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ÚVOD
Dostává se vám do ruky metodika programu Mentoring, který organizace SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s., realizuje od února roku 2008. Do
programu bylo do konce srpna 2009 zapojeno 11 klientů a 13 dobrovolníků mentorů. Program Mentoring neposkytuje organizace jako sociální službu ve
smyslu zákona č. 108/2006 Sb.
Metodika by měla sloužit jako orientační návod, jak program zavést do služeb dalších organizací, které pracují s dětmi a mladistvými žijících v sociálně
vyloučeném prostředí. Toto prostředí je v mnoha směrech specifické, a právě
proto jsou v první části této metodiky popsána právě ta specifika sociálně
vyloučeného prostředí, která mají nebo mohou mít vliv na průběh programu.
Metodika neaspiruje na vyčerpávající návod, kterého se stačí držet, a vše
bude fungovat. Jde o práci s lidmi a o komplikovaný systém vztahů mezi nimi,
a proto je nutné počítat s tím, že téměř nic nelze absolutně zobecnit. Při četbě
metodiky i zavádění programu je tedy nutné brát stále v potaz, s kým konkrétně organizace pracuje, jaká je historie a jaké jsou zkušenosti organizace, jaké
jsou její personální i finanční možnosti a jaká specifika má region i lokality,
ve kterých organizace působí.
Text vychází z dosavadních zkušeností pracovníků i dobrovolníků organizace, kteří v programu spolupracovali, zažívali pozitivní zkušenosti i zklamání a pokoušeli se poučit z dosavadního průběhu práce.
Děkujeme všem mentorům nejen za spolupráci v programu, ale i za připomínky k průběžným verzím vznikající metodiky.

13.1 Přehled častých, eticky problematických situací......................................................76
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1. Teoretická část
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1.1

Teoretická část

Charakter prostředí sociálního vyloučení
ve vztahu ke vzdělávání
Prostředí sociálního vyloučení je charakteristické omezenými možnostmi
přístupu k mnoha společenským zdrojům, které jsou obvykle přístupné pro
majoritní populaci. Mezi tyto omezené možnosti patří např. i přístup ke vzdělání a legálnímu zaměstnání.
Děti a mladí lidé vyrůstající v prostředí sociálního vyloučení mají často
právě kvůli charakteru tohoto prostředí zkreslený pohled na možnosti, které
mají nebo by mohli mít. Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit mají většinou
nízkou kvalifikaci, což má za následek omezený výběr možného uplatnění na
trhu práce.
V okolí dětí a mladých lidí chybějí ti, kteří by díky úsilí při vlastním vzdělávání dosáhli kvalifikace pro vykonávání legálního zaměstnání, takže chybí
pozitivní vzorce životní strategie, kterými by se mladí mohli inspirovat. Absence těch, kteří se učili a pokračovali po základní škole v dalším studiu, aby
mohli posléze získat kvalitní legální zaměstnání, vede k nepochopení faktu,
že investice (materiální i nemateriální) do vzdělání znamenají dlouhodobý
přínos do budoucnosti zejména ve vztahu k zaměstnání. Jde tedy o absenci
návodu, jak dosáhnout kvalitního umístění na trhu práce.

