a v prípade krízy preberá funkciu krízového manažéra, rieši prípadné konflikty a
problémy.
Dohliada na dostatočnú kvalitu výsledkov, aby sa projekt uberal správnym smerom.
Pripravuje ďalšie projektové zámery, oslovuje sponzorov a donorov.
Vedie prvé Skype interviews so záujemcami o online mentoring a vyberá vhodných
kandidátov, informuje ich o záveroch interviews.
Zasiela oficiálne rozhodnutia.
Samostatne komunikuje s médiami a inštitúciami, pripravuje tlačové správy za Mentorský
program, pripravuje mesačné správy za Mentorský program.
Zodpovedá za vydávanie newslettra v periodicite minimálne každé dva mesiace.
a online mentormi z nasledovnej emailovej adresy:
Komunikuje s VKC3, lokálnymi
schopnedeti@schopnedeti.sk.
Usmerňuje lokálnych aj online mentorov k tomu, aby mesačné správy zasielali na adresu
schopnedeti@schopnedeti.sk a priebežne rieši ich otázky, pripomienky, návrhy a prípadné
sťažnosti v programe (s termínom do 5 dní).

Admin (administratívna podpora online mentoringu)
Táto rola slúži pre zabezpečenie riadenia, koordinačných a administratívnych aktivít v rámci
jednotlivých krokov v procese online mentoringu.
Zodpovedá za propagáciu projektu cez sociálne siete FB, Instagram a web s využitím
pravidelných príspevkov, fotografií, videí, článkov a podobne. Obsah príspevkov je tvorený

3

VKC – vedúci komunitného centra
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informáciami o činnosti online mentorov z jednotlivých komunitných centier (KC). Preto
zabezpečuje pravidelný zber informácií z jednotlivých KC.
Pripravuje newsletter s názvom ETPáčik určený pre širokú škálu sympatizantov a verejnosť
prostredníctvom stránky ETP a rozosielania mailov dlhoročným partnerom
a podporovateľom ETP. Samostatne pracuje na grafických úpravách materiálov, určených
pre program, zhotovuje bulletiny, návrhy a pod. Pracuje s internetom, WordPress,
MailChimp.
Pravidelne aktualizuje databázu online mentorov, lokálnych mentorov, deti zaradených do
programu Schopné deti, eviduje nových záujemcov o online mentoring zo strany mentorov aj
zo strany detí.
Priamo spolupracuje a riadi sa pokynmi manažéra podľa potrieb programu.

Zaraďovanie nových Schopných detí
Cyklus zaraďovania nových detí do programu prebieha 2x ročne tak, aby vždy na začiatku
ďalšieho školského polroka mali k dispozícii svojich online mentorov.
Zaradenie nových detí a všetky súvisiace aktivity iniciuje a riadi manažér Mentorského
programu:
1. prelom november - december / prelom jún - júl - tlačové správy o OLM, úspechoch,
prínosoch —> prihlasovanie nových mentorov
2. do polovice januára / do polovice augusta - LM identifikujú nové schopné deti na
zaradenie do OLM + prebiehajú interviews s prihlásenými OLM
3. ak každý LM4 zaradí cca 2-4 nové deti, na ich spojenie s mentormi stačia 3 týždne =
do cca 7. februára / do cca 7. septembra - spájanie detí s OLM
4. od 10. februára / od 10. septembra - všetky novozaradené deti majú svojho OLM
5. priebežne počas roka – vyhľadanie náhradného OLM v siutáciách popísaných nižšie

Prihlásenie online mentora
Človek, ktorý sa chce stať online mentorom vyplní web formulár na stránke projektu
(www.schopnedeti.sk) v štruktúre:
o Meno
o Priezvisko
o Email
o Telefónne číslo
o Skype meno
o Mesto, kde žijete
o Povolanie
o Čo vás na mentorstve láka
o Ak ste si vybrali dieťa, ktoré by ste chceli mentorovať, ktoré to je
O svojom prihlásení dostane záujemca o online mentoring automaticky vygenerovaný email
s potvrdením o úspešnom odoslaní formulára. Na základe prihlásenia ho do 10 pracovných
4

LM – lokálny mentor
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dní od vyplnenia formulára kontaktuje manažér Mentorského programu s ponukou termínov
na úvodné interview.

