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CZYM JEST RED:GLOW? 

Red:GLOW to sieć, która bada interakcje zachodzące między płcią, przywództwem, 
obywatelskością oraz stanowi przestrzeń dla młodych kobiet, która rozwija się 
opracowując dobre praktyki pracy z młodzieżą.  

Red:GLOW zrzesza siedem organizacji partnerskich, z sześciu państw europejskich. 
Każda ma doświadczenie we wzmacnianiu pozycji młodych kobiet, z których wiele 
pochodzi ze środowisk migracyjnych, mniejszości narodowych lub były osobami 
znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji społecznej. Rozwinięcie nazwy Red: GLOW, 
odsyła do języka hiszpańskiego i angielskiego. “Red” po hiszpańsku oznacza sieć, 
natomiast GLOW (ang.: Gender, Leadership, Outreach, Work): płeć, przywództwo, 
zasięg, praca.  

W wyniku poszukiwań podobnie działającej sieci europejskiej, doszliśmy do wniosku, 
że nie istnieje porównywalna inicjatywa, dzięki której organizacje zrzeszające osoby 
pracujące z młodzieżą, mające doświadczenie w pracy z młodymi kobietami, mogły 
dzielić się pomysłami, uczyć od siebie wzajemnie i w toku praktyki, dochodzić 
do lepszych rozwiązań. Finansowanie ze środków programu UE Erasmus+ które 
otrzymaliśmy na realizację projektu, pozwala nam odkrywać jak nasza sieć mogłaby 
stać się najbardziej efektywną we wspieraniu liderskich i obywatelskich kompetencji 
młodych kobiet. 

Słyszy się o wielu sprzecznościach, jeśli chodzi o szanse, marzenia i nadzieje 
młodych kobiet w Europie. Często radzą sobie one lepiej od młodych mężczyzn 
jeśli chodzi o zdobywanie edukacji, jednak są szybko wyprzedzanie w miejscu pracy 
lub na obywatelskich pozycjach liderskich, na przykład w sferze polityki. Niektóre 
środowiska migracyjne rozwijają się, podczas gdy inne napotykają wiele barier 
utrudniających funkcjonowanie w głównym nurcie życia społecznego i korzystne 
zatrudnienie, a ich głos nie jest słyszalny przez decydentów. 

Z zaciekawieniem, poprzez naszą sieć badamy jakie są wyzwania oraz jakimi 
metodami je pokonać. Okazja nie polega tylko i wyłącznie na zdobyciu dobrego 
wynagrodzenia czy awansu. Celem jest tworzenie środowisk gdzie każdy w 
naturalny sposób może się rozwijać. Okazja to nie tylko miejsce pracy, ale także 
ludzie angażujący się w podnoszenie ważnych kwestii, których głos jako obywateli 
jest słyszalny. Co  oznacza obywatelskość dla młodych kobiet i w jakiej formie ją 
wyrażają? W jaki sposób te idee oddziałują na siebie i się wzajemnie przenikają? 

Red: GLOW to sieć która bada interakcje między płcią oraz pojęciem przywództwa 
we wszystkich dziedzinach życia. Chcemy swoim zasięgiem objąć młode kobiety, 
które są często pomijane, również jeśli chodzi o miejsca pracy. Jak możemy się 
upewnić, że każda młoda kobieta w Europie będzie miała możność znalezienia szansy 
na zawodowe i obywatelskie spełnienie? Jest to niezwykle ambitny cel, chcemy 
realizować małymi krokami.  
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JAK POWSTAŁ TEN PRZEWODNIK 

Ponad 100 kobiet zaangażowanych w pracę z młodzieżą włączyło się w działania 
projektu Red: GLOW w całej Europie, a ich zebrana wiedza znajduje odzwierciedlenie 
w tym raporcie. Przygotowanie raportu rozpoczęło się w 2019 roku, gdy omawiano 
pierwsze sukcesy i wyzwania. Stworzyło to trampolinę do zebrania doświadczeń, 
studiów przypadków i zaleceń z sześciu krajów europejskich. Po przeprowadzeniu 
konsultacji projekt raportu został napisany i rozesłany do konsorcjum Red: GLOW. 
Cytaty użyte w tym raporcie pochodzą ze spotkań i dyskusji projektowych oraz 
ankiet, zarówno od osób pracujących z młodzieżą,  
jak i uczestniczek. Imiona zostały zmienione. 

Dodatkową wartością raportu są spostrzeżenia, przykłady najlepszych praktyk, 
refleksje i studia przypadków z następujących europejskich organizacji 
pozarządowych:

1. Porta Nevia- Fondazione Rui - Włochy 
2. Fundacjia Sursum - Słowenia 
3. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji i Kultury Dziesiątką - Polska (Stworzenie 
raportu) 
4. Kultūras un Izglītības Biedrība - Łotwa 
5. The Baytree Centre - Wielka Brytania 
6. Fundacion Canfranc - Hiszpania 
7. Fundacja WONDER - Wielka Brytania 

 

WSTĘP 

Osoby pracujące z młodzieżą to osoby, które angażują się we wspieranie młodych 
ludzi.  Mogą poświęcać się temu zawodowo lub w ramach wolontariatu.  My, 
wspierając młode kobiety, zawsze myślimy o tym, jak je wzmocnić i pomóc im 
przezwyciężyć trudności, aby mogły rozwijać się w życiu osobistym i zawodowym 
oraz pozostać sprawczymi obywatelkami.  Osoby które przyczyniły się do powstania 
niniejszego raportu, mają doświadczenie w pracy z młodymi kobietami  
i dziewczętami z różnych środowisk społecznych, w tym z grupami imigrantów, 
mniejszości religijnych i etnicznych.  Niektóre z tych osób, same pochodzą ze 
środowisk migracyjnych lub mniejszościowych.  
Jako osoby pracujące z młodzieżą zaangażowane w sieć Red: GLOW zapewniamy 
młodym kobietom możliwość zdobywania wiedzy, umiejętności przywódczych 
i obywatelskich.  Staramy się inspirować całościowe i przekrojowe podejście 
do przywództwa w szkole, w miejscu pracy oraz do działań, które młode osoby 
podejmują w czasie wolnym.  Kształcenie nieformalne i poza-formalne miało 
szczególną wartość we wszystkich działaniach konsorcjum Red: GLOW, ponieważ 
uznaliśmy, że jest to najbardziej efektywny rodzaj uczenia się, jeśli chodzi o rozwój 
umiejętności miękkich, zwłaszcza umiejętności przywódczych i obywatelskich. 
 
Przewodnik ten ma na celu zainspirowanie innych osób pracujących z młodzieżą i 
organizacji wspierających młode kobiety. Dzielimy się pomysłami i doświadczeniami, 
a nie instrukcjami. W przewodniku znajdziesz pytania i zagadnienia do przemyślenia.  
Nie trzeba udzielać odpowiedzi na wszystkie naraz ani w określonej kolejności.  
Mamy nadzieję, że wykorzystasz nasze doświadczenie i dopasujesz je do swoich 
warunków.  Możesz podjąć refleksję sam, jednak przygotowując ten raport 
stwierdziliśmy, że czas spędzony na omawianiu tych kwestii z innymi osobami 
zaangażowanymi w pracę z młodzieżą, przy filiżance kawy to świetny sposób aby 
uczyć się od siebie nawzajem i sprawić by Twoja praca miała większy wpływ.  Mamy 
nadzieję, że ta refleksja stanie się częścią Twojej osobistej praktyki - wspierającej 
Cię w dostrzeganiu umiejętności które sam rozwijasz, docenianiu Twoich osiągnięć 
i uczeniu się dzięki nowym wyzwaniom.  Praca z młodzieżą może być w równym 
stopniu podnosząca na duchu, frustrująca, wyczerpująca i radosna.  Refleksja 
pomaga nam docenić, dlaczego warto się starać, abyśmy mogli inspirować następne 
pokolenie młodych kobiet. 

Nauka poprzez pracę z młodzieżą 
Większość pracy z młodzieżą odbywa się poprzez praktyki związane z edukacją 
nieformalną i poza-formalną. 
Metody edukacji nieformalnej:
• Są osadzone w zaplanowanych działaniach, które nie zostały wyraźnie określone 

jako uczenie się (pod względem celów uczenia się, czasu uczenia się lub wsparcia 
w nauce); 

• jest intencjonalne z punktu widzenia ucznia; 
• może prowadzić do certyfikacji; 
• jest opisywane czasem jako nauczanie częściowo ustrukturyzowane (źródło: 

Cedefop, 20081).
1. Please note that we have changed the names of youth workers and young women
2. Terminology of European education and training policy, 2008 http://www.cedefop.europa.eu/
EN/publications/13125.aspx

PRZEWODNIK 

NAUKA POPRZEZ 
PRACĘ Z MŁODZIEŻĄ 
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Mogą to być działania, takie jak zorganizowane programy mentorskie, sesje 
pracy twórczej, sportowe, programy wolontariatu i przywództwa, takie jak te, 
które zostały opracowane przez Red:GLOW.  Jakie rodzaje działań związanych z 
kształceniem nieformalnym uwzględnione zostały w projekcie? 