1.2

Vzdělávání je investice
V prostředí sociálního vyloučení je vzdělávání na učilišti nebo střední škole poměrně riskantní investicí. V momentě, kdy žák dokončí základní školní
docházku, zpravidla vzrůstá tlak rodiny na jeho zapojení do finančního chodu
domácnosti. Má „povinnost“ přispívat do rodinného rozpočtu, a pomoci tak
rodině žijící ve společné domácnosti (i mimo ni) s finančními problémy, do
určité míry také „splácí“ to, co mu jeho rodina poskytla v době základní školní
docházky.
Mnoho rodičů ze sociálně vyloučeného prostředí stojí před rozhodnutím, zda
po dokončení základní školy děti podporovat v dalším studiu na učilišti nebo
střední škole. Investicí jsou zejména platby za učební pomůcky (v případě oboru kuchař cca 500,- až 1500,- Kč ještě před nástupem do prvního ročníku jen za
povinné oblečení a sešity), platby za případné dojíždění, v některých případech
je potřeba počítat i s ubytováním na internátě a podobně. Jestliže tedy chce rodina podpořit své dítě a nechat ho studovat střední školu, do které bude muset
dojíždět a bydlet na internátě, zaplatí za tři roky jen na platbách za ubytování
cca 18 000 (při ceně 600 korun za měsíc, což je v současnosti minimum) a za
stravu na internátě cca 50 000 (při ceně za stravování 70 korun denně).
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Investice týkají i rodin, které mají dostatek středních škol v dosahu bydliště.
Denně jsou to svačiny, jízdenky MHD, mimořádné výdaje za další aktivity
dítěte a podobně. Rizikem při nedostudování je tedy nejen to, že rodina jako
celek přijde o peníze, které investovala do svého člena, když ho podporovala
ve studiu, ale rodina přichází i o ty peníze, které by její člen, kdyby nešel na
střední školu, přinášel ze zaměstnání do rodinného rozpočtu (i když očekávání
bývají často nereálná). Proto se rodiče ze sociálně vyloučeného prostředí často rozhodují tak, že dítě do střední školy nijak netlačí, a nemá-li dítě enormní
zájem o studium, má jen malou šanci dále studovat. Právě proto, že i rodiče
dětí ze sociálně vyloučeného prostředí znají jen málo těch, kterým by se dařilo
dobře, protože mají dobré zaměstnání, na které se kvalifikovali studiem střední školy nebo učiliště, neznají smysl studia a jeho výhodnost jako investice
v dlouhodobé perspektivě.

Zaměstnání po základní škole

1.3

Za normálních okolností by taková investice byla přijatelná i s tím rizikem,
že dítě školu nedokončí. V případě rodin, které jsou v problematické finanční
situaci, je ale tato investice z racionálních důvodů často nepřijatelná.
Jestliže nikdo z rodičů nemá vyšší stupeň vzdělání než jen základní nebo
dítěti v jeho schopnostech nedůvěřují, vyvíjí rodina tlak na to, aby dítě ihned
po základní škole nastoupilo do zaměstnání.
Mladiství, kteří v patnácti letech ukončí základní školu a nepokračují v dalším studiu, mají dále díky omezení v zákoníku práce jen úzký okruh možných
zaměstnání. Dle zákoníku práce sice již sice smějí pracovat 40 hodin týdně
(dříve bylo maximum 30 hodin týdně), pracovní doba ale nesmí překročit
dobu 8 hodin v práci. To také znamená, že mladiství (chlapci i dívky) nesmějí
dělat „přes čas“, a dále ze zákoníku vyplývá, že mladiství nesmějí pracovat
v noci (výjimečně smějí pracovat v noci jen jednu hodinu navazující na jejich
běžnou pracovní dobu a pouze v případě, že má práce v noci smysl pro budoucí povolání, na které se v práci připravují - tzv. praxe). Mladiství dále nesmějí
pracovat například v podzemí nebo v práci, kde by hrozilo, že dojde vzhledem k jejich věku a fyziologickým, anatomickým a psychickým schopnostem
k nepřiměřenému nebo škodlivému zatížení jejich zdraví. Zaměstnavatelé
také nesmějí zaměstnávat mladistvé tam, kde by existovalo zvýšené nebezpečí úrazu nebo by hrozilo, že svojí nedbalostí mohou způsobit újmu na zdraví
někoho jiného. Zásadní je také požadavek, aby se na zaměstnání mladistvého
podíleli (byť jen administrativně) rodiče nebo zákonní zástupci. Zaměstnavatel musí mít jejich souhlas při sjednávání i ukončení zaměstnaneckého po-
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měru, a to i v případě, kdy je pracovní poměr ukončen dohodou navrženou ze
strany mladistvého zaměstnance.
I když je minimální mzda mladistvých snížena na 80% minimální mzdy, zaměstnávat mladistvého je pro zaměstnavatele složité. Mladistvý zaměstnanec
nesmí pracovat ve třísměnném provozu (noční směna je zakázána), chce-li
zaměstnavatel propustit mladistvého, musí o tom informovat rodiče a je také
zvykem, že mladiství zaměstnanci nesmějí pracovat s penězi (jakákoliv práce
na pokladně apod.)
Rodině a zejména klientovi musí být v programu vysvětleno, jaké výhody
má vzdělání a legální trh práce a jak vyššího vzdělání či jistější pozice na trhu
práce dosáhnout. V programu ale musí mentor a pracovník počítat s tím, že
vliv nejužšího kruhu rodiny je natolik silný, že i přes snahu a vynaložené úsilí
má nakonec rozhodující slovo právě rodina, nejčastěji tedy rodiče klienta.