Interview
Preferovaná forma interview je Skype hovor s obrazom, v prípade nedostupnosti tohto
nástroja je možné zrealizovať interview aj telefonicky.
V dohodnutom termíne sa záujemca o online mentoring a manažér programu spoja
a prediskutujú odpovede na otázky o skúsenostiach, predstave o mentorovaní, dostupnosti
(Príloha 1 Záznam z interview).
O priebehu, odpovediach a záveroch z interview vznikne záznam, ktorého záverom je, či
záujemca o mentoring vyhovuje a či bude zaradený do ponuky pre deti. Na základe záveru
z interview zasiela manažér programu do 5 dní od interview záujemcovi o online mentorovi
email s poďakovaním a informáciou o ne/zaradení do ponuky mentorov.
Záznam z úspešného interview manažér programu uloží na dohodnuté miesto, kde sú tieto
záznamy dostupné všetkým lokálnym mentorom pre ďalšie využitie pri výbere online
mentora s dieťaťom.

Profil online mentora
V prípade úspešného interview je súčasťou emailu mentorovi aj
o link na dokument „Medzi nami“ (Maškar amende)s odporúčaním na prečítanie pred
prvou diskusiou s dieťaťom,5
o link na vyplnenie profilu online mentora v rozsahu:
o fotka
o meno a priezvisko
o email
o telefónne číslo
o mesto, v ktorom aktuálne žijete
o aktuálne povolanie alebo navštevovaná škola
o aké sú vaše záľuby
o v akých oblastiach ponúkate mentoring a prečo práve v týchto
o niekoľko viet o sebe.
O úspešnom vyplnení profilu dostane mentor email (Príloha 2 List mentorom po interview).
Profil mentora je po jeho vyplnení dostupný adminovi aj všetkým lokálnym mentorom.

5

Informácie o generačnej chudobe sú rovnaké pre všetkých ľudí bez ohľadu na príslušnosť k národu alebo
etniku
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Výber online mentora
Výber potenciálnych online mentorov realizuje dieťa so svojím lokálnym mentorom
a zodpovedným pracovníkom KC
Prípravou na samotný výber online mentora je diskusia, ktorú s dieťaťom vedie jeho lokálny
mentor v rámci ich pravidelných stretnutí. Cieľom je porozprávať sa s dieťaťom o možnosti
mať online mentora. Súčasťou sú otázky:
o akého mentora si dieťa pre seba predstavuje,
o aké témy chce s mentorom diskutovať,
o čím sú tieto témy pre dieťa dôležité,
o čokoľvek ďalšie, čo považuje lokálny mentor na základe znalosti dieťaťa za dôležité.
Na základe tejto diskusie následne spoločne prejdú profily mentorov, ktorí sú k dispozícii
a vyberú 2-4, ktorí sa dieťaťu pozdávajú a priradia im poradie, v ktorom ich bude lokálny
mentor kontaktovať.
Lokálny mentor v ďalšom kroku osloví emailom prvého zvoleného mentora a ponúkne
spoločnú skype diskusiu. V prípade, že online mentor odmietne / nevyjadrí sa do 5 dní, osloví
lokálny mentor s ponukou na skype ďalšieho zvoleného online mentora v poradí.