Kształcenie poza-formalne to sposób uczenia się, który wynika z codziennych 
czynności związanych z pracą, rodziną lub wypoczynkiem. Nie jest to rodzaj edukacji 
nastawiony na osiąganie konkretnych celów i osadzony w czasie. Najważniejszy jest 
sam proces, podczas którego uczący się zwykle nie traktuje tego intencjonalnie. 
Z tego powodu uczenie się poza-formalne jest również określane jako uczenie się 
empiryczne lub przypadkowe/losowe (Źródło: Cedefop, 2008).  
 Przykłady poza-formalnego uczenia się obejmują wszelkiego rodzaju mentoring, 
prace domowe i organizacyjne (np. wspólne przygotowywanie posiłków), różne 
formy rekreacji takie jak gry terenowe bądź wspólne aktywności, jak np. gry 
planszowe.  
 Jeśli chodzi o środowisko rozwojowe młodych kobiet, przykład podobnych działań 
może stanowić pomoc w nauce zaoferowana przez starszą koleżankę młodszej. Te 
działania uczą nas wiele o nas samych – także o naszych słabościach. Możemy też 
dzięki nim nabywać umiejętności miękkie. Często nie traktujemy tego rodzaju nauki 
poważnie, co oznacza że nie doceniamy potencjału tych metod, które mogą być 
dla młodych kobiet czymś więcej niż warsztatami gotowania lub wspólną kawą, ale 
budowaniem umiejętności w zakresie planowania, komunikacji lub przywództwa. 
Jakie działania poza-formalne podejmujesz w pracy z młodzieżą? 

Wiele młodych kobiet w przyszłości będzie pracować w zawodach, które jeszcze 
nie istnieją. Nie możemy przewidzieć przyszłości, ale możemy pomóc młodym 
osobom rozwijać kluczowe umiejętności miękkie, których będą potrzebować do 
adaptacji. Za każdym razem, gdy młode osoby biorą udział w zajęciach rozwojowych 
i grupowych, mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności miękkich. Dlaczego 
to ma znaczenie? W szybko zmieniających się miejscach pracy pracodawcy 
poszukują młodych ludzi o umiejętnościach miękkich. Umiejętności tego rodzaju są 
przydatne nie tylko w miejscu pracy, ale także w sferze obywatelskiej oraz pomagają 
dostosować się do zmian na rynku pracy i w społeczeństwie.       
Praca z młodzieżą może pomóc młodym ludziom w rozwoju umiejętności miękkich, 
w tym: 
• Zarządzaniu czasem 
• Zarządzaniu stresem 
• Umiejętnościach komunikacyjnych 
• Inteligencji emocjonalnej 
• Podejmowaniu decyzji 
• Integralności i samoświadomości 
• Umiejętności wprowadzania nowych nawyków 

W przeciwieństwie do umiejętności twardych, takich jak programowanie czy 
gotowanie – miękkie nie przydają się tylko w niektórych rolach lub sytuacjach. Są 
one przydatne w każdej dziedzinie naszego życia zarówno na polu zawodowym 
jak i obywatelskim i rodzinnym. Odnoszą się do kompetencji osobistych takich jak 
zaufanie, dyscyplina, samozarządzanie, kompetencje społeczne, praca zespołowa, 
komunikacja, inteligencja emocjonalna. Nasza praca pokazuje, że rozwijanie 
umiejętności miękkich jest ciągłym procesem, który sprawia, że młode kobiety są 
bardziej pewne swoich umiejętności. Osoby pracujące z młodzieżą mają istotny 
wpływ na ułatwianie każdego etapu tego procesu. Będzie to jednak zależało w 

PRZYGOTOWANIE 
MŁODYCH KOBIET 
DO PRZYSZŁYCH 
WYZWAŃ 

Młode dziewczęta mają tak wiele zainteresowań i ambicji, że na 
początku nawet nie wiedzą od czego zacząć. Wiele dziewcząt wyznało, 
że wyznaczanie celów i autorefleksja pomogły im zadać sobie właściwe 
pytania i skupić się na określonym celu. –  Łotwa 

Spójrz na diagram powyżej. Jak twoja organizacja wspiera młode kobiety w każdym z 
tych czterech obszarów? Co okazało się najbardziej skuteczne? Jak osadzić ten proces 
we własnym rozwoju umiejętności lub w swoim zespole? 

Look at the diagram above. How do you support young women in each of these four 
areas? What have you found to be most effective? How do you embed this process in 
your own skills development or that of your team?

Praktyka i
rozwój

Wyznaczanie
cleów

Refleksja Rozpoznawianie
umiejętneści 

miękkich

• Czy osiągnąłem swoje cele?
• Jakie postępy poczyniłem? 

Czy tego się spodziewałem? 
Czy osiągnąłem? 

• Czy zdobyłem dodatkowe 
umiejętności i kompetencje?

• Zapisywanie moich osiągnięć 
w celu rozwinięcia mojego 
CV.

• Czym są umiejętności 
miękkie?

• Dlaczego są one ważne dla 
rozwoju?

• Jakie mam umiejętności 
miękkie?

• Zdobywanie umiejętności 
poprzez nieformalne i 
pozaformalne uczenie się. 
Można to osiągnąć poprzez 
pracę z młodzieżą, w szkole, 
w pracy, w sytuacjach 
społecznych lub poprzez 
działania obywatelskie, takie jak 
wolontariat lub zaangażowanie 
polityczne.

• Co chcę osiągnąć w życiu 
osobistym, zawodowym i 
jako obywatel?

• Jakie umiejętności muszę 
rozwinąć, aby to osiągnąć?

• Od czego mam zacząć? 
Jak mogę zdobyć to 
doświadczenie?
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PRZYGOTOWANIE MŁODYCH KOBIET DO ŻYCIA ZAWO-
DOWEGO 

Zachęcaliśmy uczestniczki by przekuwały swoje aspiracje zawodowe 
na namacalne, konkretne i osiągalne cele. Pomogliśmy im również 
uświadomić sobie, że kariera może stanowić ciekawą podróż ku naszej 
wymarzonej pracy, której znalezienie zaraz po ukończeniu edukacji może 
nie być osiągalne. Pomogliśmy im wytyczyć ścieżki i wesprzeć je, aby 
zobaczyły szerszy obraz  i zrozumiały że praca na mniej prestiżowym 
stanowisku lub nieco mniej płatna może być jednym z kroków w kierunku 
realizacji ich marzenia. Realizowanie celów metodą SMART i osiąganie 
kolejnych kroków podnosi pewność siebie i poczucie własnej wartości, co 
ma kluczowe znaczenie dla dalszych etapów rozwoju.” – Wielka Brytania 

Postanowiliśmy zorganizować pokaz dla rodziców i opowiedzieć im co 
zrobiliśmy wspólnie 
z ich dziećmi. Efekt był poruszający. Rodzice poprosili nas, abyśmy 
nie przerywali projektu; nasze aktywności bardzo im się spodobały. – 
Słowenia 

Realizując działania związane z projektem Red:GLOW,  dowiedzieliśmy się, że istnieje 
kilka czynników, które mają wpływ na drogę kariery młodych kobiet. Są to główne 
bariery na rynku pracy. 
Wyzwaniem dla młodych kobiet jest:  
• Brak wiedzy na temat  możliwych ścieżek kariery i niskie aspiracje; 
• Niewiele przykładów sukcesu zawodowego w ich środowisku (w rodzinie lub 

społeczności); 
• Brak dostępu do osobistego i zawodowego wsparcia, poradnictwa zawodowego 

czy mentoringu w ich rodzinach lub kręgach towarzyskich. Może być to związane z 
kwestią płci lub czynników społeczno-ekonomicznych; 

• Brak dostępu do Internetu; 
• Słaba świadomość własnych umiejętności, zwłaszcza umiejętności miękkich; 
• Niska pewność siebie; 
• Brak zdolności do wyznaczania celów, zdolność do dokonywania wyborów i 

podejmowania konkretnych kroków w kierunku osiągnięcia celów; 
• Brak zaangażowania w rozwój zawodowy; 
• Niska wiedza na temat procesu poszukiwania pracy, składania podań oraz 

potencjalnych oczekiwań wobec osób rekrutowanych.

Wspieranie młodych kobiet w drodze do zdobycia dobrej pracy to nie tylko formalne 
doradztwo zawodowe, ale także pomoc w zmianie myślenia i dostrzeżeniu powiązań 
między zadaniami obywatelskimi, rozwojem umiejętności i obowiązkami w pracy, 
zarówno na drodze do celu, jak  
i pierwszych etapach kariery. Jako osoby pracujące z młodzieżą lubimy pomagać 
młodym kobietom w rozpoznawaniu ich umiejętności i mocnych stron oraz 
zachęcamy je do odkrywania nowych talentów. Lubimy odkrywać przed nimi 
nowe pomysły i możliwości. Chcemy podnieść aspiracje młodych kobiet i pomóc 
im osiągnąć sukces poprzez wyznaczanie osiągalnych celów i planowanie, jak je 
osiągnąć. 

JAK PRACA Z 
MŁODZIEŻĄ 
WYCHODZI NA 
PRZECIW TYM 
BARIEROM 

?
??
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POMYSŁY NA 
POWIĄZANIE PRACY 
Z MŁODZIEŻĄ Z 
ROZWOJEM KARIERY 

Większość młodych ludzi w szkole lub rodzinie zdobyła świadomość tego, że 
edukacja jest ważna dla ich przyszłości. To istotne aby zauważyć, że większa część ich 
uczenia się poza-formalnego i rozwoju umiejętności miękkich nie będzie odbywała 
się podczas zorganizowanych przez Ciebie aktywności, ale w domu i szkole. Twoją 
istotną rolą, będzie pomóc młodym osobom samodzielnie dochodzić do pewnych 
wniosków. Masz również wielką okazję, aby zabrać rodziców w podróż ukazującą 
im umiejętności i aspiracje ich córek, aby sami mogli odpowiednio pokierować je w 
stronę spełnienia marzeń. 
Rodzice i dzieci często nie są świadomi, że przyszli pracodawcy niekoniecznie 
zainteresowani są ich szkolnymi ocenami. Pracodawcy szukają osób o 
umiejętnościach miękkich, które mogą się łatwo uczyć, adaptować, pracować 
z innymi i podejmować inicjatywy. Więcej tego rodzaju umiejętności zostało 
wymienionych powyżej.  

