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Fiszka projektu: 
 
Tytuł: „Mentoring jako forma wspierania rozwoju – transfer  wiedzy z Brandenburgii do 
województwa lubuskiego”  
 
Partnerzy: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Uniwersytet Europejski Viadrina 
 
Wnioskodawca, inicjator projektu: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 
 Zakres obowiązków: organizacja/koordynacja wszystkich działań, działania po stronie 
niemieckiej w porozumieniu i współpracy z  partnerem. 
 
Partner: Uniwersytet Europejski Viadrina, Mentoring fuer Frauen 
Zakres obowiązków: współorganizacja działań po niemieckiej stronie, wsparcie 
merytoryczne, uczestnictwo w 80% działań. 
 
Czas trwania: 9 miesięcy, X.2009 – VI 2010 
 
Budżet: 12700 Euro 
 
Proponowane działania/ harmonogram:   
 
1. Warsztat zapoznawczo-integracyjny z elementami treningu interkulturowego– uczestnicy 
to pracownicy FCP oraz pracownicy projektu „Mentoring fuer Frauen”, po 5 osób , 2 dni 
(16h), niezależny trener, na terenie Polski. 
 
2. Warsztat merytoryczny „Czym jest Mentoring?” – 2 dni (16h), warsztat organizowany przy 
merytorycznym wsparciu  partnera – wyjaśnienie zjawiska mentoringu, założenia teoretyczne 
i przykłady realizacji (good practice – dobre praktyki). 
 
3. Dwudniowy wyjazd studyjny do Niemiec Projekt „Mentoring Fuer Frauen” – wizyty na 
uczelniach realizujących projekt oraz w Poczdamie w głównym biurze projektu, spotkania z 
koordynatorami, realizatorami oraz uczestnikami (1 mentee - podopieczny i 1 mentor- 
opiekun), dyskusje o plusach i minusach, historii powstania, przeszkody, ryzyko i szanse w 
realizacji  
 
4. Systematyczne działania na rzecz pozyskiwania zwolenników mentoringu, sieciowanie, 
spotkania w terenie, zaproszenia na konferencję. 
 
5. Warsztat/ konferencja dla kobiet/organizacji/ liderów społecznych z województwa na temat 
mentoringu oraz dyskusja o wdrażaniu mentoringu w województwie lubuskim. Trzy części: 
- przedstawienie idei mentoringu 
- podział na grupy robocze i wyznaczenie zadań dla grup, praca warsztatowa (2-3 grupy w 
tematach: pozyskiwanie mentorów, pozyskiwanie podopiecznych, ogólnie polskie 
uwarunkowania realizowania programu mentoringu) 
- podsumowanie 
 
6. Zorganizowanie min. 2 spotkań w każdej grupie roboczej w ciągu 2 miesięcy -  każda 
grupa przygotowuje wynik swoich uzgodnień w formie dokumentu/ raportu wynikowego 
pracy grupy. 
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7. Konferencja podsumowująca – w Collegium Polonicum, uczestnictwo partnera. 
- prezentacja wyników pracy w grupach 
- podsumowanie i postulaty 
- podpisanie deklaracji/ umowy o współpracy na rzecz mentoringu w woj. lubuskim 
- bankiet 
 
8. Publikacja propagująca wyniki projektu i ideę mentoringu. 
 
9. Informacja i promocja – ograniczona do bezpośrednich kontaktów, poza ostatnią 
konferencją o charakterze upowszechniającym. 
 
 
Rok 2009 2010 
miesiąc X XI XII I II III IV V VI 
Działania  1 2 3 5 6 7 8 
 4 4 
 9 9 
 