Potvrdenie výberu so záujemcom o online mentoring realizuje lokálny mentor dieťaťa
Cieľom tohto kroku je poskytnúť záujemcovi o online mentoring informácie o dieťati, aby bol
čo najlepšie pripravený na prvú diskusiu s dieťaťom.
Súčasťou diskusie sú témy:
o Aké je dieťa, jeho potenciál a prečo je zaradené medzi Schopné deti
o Záľuby dieťaťa
o Prostredie, v akom dieťa žije
o Zázemie, rodinná situácia
o Škola a ako sa dieťaťu darí (v čom áno a v čom nie)
o Názory dieťaťa na vzdelanie a prospech v škole
o Iné – otázky online mentora, ďalšie dôležité informácie z pohľadu lokálneho mentora
V závere rozhovoru sa lokálny mentor opýta záujemcu o online mentoring na jeho názor, či
chce toto konkrétne dieťa na základe informácií mentorovať. Ak áno, dohodnú termín
prvého online mentoringu. Ak nie, lokálny mentor poďakuje a osloví mailom ďalšieho
zvoleného mentora v poradí.
Lokálny mentor informuje o termíne prvého online mentoringu dieťa.
Lokálny mentor tiež informuje o začiatku novej online mentoringovej dvojice manažéra
programu.
Manažér programu zabezpečí informáciu o priradení online mentor + dieťa, čím sa online
mentor stáva nedostupným pre ďalšie deti.
Manažér programu zašle online mentorovi oficiálny email s privítaním v online mentoringu
Schopných detí a so základnými informáciami (Príloha 3 Privítanie novej OLM dvojice)
a štruktúrou mesačnej správy (Príloha 4 Online mentoring mesačná správa).
8

Príprava dieťaťa na prvý online mentoring
Pred naplánovaným prvým online „stretnutím“ dieťaťa s online mentorom môže lokálny
mentor spolu s manažérom naplánovať samostatné stretnutie s dieťaťom. Rozhodnutie, či
prípravu na prvý online mentoring dieťa potrebuje, urobí mentor sám alebo po diskusii
s dieťaťom, prípadne aj s jeho rodičmi.
Počas prípravného stretnutia si lokálny mentor a dieťa znovu pozrú profil zvoleného
mentora, lokálny mentor dieťaťu povie o jeho diskusii s online mentorom, ako prebiehala, čo
ho zaujalo, čo sa dozvedel navyše informácií v profile.
Lokálny mentor dáva dieťaťu priestor, aby si samé zodpovedalo na otázky:
o Ako sa online mentorovi predstavím?
o O čom sa chcem s online mentorom rozprávať?
o S akými témami mi môže online mentor pomôcť? Prečo sú to tieto?
o Čo sa chcem o mojom online mentorovi dozvedieť? (konkrétne otázky, aby dieťa
malo z čoho počas zoznamovacieho online mentoringu čerpať)
Ak to pre dieťa môže byť nápomocné, podporí ho lokálny mentor, aby si všetky dôležité vety
a otázky zapísalo.
Cieľom prípravného stretnutia je
o ubezpečenie dieťaťa, že komunikáciu so svojím novým online mentorom zvládne,
o príprava základných tém na diskusiu (predstavenie dieťaťa, záľuby, škola...),
o príprava otázok, na ktoré je dieťa zvedavé o mentorovi,
o vytvorenie emócie radosti z budúceho online mentoringu u dieťaťa.