Jednym z głównych zmagań uczestniczek naszego programu, było 
radzenie sobie ze stresem w okresie wzmożonej pracy, jak np. czas 
egzaminów kwartalnych. Wiele z nich znajduje się wtedy pod presją 
otoczenia, w wypadku wielu z nich ich stopnie będą brane pod uwagę, 
przy rekrutacji na uniwersytet i to generuje wiele napięć. Staramy się 
tworzyć spersonalizowane  planery do organizacji czasu w tych sezonach, 
aby zapobiec poczuciu przytłoczenia u dziewcząt. Jeśli teraz nauczą 
się radzić sobie z presją czasu i obciążeniami, może im to pomóc w 
przyszłym życiu zawodowym. -  Hiszpania 

Widzimy, że tym co pociąga młode osoby do proaktywnych postaw 
jest obserwowanie zaangażowanych ludzi, którzy naprawdę żyją tym 
co robią. Dużo mniejszy wpływ na nie ma zdystansowane słuchanie 
specjalistów, których merytoryczne komentarze po prostu odnotowują. 
– Hiszpania 

Młode dziewczęta często nie wiedzą za czym podążać, jak się odnaleźć w 
tym co jest pomocne a co może być szkodliwe. Muszą się zainspirować. 
Podczas naszego programu zauważyliśmy, że młode osoby lubią stosować 
się do rad udzielanych przez ludzi których uważają za autorytet. – Łotwa

Nawet jeśli niektóre środowiska pracy na początku nie są przyjazne, to 
zawsze może się zmienić dzięki atmosferze, którą sami wprowadzamy. 
Dobra zmiana, może zacząć się od naszego przykładu –  jeśli nie boimy się 
iść pod prąd. Inną ważną rzeczą jakiej należy uczyć młode osoby jest to, 
aby nie martwiły gdy inni mają odmienne style komunikacji. Nie powinny 
odbierać różnić w komunikacji jako problemu ale dostrzegać w nich 
różnorodność i bogactwo. – Polska 

Niektóre z młodych kobiet z którymi współpracujemy, zwłaszcza te ze środowisk 
defaworyzowanych, mogą nie być świadome istniejących możliwości. Wiele z nich 
nie ma także wokół siebie wzorców do naśladowania. Nieczęsto mają również dostęp 
do porad na temat istniejących ścieżek kariery oraz zawodowego dopasowania ich 
umiejętności i podjęcia kolejnych kroków aby osiągnąć cel. Może to spowodować, że 
młode kobiety będą miały mniejsze możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego 
w wybranej przez siebie dziedzinie. 

Możesz rozwijać konkretne działania, aby wzmocnić pozycję młodych kobiet w ich 
rozwoju zawodowym. Oto kilka pomysłów, które uznaliśmy za pomocne: 

• Wiele odnoszących sukcesy kobiet cieszy się, że mają możliwość inspirowania 
młodych kobiet i dziewcząt. Czy możesz zorganizować sesję z menedżerem HR 
lub innym specjalistom, który może podzielić się osobistymi i zawodowymi 
przykładami na temat rozwoju kariery oraz udzieli kilku wskazówek? Okazuje się, 
że opowiadanie historii jest ważne, ponieważ  pozwoli młodym kobietom lepiej 
zorientować się w rzeczywistości rynku pracy.  

• Czy znasz najlepsze biura karier (działające też online) w Twoim kraju? Czy Twoja 
lista jest aktualna? Istnieje kilka źródeł tego rodzaju zasobów – nie tylko strony 
internetowe, ale też podcasty, aplikacje i wideoblogi. Z ich pomocą młode kobiety 

mogą czerpać wiedzę by dokonać wyboru na temat rozwoju swojej edukacji 
i kariery, a także jak zaangażować się w działania polityczne lub społeczne. 
Zastanów się czy źródła, które im prezentujesz są adekwatne i interesujące dla 
dziewcząt w tym wieku. Istnieje wiele dróg pomagających w rozpoznaniu własnej 
drogi, w tym szkoły letnie, praktyki zawodowe, szkolenia zawodowe i kursy 
uniwersyteckie. Spróbuj wykorzystać możliwie najwięcej z nich. Wysiłek podjęty 
do przeprowadzenia tych poszukiwań, może zaprocentować zapoznaniem się przez 
młode osoby z nowymi możliwościami i pomóc im poszerzyć horyzonty. 

• Uważamy, że mentoring jest naprawdę użytecznym narzędziem, które pomoże 
młodym kobietom lepiej zrozumieć siebie i znaleźć bezpieczną przestrzeń do 
przemyślenia swoich szans i możliwości. Uczy je także proszenia o poradę 
w bezpiecznym środowisku, jeśli tego potrzebują. Nie ma jednego modelu 
mentoringu, a sama przestrzeń umożliwiająca młodym kobietom kontakt 
z doświadczonymi osobami na bardziej zaawansowanych etapach kariery 
zawodowej jest bardzo pomocna. Kontakt z ich nieco starszymi rówieśniczkami 
może także wzbudzić większe zaufanie i sprawiać, że wizja ich osobistego sukcesu 
wyda im się bardziej realistyczna, niż po spotkaniach ze starszymi, doświadczonymi 
profesjonalistami, które mogą okazać się przytłaczające. 

• Upewnij się, że wszyscy Twoi mentorzy, wolontariusze i osoby pracujące z 
młodzieżą wiedzą, że chcesz aby pomogli młodym osobom zaangażować się w 
program. To pozwoli zrozumieć młodym osobom, że umiejętności których się 
uczą, mogą pomóc im zaistnieć na rynku pracy. Osadź dyskusję o umiejętnościach 
i doświadczeniu zawodowych w aktywnościach związanych z programem. Jeśli 
wolontariusze w zespole pochodzą z różnych środowisk zawodowych, może 
to poszerzyć horyzonty młodych kobiet i zwrócić ich uwagę na zaangażowanie 
obywatelskie tych osób, które swój czas wolny poświęcają na wolontariat.  

• Młodzi ludzie mogą być niechętni do zaangażowania się w jakieś działania 
przez dłuższy okres czasu. Wydaje nam się warte podkreślenia, że zdolność do 
zaangażowania się i wytrwałości w pracy jest cechą pożądaną przez przyszłych 
pracodawców, dlatego zachęcaliśmy młode osoby aby uczestniczyły w sesjach 
regularnie. 
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INSPIROWANIE MŁODYCH KOBIET DO STAWANIA SIĘ 
AKTYWNYMI OBYWATELKAMI 

Praca nad wybranym przez siebie projektem jest również 
bardzo motywująca, ponieważ dziewczęta były w stanie przejąć 
odpowiedzialność za projekt i wybrać problem społeczny, na który są 
szczególnie wrażliwe. Bardzo doceniły i spodobała im się możliwość 
prowadzenia własnego projektu w ramach programu. Wolontariat był dla 
każdej z nich bardzo pozytywnym doświadczeniem i pomógł im wcielić 
ich umiejętności liderskie w życie, ale także zwiększył ich empatię. Nawet 
te osoby, które nie były przekonane do wolontariatu na początku, po 
czasie uznały tę pracę za niezwykle satysfakcjonującą i dzieliły się swoimi 
pozytywnymi wrażeniami, deklarując że ich sposób patrzenia zmienił się.  
– Wielka Brytania 

Zadania obywatelskie postrzegane są na różne sposoby i nie wszyscy dzielą tę samą 
definicję. Kiedy omawialiśmy aktywne postawy obywatelskie, zgodziliśmy się co do 
tego że: 

• Aktywna obywatelka promuje lokalnie wysokie standardy życia społecznego 
poprzez zaangażowanie polityczne bądź niepolityczne, tym samym wspierając 
takie wartości jak większa równość i sprawiedliwość.  

• Aktywna obywatelka stara się pracować nad rozwijaniem swojej wiedzy i 
umiejętności, aby to osiągnąć. 

• Aktywni obywatele poszukają przestrzeni do budowania solidarności z innymi 
poprzez działania formalne i nieformalne. 

• Za formalne działania można uznać tworzenie środowisk wsparcia, wolontariat czy 
zaangażowanie się w kampanie. 

• Działania nieformalne mogłyby dotyczyć tworzenia środowisk wsparcia w ramach 
organizacji oraz zachęcanie ludzi do bycia otwartymi, nie tylko wobec osób w 
najbliższej rodzinie, ale także w lokalnej społeczności.  

• Podejmowanie pracy zawodowej jest także aktem obywatelskim i pomaga nam 
działać na rzecz stworzenia bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa w 
naszych miejscach pracy. 

• Polityka promująca aktywne postawy obywatelskie powinna uwzględniać bariery 
zawodowe powstałe ze względu na płeć. 

Wierzymy, że aktywne postawy obywatelskie przejawiają się w zdolności do 
uczestniczenia w codziennym życiu społeczeństwa, bez względu na to gdzie 
się mieszka. Opiera się na poczuciu wspólnoty i współodpowiedzialności za 
stworzenie warunków do lepszego życia społeczności. Chodzi o posiadanie chęci 
do dokonywania zmian i chęć do zdobywania wiedzy, jak osiągnąć nasze cele w 
lokalnych kontekstach. 