1.31

Zaměstnávání chlapců ze sociálně vyloučeného prostředí
Časté také je, že někdo z širší rodiny pracuje nelegálně a může „dítěti“ (nejčastěji pouze chlapci) nabídnout nebo zprostředkovat nějaké podobné zaměstnání. Tím si rodina drží svého potomka pod kontrolou a má pod kontrolou
i jeho finanční příjem, na jehož větší část si klade nárok.. Dítě je však v důsledku odrazeno od dalšího vzdělávání, začne pracovat na nelegálním trhu
práce a zjistí, že jeho pozice v rodině výrazně posílila díky penězům, které rodině dává. Zjistí také, že díky zaměstnání mu rodiče dovolí více volnosti a část
prostředků, které vydělá, může utratit jen za své potřeby. Často jsou to také
první peníze, které může utratit svobodně a dle své vůle. Z praxe také vyplývá,
že když dítě nenastoupí na střední školu hned po ukončení základní školní docházky, je pozdější nástup dost nepravděpodobný. Mladý člověk si rychle přivykne na volnost, kterou mu zaměstnání (zejména to nelegální) dá, de facto se
ze dne na den stane dospělým, respektive je k němu jako k dospělému (nebo
mnohem dospělejšímu) přistupováno. Nevýhody takového rozhodnutí se ale
ukáží až po čase. Nelegální zaměstnávání je nevýhodné, protože příjem z takového zaměstnání je nejistý, často se mění výplatní termín i výše vyplácené
mzdy. Často se také stává, že nelegálně zaměstnaný člověk není registrován
na úřadu práce a neplatí zdravotní pojištění, jehož platba je povinná, takže tím
vytváří dluh, který musí později uhradit včetně vzniklého penále.
Z dlouhodobé perspektivy se nelegálně zaměstnaný člověk stává pro potenciální zaměstnavatelé nedůvěryhodným, protože není nikdo, kdo by mu
potvrdil předchozí zaměstnání nebo praxi. Příkladem může být situace, kdy
se chlapec rozhodne ukončit svoji vzdělanostní kariéru už po základní škole,
nastoupí ke strýci, který organizuje výkopové práce, nedostane ale žádné po-
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tvrzení o praxi, protože strýc jakožto zaměstnavatel za něj neodváděl povinné
odvody (sociální a zdravotní pojištění). Po několika letech, kdy chlapec změní
několikrát „zaměstnavatele“, se pokusí zapojit na legálním trhu práce, ale zaměstnavatel vyžaduje zápočtový list. Chlapec může odpovědět jen to, že dělal
brigády, o kterých ale nemá potvrzení. Pro zaměstnavatele je však takový zaměstnanec nedůvěryhodný a rizikový.
(Ne)zaměstnávání dívek ze sociálně vyloučeného prostředí