Realizácia online mentoringu
Prvý online mentoring
Pri prvom online mentoringu sú dieťa a lokálny mentor spolu. Lokálny mentor pomôže
s technickými otázkami spojenia a vytvára pre dieťa pocit bezpečia. U ostýchavých detí vedie
zo začiatku diskusiu medzi online mentorom a dieťaťom a posmeľuje dieťa k samostatnej
komunikácii. U komunikatívnych detí môže lokálny mentor po úvodnej zoznamovacej fáze
a dohodnutí termínov ďalších online mentoringov ponúknuť dieťaťu, aby ďalej v diskusii
pokračovalo samé.
Témy počas prvého online mentoringu
o predstavenie online mentora
o predstavenie dieťaťa
o otázky mentora na dieťa a naopak (poradie podľa smelosti dieťaťa, alebo striedavo)
o o akých témach má byť online mentoring – v čom si dieťa predstavuje pomoc online
mentora
o akékoľvek ďalšie témy, ktoré vyplynú z diskusie
o dohoda o periodicite a forme online mentoringov
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Periodicita a forma online mentoringu
Online mentoring prebieha v pravidelných intervaloch, aby pre dieťa vytváral pocit istoty
a dôvery s online mentorom. Ideálne 1-2 online diskusie týždenne vo vopred dohodnutých
časoch.
Online mentor a dieťa si môžu dohodnúť navyše k diskusiám aj inú komunikáciu v závislosti
na dostupnosti online mentora.
Pri nastavovaní početnosti a časov online mentoringu je potrebné zohľadňovať:
o dostupnosť dieťaťa (dopoludnia je v škole)
o dostupnosť technického vybavenia na online komunikáciu, ak dieťa nemá k dispozícii
vlastné,
o reálnosť – radšej dohodnúť menej časté diskusie a určite ich naplniť, ako ich rušiť
a spôsobiť u dieťaťa pochybnosti.
A dohodnúť spôsob, ako sa budú online mentor a dieťa informovať v prípade, že aj napriek
snahe niektoré „stretnutie“ potrebujú zrušiť, aby na seba zbytočne nečakali.
Diskusie nad rámec dohodnutých online mentoringov môžu byť s využitím rôznych nástrojov
a komunikačných kanálov a závisia len na dohode medzi dieťaťom a online mentorom.

Formy komunikácie v online mentoringu
Preferovaným spôsobom je diskusia s využitím prenosu obrazu aj zvuku. To umožňuje
reagovať aj na neverbálnu komunikáciu, prehlbovanie dôvery, jednoduchšiu diskusiu
u ostýchavých detí.
V prípade, že prenos obrazu nie je možný pri každom online mentoringu, môže byť
mentoring realizovaný aj telefonicky, no minimálne 1x za 2 týždne je odporúčaná diskusia aj
s obrazom.
Pre komunikáciu nad rámec pravidelných online mentoringov si môžu dieťa a online mentor
zvoliť akúkoľvek formu, ktorá vyhovuje obom – email, sms, FB správy, mobilné aplikácie...
Táto forma komunikácie je považovaná za doplnkovú a nenahrádza online mentoring.

Spolupráca lokálneho a online mentora
Keďže pre dieťa prebiehajú súbežne dve formy mentoringu (lokálny a online), je dôležité, aby
boli lokálny a online mentor aj po úspešnom rozbehnutí online mentoringu v kontakte. Preto
si minimálne 1x za mesiac dohodnú spoločnú diskusiu
o ako sa z ich pohľadu dieťaťu darí,
o ako napreduje v škole,
o ako sa vyvíjajú pre dieťa kľúčové témy, záujmy a záľuby,
o aké vnímajú zmeny (pozitívne aj negatívne).
Na základe tejto diskusie si dohodnú ďalšie kroky, v prípade potreby zmeny v oboch formách
mentoringu, zaradenie nových tém... čokoľvek, čo budú považovať obaja za prínosné, aby sa
dieťaťu darilo.
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Mesačné správy
V závere každého mesiaca vyplní online mentor mesačnú správu v štruktúre podľa Prílohy 4
a zašle ju na adresu schopnedeti@schopnedeti.sk a lokálnemu mentorovi.
Manažér Mentorského programu správu zaeviduje.
Lokálny mentor si ju prečíta a v prípade potreby s informáciami z nej ďalej pracuje
v diskusiách s dieťaťom, rodičmi, alebo inak zohľadní pri príprave na lokálny mentoring.
Mesačnú správu pripravuje a predkladá manažérovi Mentorského programu aj lokálny
mentor.