HISTORIA 
MAGDY 

Magda rozpoczęła wolontariat na początku studiów. Jest bardzo utalentowaną 
i wrażliwą dziewczyną. Lubi tańczyć i pisać wiersze. Jednak kilka lat temu 
zdiagnozowano u niej anoreksję. Trudno było jej podejmować decyzje i 
uwierzyć w siebie. Przyjaciółka zaprosiła ją do uczestnictwa w programie. 
Zaczęła odwiedzać starszych ludzi w domach opieki i czytać osobom, które 
mają problemy ze wzrokiem. Tak opowiadała o swoim doświadczeniu: 

MŁODYCH 

KOBIET
AKTYWNYOBYWATELE



18 19

RED:GLOW Przewodnik dla osób pracujących z młodzieżą 

JAK PRACA Z 
MŁODZIEŻĄ 
WSPIERA POSTAWY 
OBYWATELSKIE 

ODKRYWANIE 
POCZUCIA 
SPRAWIEDLIWOŚCI 

Praca z młodzieżą może także dać młodym kobietom możliwość rozwoju jako 
obywatelkom. Idee obywatelskie można zrozumieć poprzez wolontariat oraz akty 
pomocy osobom w potrzebie.  

Nasze dotychczasowe doświadczenia w angażowaniu młodych ludzi 
w pracę z osobami w potrzebie pokazały nam, że musimy dobrze 
przygotować do tego naszych młodych wolontariuszy. Wiedzieliśmy, że 
chcą pomagać ludziom, ale także, że mogą mieć trudności z radzeniem 
sobie z własnymi emocjami w zetknięciu z cierpieniem i ubóstwem. Nie 
chodziło tylko o to aby się przygotowały, ale także o to, by nauczyły się 
wzajemnie wspierać. – Włochy 

Zaoferowaliśmy dziewczętom warsztaty pozwalające przygotować 
się do wolontariatu. Rzeczą, która wydawała nam się pomocna było 
organizowanie sesji z profesjonalistami w tej dziedzinie. Zaprosiliśmy 
pielęgniarki i lekarzy, aby pomówili o tym, jak dbać o osoby starsze lub 
chore. Dzięki temu młode osoby zrozumiały, że ich wkład w wolontariat 
może nabrać wymiaru zdobywania doświadczenia zawodowego i 
rozwijania umiejętności. –  Polska 

Możesz użyć kompletnego przewodnika pomagającego stworzyć program 
wolontariacki w lokalnym kontekście, który opracowaliśmy w ramach projektu 
Red:GLOW2. Rekomendujemy aby zastanowić jak poprzez Twoją organizację 
stworzyć młodym osobom przestrzeń do zaangażowania się w wolontariat.  

Aktywna postawa obywatelska to postawa życiowa, a nie okazjonalna działalność. 
Zalecamy aby zadać sobie kilka pytań.  
W jaki sposób wzbudzić w sobie silne poczucie sprawiedliwości i solidarności we 
wszystkich swoich aktywnościach? Jak przeciwdziałać barierom, które napotykają 
dzieci ze środowisk defaworyzowanych?  
Aktywności dla młodzieży, które organizuje twoja organizacja, mogą być dobrą 
przestrzenią do rozbudzania ich poczucia sprawiedliwości społecznej. Na przykład, 
kiedy przeprowadzacie warsztaty kulinarne, można zachęcić młode osoby aby 
zastanowiły się kto uprawia jedzenie które gotują lub kto na świecie ma ograniczony 
dostęp do żywności. Podczas aktywności związanych z modą, mogą  myśleć o 

społecznych i środowiskowych skutkach szybko zmieniającej się mody oraz o 
alternatywach dla osób o ograniczonych budżetach. Podczas zajęć artystycznych czy 
teatralnych mogą odkrywać techniki i historie wykraczające poza to, co szablonowe. 
Rekomendujemy, aby twoja organizacja zaprosiła migrantów lub grupę mniejszości 
etnicznej aby podzieliła się swoją historią lub opowiedziała o zwyczajach i tradycjach 
w jej kraju. Może to pomóc młodym osobom zauważyć, że migranci i mniejszości 
mają kulturę, którą warto się zainteresować. 

Maryam jest 23-letnią dziewczyną z Maroka, która przybyła do Włoch, aby 
kontynuować swoje studia. Pochodzi z zamożnej rodziny i wolała mieszkać we 
własnym mieszkaniu, jednak jej rodzice chcieli aby zatrzymała się w akademiku 
Porta Nevia z innymi studentami. 
Na początku bardzo trudno było jej się odnaleźć w tak licznej wspólnocie 
i zrozumieć, że ma pewne obowiązki. Na początku, miała problemy z 
nawiązaniem nowych kontaktów i przyjaźni z innymi studentami w swojej 
grupie na uniwersytecie. 
Po kilku miesiącach we Włoszech zdecydowała się wziąć udział w projekcie 
wolontariatu Red:GLOW  i zgłosiła się na wolontariat do Ośrodka dla 
Uchodźców. Tak swoją decyzję komentuje Maryam: C
entre. Maryam shares: 
Zdałem sobie sprawę z ogromnych wyzwań, przed którymi stoją inni ludzie 
oraz rzeczywistości wojny i ubóstwa w innych krajach. Wolontariat pomógł 
mi opuścić moją strefę komfortu, moją bezpieczną bańkę. Zauważyłam 
wartość aktywnego angażowania się obywatelskiego. Postanowiłam 
zorganizować swoje urodziny w Ośrodku dla Uchodźców i stworzyć zabawy 
dla dzieci. To wszytko zmienia sposób, w jaki widzę świat. 

BYCIE 
WYSŁUCHANYM 

POSZERZANIE 
HORYZONTÓW 

Ważną częścią aktywnej postawy obywatelskiej jest świadomość, że każdy z 
nas ma głos i prawo do bycia wysłuchanym. W naszych organizacjach, możemy 
zachęcać młode osoby do angażowania się w działania rozwojowe czy samodzielne 
organizowanie aktywności dla rówieśników oraz przekazywanie informacji zwrotnych 
liderom organizacji.  
Zauważyliśmy, że to pomaga im nabrać poczucia własnej wartości. Będąc bardziej 
pewnymi siebie młode osoby w sposób naturalny chętnie podejmują się lobbingu 
na rzecz dobrych zmian społecznych docierając do polityków, decydentów, 
wpływowych liderów obywatelskich czy ludzi biznesu. Identyfikowanie problemów 
w lokalnych społecznościach, badanie ich i rozumienie, a następnie planowanie 
kampanii – jest świetną okazją  do zdobycia wielu umiejętności miękkich. Te  
umiejętności, mogą wykorzystać do budowania swojej pozycji w środowiskach 
zawodowych, gdzie  młode kobiety często są pomijane. 

Wolontariat ma nie tylko dobry wpływ na lokalne społeczności i pozwala na 
zdobywanie nowych umiejętności. Wolontariat może również poszerzyć horyzonty 
młodej kobiet oraz jej kapitał społeczny. Poprzez wolontariat mamy szansę poznać 
ludzi w różnym wieku i środowisk społecznych, uczyć się od nich i tworzyć nowe 
relacje.  

HISTORIA MARYAM 

Wolontariat pomógł mi zmienić perspektywę i zdobyć lepszą wizję tego, kim 
jestem i czego chcę. To doświadczenie było dla mnie tak ważne, że zgłosiłem 
się na ochotnika do koordynowania działań wolontariackich w Red:GLOW 
dla młodszych dziewcząt. Przygotowywałam plakaty, wyznaczałem terminy 
spotkań i koordynowałam aktywności innych. Wolontariat pomógł mi 
zbudować się wewnętrznie stać się bardziej odpowiedzialną, ponieważ 
wcześniej szybko zmieniłem zdanie i szukałem wymówek, aby czegoś nie 
robić. Widzę, że jestem teraz bardziej pewna siebie i szczęśliwsza.  
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ZAGADNIENIA DO 
PRZEMYŚLENIA 

Fatima brała udział w działaniach Red:GLOW  „Leadership and Volunteering”. 
Ma 15 lat i dobrze sobie radzi w szkole, jednak nadopiekuńczość jej rodziców 
sprawiła, że nieufnie podchodziła do angażowania się w działalność społeczną. 
Podzieliła się z nami swoimi wrażeniami: 

Zgłosiłam się na wolontariat z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem. To 
był pierwszy raz, kiedy byłem w tak biednej dzielnicy. Aby się tam dostać 
pojechałyśmy autobusem i to był też pierwszy raz kiedy użyłam publicznego 
transportu, ponieważ moi rodzice zawsze zabierali mnie samochodem. 
Byłam szczęśliwa, że mogę dobrze wykorzystać swoje talenty i umiejętności 
i pomagając ludziom w potrzebie. Zaskoczyło mnie wiele rzeczy, które 
zobaczyłam po raz pierwszy w moim własnym mieście. Teraz zastanawiam 
się nad wyborem studiów pod kątem pomocy innym w przyszłości. 

Proponowany przez nas Przewodnik3  zawiera wiele pomysłów na opracowanie 
programu wolontariatu, który odpowiada młodym ludziom, z którymi pracujesz i 
zawiera więcej inspiracji i pomysłów. 
• Jak włączyć tematykę aktywnych postaw obywatelskich do swoich programów? 
• Czy zachęcasz młode osoby do współuczestnictwa w organizowaniu przedsięwzięć 

w twojej organizacji, na przykład aktywności dla swoich rówieśników lub 
młodszych osób? 

• Czy wspierasz swoich wolontariuszy w lepszym poznaniu się i zachęcasz aby uczyli 
się od siebie nawzajem, by umieli wykraczać poza swoje pełnione role? 

• W jaki sposób możemy zadbać o to, by wolontariat nie koncentrował się tylko 
na młodych ludziach, z którymi pracujemy ale by ich działania były naprawdę 
pomocne dla innych? 

• W jaki sposób wspieracie młodych wolontariuszy w refleksji nad wolontariatem 
i umiejętnościami które zdobywają, aby umieli je było zastosować w innych 
sytuacjach? 