1.32

U dívek je situace do značné míry podobná situaci chlapců, podstatný je ale
rozdíl v přístupu k nelegálnímu zaměstnání. Dívky nejsou fyzicky disponovány pro výkopové nebo stavební práce, okruh možného nelegálního zaměstnání se tím výrazně snižuje. Dívky jsou navíc vnímány jako součást domácnosti
a do budoucna se často počítá s tím, že dívka bude plodit děti, a nebude-li to
nutné, do zaměstnání nebude muset nastoupit. O vydělávání peněz by se měl
postarat muž, příjem ženy je zajištěn státem a sociálním systémem za mateřství a za péči o děti. Tato skutečnost je do určité míry kulturně a sociálně podmíněná, a i kdyby tomu tak nebylo, převládající stav v sociálně vyloučeném
prostředí této skutečnosti reprodukčně napomáhá. Dívky i chlapci jsou zvyklí
na to, že žena (matka, teta, babička) je v domácnosti a stará se o děti.
Dalším faktorem ovlivňujícím studium a zaměstnání dívek je také to, že
v početnějších rodinách mají dívky již od dětství za úkol pomáhat matce
v domácnosti a pečovat o mladší sourozence. Když tedy nejstarší dívka ukončí základní školu, její přínos může být viděn aktuálně v tom, že se matce
uleví od mnoha domácích prací, a to, že je dívka doma (nestuduje a je bez
zaměstnání), se stává do určité míry vítanou výhodou nejen pro matku, ale
i pro celou domácnost.
Častým rizikem je pro takovou dívku to, že zůstane hned po základní škole
v domácnosti, vzrostou její povinnosti a její rodinný status se zvýší jen nepatrně. Stále musí poslouchat rodiče a to bez vidiny na změnu. Posun v tomto
stavu pak přinese například její otěhotnění a mateřství, kdy se sama stane
matkou a i díky dávkám pro ženy na mateřské se její „praktická hodnota“
v rodině zvýší. Symbolicky se stává dospělou, resp. dospělejší. Dívka sice
může nechat o své dítě pečovat svoji matku nebo jinou starší ženu v domácnosti, a díky tomu nastoupit do práce, ale obecně je pro ženy na mateřské
dovolené komplikované sehnat zaměstnání. Zaměstnavatelé často nedůvěřují
v dlouhodobé trvání takového pracovního poměru a pracovní doba ženy na
mateřské je zákoníkem práce omezená na 20 hodin týdně, maximálně pak na
4 hodiny denně.
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Z toho všeho pak vyplývá nejčastější model, kdy dívka po ukončení základní školy zůstává doma, stále musí poslouchat rodiče a cestou k osamotnění je
jen těhotenství nebo nástup do práce, která je ale pro nedostatečně kvalifikovanou dívku bez pracovních zkušeností často nedostupná.