Osobné stretnutia online mentora s dieťaťom
V prípade, že v rámci online mentoringu vyplynie obojstranný záujem o osobné stretnutie, je
jeho realizácia dohodnutá individuálne na základe aktuálnej situácie dieťaťa.
Pravidlá pre osobné stretnutia:
1. Prvé osobné stretnutie prebieha v lokalite dieťaťa, pricestuje online mentor.
2. Dohodnutie osobného stretnutia je vždy najprv prediskutované s lokálnym
mentorom a nezávisle od seba túto tému môže riešiť ako online mentor, tak aj dieťa
v samostatných komunikáciách. Pri prvom osobnom stretnutí je ideálne, aby sa ho
v rámci svojich kapacít a možností zúčastnil aj lokálny mentor. Je potrebné brať ohľad
na bezpečie dieťaťa a postupne budovať dôveru rodičov s online mentorom.
3. Pre potvrdenie osobného stretnutia potrebuje online mentor vždy súhlas rodičov.
Ten získa buď cez lokálneho mentora a jeho vzťah s rodičmi, alebo mu komunikáciu
s rodičmi zabezpečí samo dieťa. V prípade, že sa rodič / rodičia chcú zúčastniť
osobného stretnutia, lokálny mentor by to mal umožniť.
4. Ďalšie stretnutia môže so zohľadnením veku dieťaťa plánovať individuálne, ale vždy
s vedomím lokálneho mentora a so súhlasom rodičov.

Fórum na zdieľanie a diskusie mentorov (FB skupina)
Na zdieľanie informácií o online mentoringu je vytvorená FB uzavretá skupina.
Jej cieľom je
o výmena informácií o mentoringu
o zdieľanie inšpirácií
o otázky a odpovede mentorov
o poskytovanie informácií mentorom o napredovaní v projekte rozširovania online
mentoringu
o informovanie o pripravovaných aktivitách Schopných detí
o zdieľanie úspechov Schopných detí
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Spätná väzba o online mentoringu
Pre získavanie spätnej väzby od mentorov osloví mailom 1x kvartálne manažér Mentorského
programu všetkých v danom kvartáli aktívne fungujúcich online mentorov s krátkym
dotazníkom, pričom pri odpovediach sa využíva stupnica školského známkovania, t.j. 1 –
výborne, 5 - nedostatočne:
o ako hodnotíte mentoring s vaším Schopným dieťaťom? (školské známkovanie)
o s čím ste spokojný/á?
o čo vnímate kriticky?
o ako aktuálne hodnotíte Mentorský program? (školské známkovanie)
o ako hodnotíte spoluprácu s lokálnym mentorom? (školské známkovanie)
o aké zmeny v Mentorskom programe navrhujete?
o ak máte ďalšie postrehy, dajte nám ich, prosím, vedieť tu:
Návrhy na zlepšenie programu, prípadne sťažnosti zasielajú mentori (online aj lokálni) na
adresu schopnedeti@schopnedeti.sk a manažér programu na ne reaguje do 5 dní.
Rovnako 1x kvartálne osloví s dotazníkom spätnej väzby lokálnych mentorov, ktorí ju vyplnia
spolu s deťmi:
o ako hodnotíš svojho online mentora? /školské známkovanie)
o čo sa ti na online mentoringu páči?
o čo sa to na online mentoringu nepáči?
o v čom sa podľa teba vďaka online mentoringu posúvaš?
o na čo sa v online mentoringu, alebo pri svojom online mentorovi tešíš?
o hodnotenie online mentoringu pre toto dieťa lokálnym mentorom (školské
známkovanie)
o hodnotenie komunikácie s online mentorom lokálnym mentorom (školské
známkovanie)
o názor lokálneho mentora na online mentoring a jeho prínosy pre dieťa
o vidí lokálny mentor riziká pre dieťa? Ak áno, aké?