• W jaki sposób dzielicie się możliwościami uczestnictwa młodych kobiet w 
działaniach obywatelskich, które dadzą im szansę na zdobycie umiejętności i 
poszerzenie ich horizons? Mogą to być:
◊ Rozwijanie własnych inicjatyw 
◊ Dostęp do zorganizowanego wolontariatu 
◊ Organizowanie kampanii 
◊ Działalność polityczna 
◊ Programy debat 
◊ Spotkania z wpływowymi osobami 
◊ Etyka zawodowa 
◊ Dzielenie się informacjami na temat dzisiejszych problemów społecznych, takich 

jak nierówności ekonomiczne, czy globalnych: współczesne niewolnictwo, 
ekologia, integracja mniejszości itp. 

◊ Zapraszanie prelegentów z grup mniejszościowych aby młode osoby dostrzegły 
jak istotne jest miejsce każdej z osób w społeczeństwie 

• Jak zachęcić wszystkich – wolontariuszy i młode kobiety – do odważnego 
wypowiadania się i dzielenia się swoimi pomysłami na to, jak można wnosić 
pozytywną zmianę? 

• Czy tworzycie system, dzięki któremu młode osoby na przykładzie waszej 
organizacji, będą mogły uczyć się o obywatelskości, np. poprzez rady młodzieżowe 
lub przeprowadzanie wyborów na poszczególne stanowiska? 

• Jak modelować przykład obywatelskości, aby młode kobiety zobaczyły, że 
warto podjąć wysiłki na rzecz pozytywnych zmian, czy to w ich społecznościach, 
miejscach pracy, czy na poziomie krajowym? 

HISTORIA FATIMY • W jaki sposób można umożliwić aktywne uczestnictwo obywatelskie osobom 
zmagającym się z barierami w integracji, na przykład osobom niepełnosprawnym, 
osobom które nie mówią dobrze w języku lokalnym lub tym których głos nie 
jest słyszalny w debacie publicznej? Jak modelować przykład sprawiedliwości 
społecznej, aby młode osoby zobaczyły, że aktywne postawy obywatelskie nie są 
tylko przywilejem niewielu? 

• Jak motywować młodych ludzi do dobrych postaw obywatelskich, gdy stają w 
obliczu sytuacji niesprawiedliwej społecznie, jednak bez łatwych rozwiązań? 

Zdaję sobie sprawę z przeszkód, z jakimi kobiety mierzą się w środowisku 
pracy: szklane sufity, brak zaufania do swoich kompetencji oraz inny – bardziej 
kooperacyjny, a nie autokratyczny – styl pracy, który często jest uważany 
za oznakę słabości. To sprawia, że pasjonuję się nowymi trendami w stylach 
przywódczych. Uważam że najskuteczniejsze są rodzaje przywództwa oparte na 
zaufaniu, odwadze i zaangażowaniu, które dają długoterminowe rezultaty i nie 
niszczą relacji międzyludzkich. 
Staram się podważać stereotyp lidera, który ma wiele młodych kobiet, zwłaszcza 
tych studiujących ekonomię lub zarządzanie. Współpracując z nimi w celu 
przygotowania programów zrozumiałam, że tym co jest naprawdę ważne jest nie 
tyle przekazywanie pomysłów, ile dawanie konkretnych wskazówek i narzędzi 
oraz pozytywnych przykładów kobiet-liderek. W naszym kraju takie podejście 
jest wciąż całkiem nowe. Zebraliśmy świetnych mówców i uczestniczki, które były 
w stanie stworzyć sieć wspaniałych kontaktów i zróżnicowanych doświadczeń. 
Dzięki projektowi skontaktowały się z nami fantastyczne dziewczęta poszukujące 
tego rodzaju warsztatów. Podczas gdy nawiązaliśmy z nimi kontakt ponownie i 
podzieliliśmy się naszą wizją i potrzebą aby pomagać młodym kobietom stawać się 
bardziej pewnymi siebie, wyraziły swoją chęć pomocy. Wielu zaproszonych gości 
zaoferowało dziewczętom pozostanie w kontakcie w razie pytań. Gość który mówił 
o procesie rekrutacji, zaoferował pomoc tym które chciałyby stworzyć dobre CV. 
Po tym spotkaniu jedna z uczestniczek skomentowała: “To niewiarygodne, że na 
uniwersytecie nie uczy się nas, jak ubiegać się o pracę.” To tylko potwierdza, jak 
ważna jest taka praktyczna wiedza. 
Starałem się również zachęcić uczestniczki programu liderskiego do wolontariatu 
i dalszego rozwijania tych praktycznych kompetencji i umiejętności miękkich. 
Agnieszka została liderką i była zaangażowana w organizacyjną części wydarzeń 
i ich ewaluację. Powiedziała mi: “Pomogło mi to i docenić potrzebę rozwoju 
osobistego w różnych dziedzinach. Nigdy nie wiadomo, co może być przydatne.” 
Ponadto, zauważyłam że projekt jest okazją dla dziewczyn do nawiązywania 
nowych, wartościowych przyjaźni. 
Chciałbym utrzymać bardzo interaktywną formę warsztatów, a jednocześnie 
stworzyć przestrzeń, w której uczestnicy czuliby się bezpiecznie i komfortowo 
dzieląc się swoimi pomysłami. Dla młodych kobiet, same wykłady, bez gier 
towarzyskich czy odtwarzani krótkich filmów byłoby nudne. Po warsztatach 
mogą zapytać o co zechcą, podzielić się pomysłami lub problemami, z którymi się 
zmagają.  
Nauczyłem się bardzo wiele od innych prowadzących warsztaty dla młodzieży w 
Red:GLOW. To naprawdę zachęciło mnie do refleksji i z podziwem spojrzałam na 
wszystko, co osiągnęliśmy, a także co możemy osiągnąć. 

Gosia ma 40 lat, pracuje w banku w pełnym wymiarze godzin, ale od kilku lat 
jest wolontariuszką w Stowarzyszeniu “Dziesiątka” w Polsce. Jest mentorką i 
trenerką. Oto dlaczego wspieranie młodych osób jest dla niej ważne:  

HISTORIA 
GOSI: CZEGO 
NAUCZYŁAM 
SIĘ PODCZAS 

MOJEJ PRACY Z 
MŁODZIEŻĄ 
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JAK WZMOCNIĆ POZYCJĘ MŁODYCH KOBIET JAKO LI-
DEREK NA POLU ZAWODOWYM 
I OBYWATELSKIM

Chcemy podzielić się sześcioma pomysłami, które uważamy za fundamentalne 
dla wspierania młodych dziewcząt w procesie ich nabierania pewności siebie w 
przestrzeni zawodowej. Niektóre z nich mogą być dobre znane. Jako osoby pracujące 
z młodzieżą na południu, północy, wschodzie i zachodzie Europy – odkryliśmy, że te 
wskazówki okazały się przydatne dla nas wszystkich i możliwe było wprowadzenie 
ich niezależnie od różnorodności naszych kontekstów kulturowych

WSPIERANIE 
PRZYWÓDZTWA 
MŁODYCH KOBIET 

ROZWIJANIE 
UMIEJĘTNOŚCI 
PRZYWÓDCZYCH 
MŁODYCH KOBIET 

HISTORIA ZOSI 

Młodzi ludzie myślą, że wiodącymi cechami liderów jest dyrygowanie 
innymi, bycie nieugiętym i nieprzystępnym. Wydaje im się, że tylko osoba 
o takim charakterze może być liderem. Okazało się dla nich wielkim 
odkryciem że każdy może być liderem. –  Polska 

Programy liderskie często są przeprowadzane w sposób, który wcale nie umożliwia 
młodym ludziom rzeczywistego zaangażowania jako lidera. Kiedy tylko zaczniemy 
przygotowywać program liderski dla młodych kobiet, możemy od razu zaangażować 
je w jego rozwój i realizację. Umożliwi im to dostrzeżenie, że ich rola jako lidera jest 
ceniona przez innych, i daje im możliwość praktyki umiejętności przywódczych. 
Chociaż ich udział może sprawić, że przygotowania bardziej rozciągną się w czasie, 
właśnie wtedy młode osoby będą miały szansę nabyć wiele miękkich umiejętności. 
Jeśli nie wierzymy, że mogą one przyczynić się do skuteczności projektu, jak możemy 
oczekiwać że przyszli pracodawcy docenią umiejętności miękkie, które mają młode 
kobiety? 

Zosia jest licealistką z Warszawy. To radosna i żywa 16-latka, który uwielbia 
mieć wokół siebie ludzi. Jej rodzina boryka się z trudnościami ekonomicznymi, 
a ona nie zawsze miała dobry start. Zwierzyła się nam: 

Gdybyście powiedziały mi przed tym programem, że miałbym odwagę zrobić 
prezentację przed innymi w języku angielskim, nie uwierzyłbym! Nauczyłam 
się tak wielu narzędzi i wskazówek, jak być dobrym liderem! Istnieje wiele 
sytuacji, które pokazują, że inne dziewczyny nie wierzą w siebie. Kiedy 
robiliśmy nasze prezentacje niektóre osoby, które wypadły bardzo dobrze, 
na końcu negatywnie oceniły własną prezentację, ponieważ brakowało im 
pewności siebie. Były też studentki, których praca nie wypadła imponująco, 
ale ich ocena końcowa tego nie odzwierciedlała. Ta szansa była ważna dla 
mojego rozwoju, ale zauważyłam również, że mogę stać się liderką dla innych 
w mojej własnej szkole. 