2. PROGRAM MENTORING
cíle programu
14
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2.	Program Mentoring – cíle programu
Základním cílem mentoringu je vybudování vztahu mezi klientem, mentorem a rodinou klienta. Na základě důvěryhodného vztahu, ve kterém jsou
názory mentora respektovány, může mentor působit na klienta i jeho rodiče
tak, aby se mohlo pracovat na dalších cílech. Dalším cílem je zejména podpora klienta a jeho rodičů v tom, že dítě, jestliže chce, bude pokračovat ve
vzdělávací dráze – studovat učiliště, střední školu nebo alespoň nějaký kvalifikační kurz. Mentor také svého klienta podporuje v otázkách rozhodování
o budoucnosti. Když mladý člověk nechce nastoupit na střední školu nebo
učiliště, mentor mu vysvětlí, co může dělat dál, jaké jsou jeho další možnosti,
jak se může uplatnit na trhu práce a ve společenském prostředí
Vzhledem k charakteristikám cílové skupiny pracuje mentor také na prevenci sociálně patologických jevů (různé typy závislostí, páchání trestné činnosti,
agresivita apod.), svému klientovi může poradit ve složité životní situaci nebo
pomoci zprostředkovat kontakt s dalšími službami poskytovanými státním,
ziskovým i neziskovým sektorem.
Směrem k rodině klienta může pracovník poskytovat základní sociální poradenství, respektive takové poradenství zprostředkovat.
Základním prostředkem mentoringu je tedy vybudování přátelského neformálního vztahu tak, aby mohl mentor ovlivňovat a pozitivně působit v mnoha
dalších oblastech života mladého člověka a jeho rodiny. Jedná se zejména
o směřování k tomu, aby se klient vyhnul sociálně patologickým jevům, které jsou právě v prostředí sociálního vyloučení tak časté. Nejčastěji se jedná
o problematiku užívání návykových látek, gamblerství, trestné činnosti a rizikového sexuálního chování.
Obecně lze říci, že u chlapců je riziko spojené více s tím, že po základní
škole nastoupí do nelegálního zaměstnání, které je pro ně snadno dostupné,
zatímco u dívek více hrozí předčasné těhotenství a rodičovství a to i v případě, kdy se rozhodnou pokračovat ve studiu. Brzké rodičovství se samozřejmě
týká i chlapců, jejich život tím ale není tak zásadním způsobem ovlivněn.
Jestliže dívka poprvé otěhotní v období šestnácti až osmnácti let, šance, že
se půjde ještě někdy formálně vzdělávat, je velice malá. Jistější je spíše start
koloběhu, kdy v období mateřské dovolené otěhotní znova a zůstane v domácnosti další 2 - 4 roky. Proto se na mentoring dívek váže práce na pochopení
podstaty prevence před těhotenstvím.
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Individuální plánování cíle klienta

2.1

Výše uvedené cíle jsou základními cíli programu mentoring mládeže v sociálně vyloučeném prostředí. Mentor a pracovník by ale měli s klientem
a jeho rodinou pracovat na konkrétním cíli, který by měl vycházet z požadavků samotného klienta. Může to být úspěšné absolvování přijímacího řízení
na konkrétní učiliště nebo střední školu, nebo to může být pomoc při získání legálního zaměstnání v konkrétní firmě na konkrétní pozici. Jasnost tohoto
konkrétního cíle je stěžejní pro kvalitní a úspěšný průběh mentoringu. Pakliže
není tento cíl pro mentora zřetelný, může začít mentor tápat a nevědět, kam
má klienta vést, jakou pomoc mu může nabídnout. Neznamená to, že by každá
schůzka měla mít vztah k cíli, na němž se mentor s pracovníkem a klientem
dohodnou. Znamená to, že by měl mít mentor jasno v tom, proč ve službě je
a jaký je jeho cíl ve vztahu k cíli klienta. Na tomto stavu by se měl aktivně podílet pracovník, který by měl mentora odborně vést k dosahování cíle klienta.
Cíl a plán postupu k tomuto cíli může být dohodnut ústně mezi pracovníkem, klientem a mentorem ve spolupráci s rodiči, ale může být i sepsán písemně. Písemná verze individuálního plánu klienta nemá sloužit k tomu, aby
zavazoval klienta k jeho plnění a individuální plán klienta se stal jakoukoliv
formou dohody, kterou klient musí plnit. Písemné zachycení klientova cíle
a naplánovaného postupu může sloužit k tomu, že se mentor nebo pracovník
(a samozřejmě i klient) mohou do textu kdykoliv podívat a připomenout si, na
čem s klientem chtějí (nebo chtěli) pracovat.

Prostředky mentoringu a jeho aktéři

2.2

Mentoring je založený na neformálním vztahu mezi klientem a dobrovolníkem-mentorem. Oba dva aktéři musí do programu vstoupit dobrovolně
a dobrovolně ve službě setrvávat po celou dobu trvání programu, mohou také
kdykoliv ze služby odstoupit.
Dalším aktérem v tomto vztahu je samozřejmě rodina klienta, která má na
klienta vždy nejsilnější vliv. Mentor by měl být vždy nablízku klientovi tak,
aby si klient jasně uvědomoval, že vztah mezi ním a mentorem je pro oba primární. Mentor by však neměl zapomínat na silný vliv rodinných příslušníků.
Práce s rodinou je v mnoha věcech stěžejní pro práci se samotným klientem.
V tomto systému vztahů je dalším aktérem pracovník organizace. Jeho role
je zásadní právě v tom, že může aktivněji než mentor pracovat zejména s rodiči a pomáhat tak mentorovi udržet důvěru klienta.
Dalším možným aktérem je širší okolí klienta, zejména jeho přátelé a známí. I s touto skupinou by se mělo pracovat, je-li to možné. Mentor by měl