Spolupráca online mentorov a rozvoj Mentorského programu
1-2x ročne prebehne stretnutie online mentorov (1/2 – 1 deň podľa počtu a harmonogramu
aktivít), ktorého ciele sú
o oslava úspechov Schopných detí,
o informácie o aktuálnom stave online mentoringu (počty, dianie, názory rodičov...)
o privítanie a zapojenie nových online mentorov,
o zdieľanie skúseností online mentorov,
o rozvíjanie programu online mentoringu ako systému do ďalšieho obdobia,
o diskusie o motivácii Schopných detí a ako s nimi ďalej pracovať a rozvíjať ich,
o inšpirácie na techniky v online mentoringu,
o informácie o stredných školách, ktoré podporujú integráciu rómskych detí a kde už
niektoré zo Schopných detí úspešne študuje
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Ukončenie spolupráce s online mentorom
Ukončeniu spolupráce s online mentorom môže nastať
A. zo strany mentora
V prípade, ak mentor oznámi, že ďalej nechce / nemôže pokračovať v online mentoringu,
požiada ho manažér online mentoringu o skype / telefonát, aby s ním prediskutoval jeho
spätnú väzbu
o na Mentorský program
o na jeho Schopné dieťa a odporúčania preň
o na spoluprácu s lokálnym mentorom
o na dôvody ukončenia spolupráce
Odpovede zaznamená manažér online mentoringu do samostatného dokumentu.
V prípade, ak sa od odchádzajúceho online mentora manažér Mentorského programu
dozvedel podnetné návrhy na zlepšenie programu, alebo zásadné informácie
o nefungujúcich prvkoch, zváži, ako získané informácie najlepšie aplikovať a dosiahnuť
lepšie fungovanie programu.
B. zo strany ETP Slovensko
K takémuto kroku pristúpi manažér Mentorského programu, ak
o je Schopné dieťa opakovanie nespokojné s prístupom online mentora alebo
s priebehom online mentoringu a online mentor ani po diskusii s manažérom
online mentoringu nezmení svoj prístup,
o lokálny mentor alebo rodič dieťaťa sa sťažujú na metódy online mentora, alebo
na informácie, ktoré dieťaťu poskytuje a spoločne s manažérom online
mentoringu to vyhodnotia ako nebezpečenstvo pre dieťa,
o online mentor opakovane ruší dohodnuté mentoringy, bez informácie vopred nie
je opakovane v dohodnutom čase dostupný, opakovane neposiela mesačnú
správu alebo opakovane ignoruje snahu lokálneho mentora o diskusiu o dieťati.
O dôvodoch ukončenia spolupráce s online mentorom vytvorí manažér online
mentoringu záznam a online mentora informuje o ukončení spolupráce emailom v kópiii
na lokálneho mentora Schopného dieťaťa.
Dieťa informuje jeho lokálny mentor, alebo manažér Mentorského programu (alebo
spoločne) o nedostupnosti jeho mentora a individuálne s ním dohodnú ďalšie kroky,
v prípade záujmu dieťaťa spoločne vyberú nového online mentora.
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Prílohy
Príloha 1 Záznam z interview
Záujemca o rolu mentora:

Dátum:

1. Odkiaľ ste sa dozvedeli o programe Schopné deti?
2. Čo bolo rozhodujúcim impulzom, aby ste sa prihlásili?
3. Aké máte skúsenosti s dobrovoľníctvom?
4. Aké sú vaše skúsenosti s mentoringom?
5. Aké máte skúsenosti s prácou s deťmi?
6. Aké máte skúsenosti s rómskou komunitou?
7. Aké sú vaše očakávania od mentorngu v tomto projekte?
Aký výsledok budete považovať za úspech?
8. V akých oblastiach ponúkate mentoring pre Schopné deti?
9. Čím môžete byť podľa vás pre svojho zverenca najväčším prínosom?
10. Aké sú vaše očakávania na vášho zverenca?
Majú inú mentalitu, uvedomujete si aj riziká? Ste pripravený aj na prípadné kritické situácie?
11. Aké riziká v mentoringu vnímate?
Napr neprejavovanie vďačnosti, klesajúca / kolísajúca motivácia dieťaťa?
12. Ako by ste riešili problém, keď viete, že dieťa je schopné, ale aj málo komunikatívne?
Prelomenie bariér medzi vami, vytvorenie bližšieho vzťahu...
13. Koľko času plánujete a chcete svojmu chránencovi venovať?
Viete si predstaviť 2x týždenne?
V akých časoch? (deti sú v škole...)
14. Ako dlho si predstavujete, že budete v mentoringu Schopných detí pokračovať?
Niekoľko rokov?
15. Za kých okolností môže nastať situácia, že budete chcieť mentoring ukončiť?
Silné stránky mentora:
Iné informácie / zistené slabé stránky:
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Príloha 2 List mentorom po interview