Podczas organizowania warsztatów liderskich i wolontariatu RED:GLOW 
zauważyliśmy, że w niektórych krajach, o przywództwie czy zarządzaniu, młode 
osoby uczyły się zwykle poprzez wykłady lub aktywności podczas których sama 
młodzież była pomijana lub pozostawała anonimowa. Mogli ukończyć kurs dla 
liderów, nie mając nigdy szansy zastosowania tych umiejętności w praktyce. Niektóre 
młode dziewczęta mają umiejętności oraz pewność siebie i są chętne do próbowania 

WZMOCNIENIEPOZYCJI
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nowych rzeczy. Inne, mogą chcieć rozwijać swoje umiejętności przywódcze, 
ponieważ wiedzą, że jest to dla nich wyzwanie. Dzięki temu zauważyliśmy, że 
programy liderskie muszą być interaktywne i dać każdemu uczestnikowi szansę 
na podjęcie aktywnej roli dla osiągnięcia swoich celów. Widzieliśmy  również, 
że niektóre osoby – na przykład migranci, którzy nie czuli się pewnie posługując 
lokalnym językiem  – stanęli przed dodatkowymi wyzwaniami. 
Ważne jest, aby pamiętać że istnieją różne typy przywództwa i aby zwracać uwagę 
na różne talenty, które mogą mieć uczestniczki projektu. Podczas naszego programu 
pochyliliśmy się nad tymi zagadnieniami i opracowaliśmy pomoce dydaktyczne 
dostępne tutaj.4  

MOŻLIWOŚCI 
LIDERÓW 
MŁODZIEŻOWYCH 

TWORZENIE 
ŚRODOWISKA 
SPRZYJAJĄCEMU 
ROZWOJOWI 
KOMPETENCJI 
LIDERSKICH 

Zamiast tylko dostarczać sam wykład, ważne było zaangażowanie 
uczestników w praktyczne działania. –  Łotwa 

Pod koniec każdego spotkania mieliśmy krótką sesję informacji 
zwrotnych. Podczas niej uczestnicy krótko podsumowywali swoje 
działania i dzielili się swoimi przemyśleniami. Opinie na koniec 
warsztatów pozwalają nam zrozumieć ich wartość, zauważyć i docenić to 
czego się nauczyliśmy. –  Łotwa 

Wolontariat może być doskonałą okazją do praktykowania umiejętności liderskich, 
niezależnie od tego czy pełni się tę rolę w swojej organizacji czy poza nią. Jednak 
młode osoby mogą nie do końca rozumieć związek między przywództwem, a służbą, 
która związana jest z pracą charytatywną i być może będzie konieczne pomóc im 
to zrozumieć. Użyj przykładów, aby pomóc im dostrzec, że istnieje wiele różnych 
form przywództwa i doświadczenie zdobyte jako wolontariusz może być z tym 
bezpośrednio związane. Nasz przewodnik po programach dla wolontariuszy5 może 
okazać się pod tym kątem pomocny dla osób pracujących z młodzieżą. Zastanów się 
czy znasz młodych liderów, którzy część swojego czasu przeznaczają na wolontariat. 
Czy możesz zaprosić taką osobę do podzielenia się swoimi doświadczeniami z 
dziewczętami uczestniczącymi w projekcie?  

Odkryliśmy, że wiele drobnych rzeczy pomogło nam stworzyć atmosferę sprzyjającą 
dynamicznemu rozwojowi cech liderskich młodzieży: 

Osoby prowadzące warsztaty zauważyły, że uczestniczki są bardziej 
zaangażowane, gdy osoba w ich wieku, poprowadzi sesję. Nasze 
dziewczęta bardzo lubiły tę metodę. Pracowały z mentorami, aby 
przygotować swoje prezentacje. Miały ogromną potrzebę podzielenia się 
swoimi wątpliwościami i obawami oraz poprosić o poradę w odniesieniu 
do swoich umiejętności liderskich. Stało się to okazją, aby powrócić do 
tego czego nauczyły podczas innych aktywności. Okazało się to pomocne 
na etapie wyznaczania indywidualnych celów. – Łotwa 

Program przywództwa został zrealizowany poprzez zorganizowane, ale 
zakładające duży udział uczestników sesje, które pozwoliły młodym 
osobom zgłębić temat kobiet-liderów  
i aktywnych postaw obywatelskich. – Wielka Brytania 

REFLEKSJA • W jaki sposób angażujesz młodych ludzi w organizację i realizację twoich 
projektów? 
◊ W jaki sposób dać uczestniczkom możliwość wyboru zajęć, które pomogą im 

najefektywniej się uczyć i rozwijać? 
◊ Jakie wyzwania mogą się pojawić podczas procesu realizacji? 
◊ Jak umożliwić uczestniczkom szansę samodzielnego poprowadzenia sesji i 

rozwinięcia w ten sposób swoich liderskich umiejętności? 
◊ Jak dać im szansę uczenia się od siebie nawzajem i prowadzenia zajęć dla swoich 

rówieśniczek i młodszych dziewcząt? 
◊ Czy w twoim zespole kierowniczym lub zarządzie są młodzi ludzie? 

• Jak zadbać o to, aby każdy uczestnik twoich aktywności miał szansę aktywnie w 
nich uczestniczyć?
◊ Jak słuchać młodych ludzi i uwzględniać ich poglądy? 
◊ W jaki sposób dajecie młodym ludziom możliwość dzielenia się swoimi opiniami 

na temat warsztatów i innych aktywności? 
◊ Jak upewnić się, że każdy głos jest słyszalny, nawet tych osób które mają mało 

pewności siebie lub mają słabe umiejętności językowe? 
◊ Jak zorganizować przestrzeń dla młodych osób do dzielenia się swoimi 

wątpliwościami i obawami w środowisku, w którym czują że mogą mówić 
swobodnie i bez osądu? 

◊ Jak sprawić aby młode osoby uwierzyły, że ich wiedza i doświadczenie także są 
cenne? 

◊ Jak wykorzystać opinie uczestniczek? Jak wprowadzić je w życie? 

• Zaangażuj uczestniczki w każdy aspekt projektu, od jego organizacji po realizację i 
ocenę. Upewnij się, że mają wsparcie którego potrzebują, aby to zrobić. 

• Upewnij się, że działania są dostosowane do potrzeb młodych osób i 
przeprowadzane w sposób  interaktywny, a nie formalny lub szkolny. 

• Zaangażuj w projekt kobiety w różnym wieku, z różnym doświadczeniem. To 
ośmieli młode osoby do zadawania pytań. 

• Upewnij się, że uczestniczki mogą podzielić się informacjami zwrotnymi. To 
pozwala im ćwiczyć wyrażanie myśli w konstruktywny sposób, a także wzmacnia 
ich pewność siebie. 
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PRZESTRZEŃ, W KTÓREJ MŁODE OSOBY CZUJĄ SIĘ 
PEWNIE

Najpierw należy stworzyć atmosferę, w której wszyscy uczestnicy 
poczują się bezpieczni i wspierani. Warto pamiętać o sesjach dzielenia 
się informacjami zwrotnymi tak często, jak to jest potrzebne: wszystkie 
dziewczęta muszą być wysłuchane i same chcą dzielić się swoimi 
pomysłami, obawami, wątpliwościami i marzeniami. – Łotwa 

Uczestniczki same przyznały, że gry na przełamanie pierwszych lodów 
pomogły im poczuć się bardziej komfortowo w programie i lepiej skupić 
się na zadaniach i celach, niż na tym jak będę wyglądać w oczach innych 
dziewcząt. – Łotwa 

Jedną z rzeczy, z której nasi pracownicy zdali sobie sprawę było to, że uczestniczki 
bardzo wiele uczyły się w momencie kiedy mogłoby się wydawać że „marnują 
czas”. Dyskusje jakie prowadziły między sobą w czasie wolnym, to przykład „poza-
formalnego” uczenia się w środowisku rówieśników. Warto jest przeznaczyć część 
budżetu na rzeczy, które sprawiają, że młode osoby poczują się mile widziane, jak np. 
talerz herbatników i filiżanka herbaty czy wspólne wyjście do kawiarni.  

Często uczestniczki waszych programów nie będą znać siebie nawzajem. Warto 
przeznaczyć trochę czasu na grę przełamującą pierwsze lody. Co pomogłoby każdej 
z osób (biorąc pod uwagę ich pochodzenie i osobiste doświadczenie) poczuć się 
częścią projektu? Można także zachęcić uczestniczki, aby same zorganizowały i 
poprowadziły taką aktywność lub przygotowały podwieczorek dla swojego zespołu. 

Zwróć uwagę czy młode osoby nie czują się wykluczone. Czy wszyscy przemawiali 
podczas sesji i warsztatów? Czy istnieje dynamika wymiany myśli w zespole czy 
dochodzi do silnych podziałów na grupy? Jak możesz rozwiązać ten problem? 

Kiedy przyjechałem do Włoch, miałam trudności w nawiązywaniu relacji 
z ludźmi. Chociaż szybko nauczyłam się włoskiego, trudno było mi zdobyć 
nowe koleżanki zarówno na uniwersytecie, jak i w akademiku. Miałem 
szczęście, ponieważ spotkałam w Rzymie innych Afrykańczyków, z którymi 
łatwiej było mi złapać wspólny język. Niestety, ponieważ nie miałem 
przyjaciół na moim wydziale, pojawiły się trudności z przygotowaniem do 
egzaminów. 