17

2.	Program Mentoring – cíle programu
časem znát významné druhé, kteří mají vliv na klienta. Šance na úspěch při
uplatňování vlivu na klienta se velmi zvýší v situaci, kdy mentor naváže vztah
i s těmi, se kterými tráví klient mentoringu svůj volný čas.
2.21

Kdo je mentor
Mentorem může být ten dobrovolník, který je ochotný dlouhodobě spolupracovat s klientem i organizací. Dlouhodobá spolupráce je zásadním předpokladem úspěchu, i když nemusí být vždy podmínkou. Je ale nutné počítat
s tím, že může poměrně dlouho trvat, než klient a mentor vytvoří důvěrný
vztah, a mentor tím získá neformální vliv na svého klienta, popřípadě jeho
rodinu a významné druhé. Mentor by měl být člověk, který je „nositelem“
pozitivních vzorů chování, jednání i přemýšlení.
V zásadě by neměl být mentor o mnoho starší než jeho klient. Je pochopitelné, že k vytvoření důvěrného vztahu mezi mentorem a klientem dojde lehčeji,
když nebude mezi oběma aktéry třeba i generační rozdíl. Prototypem vhodného dobrovolníka je tedy zejména student vysoké školy nebo VOŠ, který se
přihlásí do organizace a má chuť, čas a energii na to, aby se věnoval dobrovolné činnosti v prostředí sociálního vyloučení. Vzhledem k trvalému nedostatku dobrovolníků ale není nutné vybírat dobrovolníky na základě jejich kvalifikace (studovaný obor, dosavadní praxe v sociálních službách nebo práce
s dětmi a mladistvými). Jde spíše o to, aby pracovník co nejlépe odhadl síly
a dovednosti dobrovolníka, který se přihlásil do programu, a na základě vzájemné dohody vzešlo rozhodnutí, který klient bude dobrovolníkovi-mentorovi
přidělen. Přijímací fáze dobrovolníka do programu by se neměla uspěchat,
pracovník by měl mít dobrý pocit z toho, že vede právě tohoto dobrovolníka
právě k tomuto klientovi.
Mentor by měl umět sdělit, proč se do programu přihlásil, jaké má očekávání, požadavky a kolik času by chtěl práci s klientem i spolupráci s organizací věnovat. Právě na základě těchto údajů může být přidělen začínajícímu
mentorovi klient, který odpovídá jeho požadavkům, očekáváním a ochotě
i typu spolupráce. Pracovník by se měl zajímat i o osobní zkušenosti s cílovou
skupinou, o jeho názory na danou problematiku a o motivaci být součástí
právě tohoto programu.

2.211 Základní informace o klientovi
Pracovník musí hned v počátcích spolupráce mentorovi vysvětlit, co bude
náplní jeho činnosti, a to jak obecně, tak konkrétně ve vztahu k určitému dítěti
či mladému člověku a jeho rodině. Předpokládá se tedy pracovníkova dobrá
znalost klienta i rodiny (pracovník by měl klienty i jeho rodinu znát a klient
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i nejbližší rodina by měli znát pracovníka, respektive jeho roli například v lokalitě či v jiných rodinách). Důležitá je obeznámenost s rodinnými poměry, to
znamená s tím, kdo má v rodině tzv. hlavní slovo (resp. kdo rozhoduje právě
v otázce vzdělávání nebo zaměstnání klienta), pracovník by měl mít představu
o tom, kdo je v rodině zaměstnaný legálně a kdo ne, jaké sociálně patologické
jevy se vyskytují v rodině i lokalitě bydliště klienta a podobně.
Všechny tyto údaje by měly být sděleny mentorovi předem, to znamená ještě před seznámením s klientem. Mentor se tak může vyvarovat nepříjemných
situací, neporozumění kontextu, popřípadě může včas usoudit, že tento klient
pro něj není pravděpodobně vhodný.
Cílová skupina klientů