Milá / milý krstné meno,
veľmi pekne Vám ďakujeme za Váš záujem o naše Schopné deti, ako aj odhodlanie pomôcť
dieťaťu z rómskej osady na jeho ceste za splnením svojho sna. Vítame Vás v kruhu Online
mentorov a tešíme sa z toho, že sa stanete súčasťou tejto láskavej komunity ľudí.
Sme presvedčení, že svojím prístupom a priateľstvom otvoríte „svojmu“ dieťaťu cestu do
lepšej budúcnosti. Aby si Vás mohlo Vaše dieťa vybrať, prosíme Vás o vyplnenie Profilu
online mentora na tomto linku. Keď si deti môžu vybrať na základe svojich preferencií a
pocitov, zjednoduší to hneď od začiatku budovanie Vášho vzájomného vzťahu.
Následne Vás bude kontaktovať lokálny mentor dieťaťa, aby Vám pomohol pripraviť sa na
prvú diskusiu s Vaším dieťaťom a potvrdil si s Vami, že aj pre Vás je dieťa, ktoré si Vás
vybralo, to správne.
Dovtedy Vám ešte odporúčame prečítať si krátky text „Medzi nami“, ktorý Vám trochu
priblíži vnímanie životnej situácie mnohých Schopných detí.
Držíme Vám palce, aby ste si s dieťaťom rýchlo našli spoločnú reč, aby Vám vzťah prinášal
radosť na oboch stranách a aby Vášho chránenca i Vás táto skúsenosť ľudsky obohatila.
Zároveň by sme Vás radi pozvali do uzavretej skupiny Online mentori na Facebooku, ktorá je
vytvorená na vzájomné inšpirovanie sa mentorov, otázky a diskusie.
Akékoľvek otázky máte k projektu Online mentoringu, sme pre Vás k dispozícii na adrese
schopnedeti@schopnedeti.sk
S priateľským pozdravom za tím Schopné deti,
Peter Gomolák, Manažér mentoringového programu

15

Príloha 3 Privítanie novej OLM dvojice
Milá / milý Krstné Meno Mentora,
ďakujeme ešte raz za Vaše rozhodnutie zapojiť sa do programu Online mentoringu pre naše
Schopné deti.
Radi by sme Vám po absolvovaní doterajších krokov potvrdili vytvorenie Vašej online
mentoringovej dvojice.
Dieťa, ktoré sa teší na Váš spolocný online mentoring je Meno Dieťaťa.
Lokálnym mentorom je Meno LM / Meno pracovníka KC
Kontakty: telefónne číslo: _______, email: ______
Raz za mesiac Vás poproíme o vyplnenie a zaslanie mesačnej správy (tabuľka v prílohe).
Správu zasielajte na adresu schopnedeti@schopnedeti.sk a tiež na sdresu lokálneho
mentora.
Radi by sme Vás tiež pozvali do uzavretej skupiny Online mentorov na Facebooku, ktorá slúži
na zdieľanie skúseností, názorov a diskusie medzi mentormi.
Ak ste na FB a chcete sa zapojiť, na pridanie do skupiny nám, prosím, pošlite odpoveď na
tento email s uvedením Vášho mena na FB.
Tešíme sa, že naším Schopným deťom pomáhate k úspechom.
S priateľským pozdravom,
Peter Gomolák, Manažér mentoringového programu
Slávka Mačáková, riaditeľka ETP Slovensko
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Príloha 4 Online mentoring mesačná správa
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