HISTORIA ANALII Analia ma 24 lata i pochodzi z Angoli. Otrzymała stypendium i przyjechała na 
studia do Rzymu. 
Kiedy była w ostatnim roku studiów i zdecydowała się zamieszkać w rezydencji 
studenckiej Porta Nevia, gdzie uczestniczyła w programie liderskim i 
wolontariacie Red:GLOW.  
Zdradziła nam: 

Postanowiłam wypróbować metody jakich nauczyłam się na projekcie 
liderskim w Porta Nevia. Zrozumiałam, że jeśli potrzebuję pomocy, muszę 
o nią poprosić. Nabrałam pewności siebie i zacząłem dzielić się swoimi 
opiniami. Nigdy wcześniej nie słyszałam o umiejętnościach miękkich. Zdałam 
sobie sprawę, że muszę rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne z 
moimi włoskimi rówieśnikami i wzięłam odpowiedzialność za koordynację 
niektórych działań zespołowych. 

Czuję się bardziej zmotywowana aby ukończyć studia i poszukać pracy. Mam 
jaśniejsze pojęcie o moich mocnych stronach, a także słabych, nad którymi 
muszę popracować. Rosnąca pewność siebie pomogła mi nawiązać relacje 
z ludźmi, którzy wcześniej nie rozumieli mojej kultury i mieli niekorzystną 
wizję Afrykańczyków. Wiem, że ich uprzedzenia są spowodowane brakiem 
styczności z tą kulturą, nie dlatego, że to ze mną jest coś nie tak. Jestem 
dumny z mojej kultury i tego, kim jestem, ale też zaczynam odkrywać piękno 
włoskiej kultury. 

REFLEKSJA • Jak pojęcie “bezpieczna przestrzeń” definiują uczestniczki twojego projektu?  
• Czy poza-formalne aktywności, tzw. “marnowanie czasu”, dzięki którym młodzi 

ludzie czują się mile widziani, są uwzględnione w planach pomiędzy sesjami i w 
budżecie? 

• W jaki sposób pomagacie młodym ludziom przezwyciężyć ich uprzedzenia wobec 
mniejszości i innych grup marginalizowanych? 

• Tworzenie grup i dokuczanie innym są powszechne w grupach młodych dziewcząt, 
należy jednak pamiętać, że to utrudnia tworzenie przestrzeni wsparcia i rozwoju. 
Co zrobić, aby temu zapobiec i rozwiązać te problemy jeśli się pojawią? 
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KAŻDY ROZWIJA SIĘ WE WŁASNYM TEMPIE

Kiedy uczestniczki zyskały więcej pewności siebie, dużo łatwiej było im 
określić swoje cele i mierzyć wyżej. Zalecam, aby inne osoby pracujące 
z młodzieżą stosowały metody i techniki, które zwiększają poczucie 
własnej wartości i pewność siebie dziewcząt. Warto jak najczęściej 
doceniać je i dopingować do dalszej pracy.  –  Łotwa 

Zdaję sobie sprawę, że ja i moje przyjaciółki jesteśmy samokrytyczne. 
Zawsze myślimy najpierw o naszych słabościach, a nie o mocnych 
stronach. Na warsztatach Red:GLOW  w Rzymie zdałem sobie sprawę, 
że powinnyśmy sobie nawzajem przypominać o sukcesach, ponieważ 
bardziej rozpamiętujemy porażki. Będę starała się przypominać moim 
przyjaciołom, że mają wiele talentów. Czasami jesteśmy tak pewne, że 
czegoś nam brakuje, że nawet nie myślimy o aplikowaniu o pracę lub na 
jakieś programy. Jeśli jesteśmy zbyt przerażeni, aby ubiegać się o coś na 
uniwersytecie, w jaki sposób mamy uczynić świat lepszym miejscem? –  
Ana, Hiszpania 

Nasi pracownicy stwierdzili, że spędzanie odrobiny czasu z każdą uczestniczką na 
początku projektu było ważne i owocne. Zrozumienie, jaki jest ich poziom pewności 
siebie było ważne, ponieważ ich zdolność do rozwijania swoich umiejętności i 
talentów od tego zależy. Brak pewności siebie może całkowicie oślepić młodą 
kobietę tak, że zupełnie nie będzie widziała własnego potencjału. Zawsze staramy się 
pamiętać, że młode osoby poszukują u nas akceptacji i zachęty.  

Jako osoby pracujące z młodzieżą wiemy, że większe przywiązywanie się do 
niektórych młodych ludzi, bardziej niż do innych, jest naturalne. Szczególnie łatwo 
jest nawiązać relację się z osobami  
z podobnych środowisk, a tym samym sprawić, że dziewczęta z innych mogą poczuć 
się wykluczone. Inni młodzi ludzie mogą przykuć naszą uwagę w inny sposób. Jeśli 
nie będziemy się nad tym regularnie zastanawiać, możemy nieświadomie włożyć 

HISTORIA ABI Na początku projektu Abi była niechętnie nastawiona do wolontariatu. Dużo 
się działo w jej szkole i uczyła się do swoich egzaminów. W domu opiekowała 
się swoją niepełnosprawną siostrą. W związku z tym, trudno jej było zrozumieć 
wartość wolontariatu. 
Fundacja Baytree zorganizowała grupowy dzień wolontariatu w domu opieki 
dla osób starszych. Abi przyszła, ponieważ jej przyjaciółki w nim uczestniczyły. 
Uczestniczki były także zachęcone faktem że oferowano na miejscu darmowy 

• W jaki sposób pomagasz młodym osobom lepiej zrozumieć ich słabości i mocne 
strony? W jaki sposób zachęcasz je do refleksji nad własnym charakterem i 
talentami? Jakie techniki stosujesz, aby zwiększyć ich pewność siebie? 

• Jak oceniasz ich pewność siebie i poczucie własnej wartości? Czy zaobserwowałeś 
na tym polu poprawę podczas realizacji programu? 

• Czy inwestujesz równą ilość czasu we wszystkich uczestników lub odpowiednio do 
potrzeb poszczególnych osób? Czy nie „faworyzujesz” niektórych osób? 

• Czy udzielasz pozytywnej informacji zwrotnej uczestniczkom oraz chwalisz ich 
postępy?  

• Jak zachęcasz uczestniczki do wzajemnego przekazywania sobie pozytywnych 
opinii? 

• Czy zachęcasz młode osoby do korzystania z mentoringu? Czy mentorzy w twoim 
programie są dobrze przygotowani? 

REFLEKSJA 

lunch. Nie sądziła, że to wzbudzi jej zainteresowanie i że będzie w stanie 
nawiązać kontakt z osobami starszymi. Jednak gdy tylko dotarła do domu 
opieki, jej postawa zmieniła się. Bardzo spodobały jej się rozmowy z ludźmi, 
wspólne gry, serwowanie im posiłków. Zadawała im wiele pytań o ich życie. Na 
koniec dnia, nie chciała wychodzić. Teraz jest tam zaangażowana w wolontariat 
w ciągu tygodnia.
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SPÓJRZ NA PORAŻKĘ JAKO NA SZANSĘ 

Następnym razem zapewnię uczestniczkom więcej pracy i dostaną więcej 
odpowiedzialności. Nie trzeba wszystkiego podawać im na tacy. Warto 
je zachęcić do większych starań, przy równoczesnym udzieleniu im 
koniecznego wsparcia, kiedy tego potrzebują. –  Polska

Czasami tak bardzo się boję, że nie próbuję. Straciłam okazję na awans 
w pracy, ponieważ nie aplikowałam. Jedna z moich przyjaciółek ciągle 
próbuje nowych rzeczy. Niedawno zaaplikowała na studia magisterskie i 
nie dostała się. Była tym bardzo zasmucona, ale po rozmowie ze swoim 
mentorem zdała sobie sprawę, że nauczyła się wiele dzięki samemu 
procesowi. Przeszła trzy etapy procesu rekrutacyjnego i poznała przebieg 
rozmowy kwalifikacyjnej. Wiele nauczyła się o branży. Teraz ma większą 
wiedzę, którą będzie mogła wykorzystać w przyszłości. Byłam pod 
wrażeniem jej odwagi. Postaram się o tym pamiętać. – Tolu, Wielka 
Brytania 

Kiedy dziewczynom coś się nie udaje, rozmawiamy o tym, co się stało i 
zastanawiamy się dlaczego. Razem zastanawiamy się nad tym, co było 
prawdziwym powodem, dla którego dana rzecz poszła źle, by wyciągnąć 
z tego pewną lekcję. Ta praktyka im pomaga, ponieważ lepiej poznają 
siebie i swoje koleżanki i mogą wesprzeć siebie nawzajem. Uczą się 
rozpoznać swoje mocne strony, a także formułować sugestie jak nie 
popełnić tego błędu następnym razem. – Hiszpania

Czy powyższa refleksja naszej pracującej z młodzieżą koleżanki z Polski, wydaje Ci 
się znajoma? Wiemy, że podobnie jak my, zdajesz sobie sprawę, że niektóre z działań 
twojej organizacji mogły być lepiej przeprowadzone, dzięki czemu młode osoby 
wyniosłyby z nich dużo więcej. 