2.22

Z teoretického úvodu vyplývá, že klientem pro službu mentoring je dítě
nebo mladý člověk žijící v prostředí sociálního vyloučení nebo ohrožený tím,
že se stane sociálně vyloučeným. Věk, vzhledem k práci s rodiči a cílům mentoringu, může být ve věkovém rozmezí 10 až 18 let.
1. typ klienta 2.221
Základním typem klienta může být dítě, které je před ukončením základní
školní docházky a stojí před rozhodnutím, zda pokračovat ve studiu.
Z hlediska časové náročnosti pro budování neformálního vztahu je nutné
mentoring s tímto typem klienta nastartovat včas, to znamená nejlépe v průběhu předposledního ročníku základní školy. Přihlášky na střední školu se odevzdávají nejčastěji do 15. března, proto je nutné začít budovat vztah minimálně půl roku před datem odevzdání přihlášek. Půlroční předstih je minimem,
vždy ale záleží na konkrétní intenzitě vztahu mezi mentorem a klientem.
2. typ klienta 2.222
Druhým typem klienta je mladý člověk, který se rozhodl nenastoupit na
učiliště nebo střední školu po absolvování povinné školní docházky.
Jestliže se takový člověk dostane do programu mentoring, cílem je většinou
umístit tohoto člověka do legálního zaměstnání.
Cíle klienta

2.23

Je ovšem nutné počítat s tím, že oba dva typy klientů se můžou v proběhu
mentoringu měnit (např. dítě chce pokračovat ve studiu, ale nesplní podmínky
přijímacího řízení nebo si svůj záměr rozmyslí). Nejde tedy tolik o typ klienta
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a jeho aktuální potřebu, ale o systematickou práci s jediným cílem, kterým je
stabilizace klienta v sociálním prostředí tak, aby byla minimalizována rizika
setrvání ve stavu nebo propadu do stavu sociálního vyloučení v budoucím
životě klienta.Obecně lze říci, že čím déle vztah trvá, tím intenzivněji může
mentor působit na klienta. To samé platí ve vztahu mezi mentorem, rodinou
klienta a pracovníkem. Je ale nutné počítat s tím, že mentor a klient spolu sice
můžou mít přátelský vztah, ale není nikdy zaručeno, že se i přes tento vztah
nerozhodne klient jinak, než mu radí nebo doporučuje jeho mentor..Obvyklý
klient mentoringu je každý den vystaven mnoha vlivům, které jsou v přímém
protikladu k cílům mentoringu, a mají na klienta často větší vliv než mentor
a jeho rady nebo doporučení.