Umożliwienie młodym osobom popełniania błędów jest dużo lepsze niż podawanie 
im wszystkich rozwiązań „na tacy”. Doświadczenie popełniania błędów, rozmawianie 
o tym otwarcie z mentorem lub koordynatorem projektu i proces zrozumienia, 
że błędy nie są końcem świata, jest naprawdę cenne dla dalszego rozwoju 
młodych kobiet i szansą na spełnienie swoich marzeń. Warto pamiętać, że sami 
możemy moderować odrobinę ten proces. Kiedy coś pójdzie nie tak (i rzeczy nie 
idą zgodnie z planem) jaki przykład możemy im dać swoją postawą? Łatwo jest 
poczuć się zawiedzionym. Jednak ta sytuacja, może zostać wykorzystana jako 
okazja do przejścia przez proces „zaczęcia od nowa”, przezwyciężenia trudności lub 
zmniejszenia ryzyka porażki. Ta lekcja może być o wiele cenniejsza niż wszystko, 
czego młode osoby mogły się nauczyć w trakcie realizacji zwykłego programu. Kiedy 
ich własne plany nie idą pomyślnie, może wydawać się łatwiejszym przejście do 

innej aktywności, jednak czy nie lepiej dać im szansę zrozumienia, co poszło nie tak? 
Wszelkie próby odniesienia sukcesu w życiu wymagają utrzymania wytyczonego 
kursu, odwagi, wytrwałości i metodycznego podejścia do rozwiązania problemów. 
Niepowodzenia i ich przezwyciężanie przyczyniają się do rozwoju wszystkich tych 
przydatnych cech.  
• W jaki sposób pomagasz młodym ludziom zastanowić się nad porażką? Czy 

zwracasz im bardziej uwagę na to czego się nauczyły przez sam proces czy na to 
dlaczego poniosły porażkę? 

• Jak zachęcić młode osoby do ponownej próby? 
• Jak stworzyć środowisko, w którym młodzi ludzie zachęcają i wspierają się 

nawzajem, widząc wartość w próbowaniu nowych rzeczy, zamiast krytycznie 
oceniać porażki kolegów? 

• Jak Ty radzisz sobie z porażką? Jak sprawić aby aktywności i przykład własny 
popychały młode osoby do przezwyciężania porażek?  

REFLEKSJA 
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STAWIANIE PRZYPADKU KONKRETNEJ OSOBY PRZED 
SAMYM PROCESEM 

Jako wskazówkę dla osób pracujących z młodzieżą, chciałbym zachęcić 
aby po prostu być „ludzkim” w relacjach z uczestnikami. Praca nad 
relacją jest kluczem do tego, aby tego typu projekty miały rzeczywiście 
pozytywny skutek, chociaż może się wydawać, że spotkania i rozmowy 
w cztery oczy są stratą czasu i bardziej efektywne byłoby wysyłanie 
wiadomości  
e-mail. –  Hiszpania 

Dobre zarządzanie ma zasadnicze znaczenie w efektywnej pracy z młodzieżą. Bardzo 
ważne jest, abyśmy mieli dobre procedury, aby zapewnić bezpieczeństwo młodym 
ludziom i osobom z nimi pracującym. Potrzebne jest dobre zarządzanie i duża 
odpowiedzialność w sprawach finansowych. Praca z młodzieżą nie polega jednak 
tylko na byciu sprawnym kierownikiem projektu. Trzeba być zdolnym do budowania 
relacji, odpowiadać na potrzeby uczestniczek, umieć reagować w konkretnych 
sytuacjach, pomagać w przepracowaniu wątpliwości, lęków, pochylić się nad ich 
marzeniami. Są to istotne elementy procesu rozwijania potencjału. Osoby pracujące 
z młodzieżą muszą być także dobrymi słuchaczami. Jak inaczej dowiemy się, że 
realizowany przez nas program projektu rzeczywiście jest pomocny dla młodych 
osób?   

Osiemnastoletnia Dace jest uczennicą liceum. Po zajęciach, pobiera nauki gry 
na skrzypcach.  

Podczas programu odkryłam, że mogę przyjaźnić się z osobami, które są 
ode mnie bardzo różne. Kiedy dowiedziałam się, że wszyscy uczestnicy 
mają zupełnie inne pochodzenie, na początku byłam w szoku, ale później 
zaprzyjaźniłam się z innymi dziewczynami. 

Zdałam sobie sprawę, że bardzo trudno mi poradzić sobie z konfliktową 
sytuacją, gdy nie ma oczywistego rozwiązania. W programie nauczyłam się 
wiele o pracy w zespole i o tym, jak utrzymywać dobre relacje z kolegami z 
zespołu. Pokonałam swoją nieśmiałość podczas realizacji projektu, ponieważ 
musiałem rozmawiać z wieloma ludźmi. Dowiedziałem się również więcej o 
moich emocjach i o tym jak radzić sobie z nimi w trudnych sytuacjach. 

Chcąc odkryć w sobie nowe umiejętności (inne niż muzyczne), postanowiłam 
pracować jako wolontariuszka w jednym z projektów KIB w kolejnym 
semestrze. Program zachęcił mnie do odważenia się do zaangażowania w 
pracę z różnymi ludźmi. Zaczęłam sobie zadawać właściwe pytania, aby lepiej 
zrozumieć siebie. Znalazłem pracę w niepełnym wymiarze godzin równolegle 
do mojej nauki. Pracuję w tym momencie w marketingu – gromadzę 
informacje na temat zmian klimatycznych. Nabrałem pewności siebie, aby 
rozpocząć coś nowego, tym razem niezwiązanego z muzyką.

HISTORIA DACE 

• W jaki sposób słuchamy młodych ludzi, aby ich zrozumieć i zadbać o to, by nasza 
praca odpowiadała na ich potrzeby? 

• Czy stosujesz przyjęte praktyki, dostosowując je do każdej grupy? 
• Jak monitorujemy naszą pracę, aby mieć pewność że nasze działania koncentrują 

się na osobach? 
• W jaki sposób możemy zadbać o to, by osoby pracujące z młodzieżą w naszych 

organizacjach czuły się cenione? 
• Jak podzielić nasz czas, aby poświęcić wystarczającą jego ilość na wysłuchanie 

uczestniczek oraz osób pracujących z młodzieżą? 
• Kiedy czasu jest niewiele, które aktywności można poświęcić? 
• Czy istnieją sposoby aby ludzie czuli się doceniani i wysłuchani, które można 

zastosować gdy brakuje czasu lub nie mam budżetu na tego typu działania? 

REFLEKSJA 
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REFLEKSJA JAKO STAŁA PRAKTYKA 

Zalecamy wykorzystanie odrobiny czasu na osobistą i grupową refleksję. 
Dzielimy się i analizujemy  to, co razem zrobiliśmy. Dyskutujemy o tym, co 
poszło dobrze, co poszło nie tak, a co powinno zostać poprawione. W ten 
sposób możemy przyjrzeć się temu, co osiągnęliśmy dzięki naszej pracy, 
nie zapominając o tym co warto poprawić. -  Słowenia 

Największą pomocą dla wolontariuszy jest ich własna motywacja i 
świadome zaangażowanie. Kiedy sprawy się komplikowały, mentorzy 
służyli pomocą, a inni członkowie zespołu wspierali się i dopingowali 
nawzajem. Najbardziej potrzebna była pomoc w okresach, kiedy 
pojawiało się zniechęcenie. Ważne było wtedy zatrzymać się, wrócić 
pamięcią do tego co pierwotnie chciało się osiągnąć i dostrzec jakie już 
do tej pory poczyniło się postępy. –  Łotwa

Nawiązując do diagramu na stronie  6, refleksja jest pomocna dla młodych osób 
w procesie rozpoznania własnych zdolności, umiejętności, których pragną się 
nauczyć i wyznaczania celów. Ważne jest, aby pomóc im zobaczyć miękkie i twarde 
umiejętności, których się uczą -  w programach młodzieżowych, czy gdziekolwiek 
indziej. Pomaganie młodym dziewczętom w poznaniu siebie i rozpoznawaniu 
talentów, zwłaszcza gdy mają skłonności do samokrytyki, może zwiększyć ich 
pewność siebie. Zauważyliśmy, że włączenie momentów na refleksję do naszych 
działań zwiększyło u młodych osób chęć do nauki i poznawania nowych rzeczy, 
ponieważ mogły spojrzeć z boku na to czego się nauczyły. Mentorzy również mogą 
pomóc młodym osobom w przyjęciu refleksji jako stałej praktyki.  

Jak się okazało nawyk podejmowania refleksji, był równie pomocny dla osób 
pracujących 
z młodzieżą. Nasza własna refleksja nad sukcesami i porażkami napędzała pracę nad 
tym przewodnikiem, a także pomogła nam zwiększyć zasięg odziaływania pracy. 
To pomogło nam kontrolować czy nasze czyny odzwierciedlają to, czego uczymy. 
Osobista refleksja mentorów stanowi także dobry przykład dla młodych osób. 
Ewaluacja jest istotną częścią poprawy jakości pracy z młodzieżą i przyczynia się 
do konstruowania zrównoważonych strategii projektów w przyszłości. Refleksja 
pozwala nam zobaczyć, w jaki sposób nasze organizacje mogą być bardziej skuteczne. 
Oprócz odkrywania umiejętności naszych kolegów i koleżanek, możemy także 
zaoferować im wsparcie tam, gdzie tego potrzebują. Osobista refleksja pozwala także 
zidentyfikować słabe strony w zasobach organizacji i zaplanować rozwiązania.  

• W jaki sposób dbasz o to by uczestniczki były zdolne do refleksji nad tym, czego 
nauczyły się podczas programu?  

• Jak zdobywasz informacje zwrotne od uczestniczek (i ich rodziców) oraz osób 
pracujących z młodzieżą zaangażowanych w twoje projekty? 

• W jaki sposób, dokonując oceny swoich działań, przetwarzasz informacje zwrotne? 
• W jaki sposób zachęcasz osoby pracujące z młodzieżą do refleksji nad własnym 

rozwojem osobistym?  
• W jaki sposób sprawiasz że osoby pracujące z młodzieżą w twojej organizacji czują 

się docenione, a ich sukcesy są zauważane? 
• Czy możesz wprowadzić w swojej organizacji praktykę, która ułatwi 

przeprowadzenie sesji refleksji, jak na przykład wspólne prowadzenie gazetki, 
dzielenie się pomysłami przy filiżance herbaty lub projekt artystyczny? 

REFLEKSJA 
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