3. Praktická část
Výběr klienta
20
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3.	Praktická část – Výběr klienta
Pracovník je ten, kdo startuje program mentoring a vytipovává a kontaktuje
klienty, kteří se zapojí do programu, respektive by o zapojení do programu
mohli mít zájem. Je tedy většinou prvním, kdo klientovi vysvětlí, co je mentoring a co mu tento program může nabídnout. Pracovník by měl vybírat klienty
vždy podle cíle programu, nikoliv podle toho, jak je mu klient sympatický
nebo jak moc naléhá, aby měl svého mentora.
Pracovník musí klást důraz na to, aby klient vstoupil do programu dobrovolně a věděl, proč tak učinil. Může se stát, že klient má o program zájem,
protože někdo z jeho přátel (i nepřátel) nebo známých je zapojen do programu a má svého mentora, který ho bere mimo lokalitu s posvěcením rodičů,
a právě proto je pro něj program mentoringu atraktivní a lákavý. Pracovník ale
musí vyhledávat ty klienty, kteří mají spíše vztah k cíli programu než vztah
k prostředkům, které program využívá. Klient by měl mít spíše ambice naplnit
cíl než mít staršího kamaráda, který může být v lokalitě prestižní a ceněnou
komoditou.
Proto by se měl pracovník potencionálního klienta ptát na to, jak si klient
představuje svoji budoucnost, respektive co chce dělat po ukončení základní
školní docházky nebo co dělá proto, aby získal zaměstnání. Projeví-li potencionální klient zájem o studium učiliště nebo jiné střední školy, měl by se
pracovník ptát, jestli klient ví, jak se na střední školu dostat, kdy má začít
s přípravami a proč si vybral studijní obor, který si vybral. Pracovník by měl
sledovat, proč má klient zájem o studium. Není problém, když má klient zájem ale nedovede formulovat proč. Může být spíše problematické to, když
se klient chce stát automechanikem, protože by pak mohl vlastnit atraktivní
vozy. Mladý klient si může například myslet, že kdo pracuje s auty, drahá auta
samozřejmě také vlastní. V momentě, kdy by zjistil, že tomu tak být nemusí,
mohl by již v průběhu programu ztratit vůli pracovat na svém cíli, protože
jeho vůle byla založená na mylném předpokladu.
I proto by měl pracovník služby věnovat dostatek času tomu, že s klientem
probere jeho cíle a důvody, proč po těchto cílech touží. Pakliže zjistí, že cíle
klienta jsou založené na nějakém iracionálním a mylném předpokladu, měl
by ho konfrontovat s tím, jak se věci mají, a sledovat reakci. Jestliže se klient dozví nepříjemnou novinku, že jako vyučený automechanik bude muset
na drahé auto šetřit i několik let nebo si vzít úvěr od banky a ten několik let
splácet, mohl by jeho zájem o vedení mentorem ke studium na střední školu
opadnout. Jestliže ale vyjádří zájem, že by se automechanikem přesto vyučil,
protože ho láká i tato konkrétní práce, je pravděpodobně vhodným klientem
pro program mentoring.
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Pracovník také musí počítat s tím, že při vyhledávání klienta se setká s potencionálními zájemci, kteří o vlastní budoucnosti nemají žádnou konkrétní
přestavu. Takoví klienti jsou také vhodnými kandidáty mentoringu, protože je
možné, že o své budoucnosti nedovedou vůbec uvažovat. Děti a mladí lidé ze
sociálně vyloučeného prostředí se moc často nezabývají tím, co budou v budoucnosti dělat. Přehnaně řečeno, žijí ze dne na den tak, jako mnoho lidí
z jejich okolí. Pak se může v jejich okolí vyskytnout někdo, kdo jim nabídne
cestu, po které se můžou vydat, tato cesta je ale pro ně ze společenského hlediska někdy tou nejméně vhodnou. Kdo nepřemýšlí o své budoucnosti, dost
často žádnou nemá.

Spolupráce mezi pracovníkem a klientem

3.1

Klient a pracovník mají mezi sebou vztah, který se do značné míry odvíjí od
toho, do jaké míry se znali před tím, než byl klient zařazen do programu. Je-li
ale mezi klientem a pracovníkem již vybudovaný vztah a znají se delší dobu,
je to pro pracovníka jistě výhodou, protože klienta zná (jeho rizika, vlastnosti,
rodinu atd.) Nemělo by být ale podmínkou zařazovat do programu jen ty klienty, kteří jsou pracovníkovi známí již z minulosti.
Znají-li se pracovník a klient až z doby, kdy ho pracovník kontaktoval jako
potencionálního zájemce o program, měl by pracovník přenechat většinu práce na osobním cíli klienta právě na mentorovi. Bude-li mentor jediný, kdo
s klientem na jeho cíli pracuje, může se pracovník více soustředit na práci
s rodinou a klient nebude muset cítit nedůvěru vůči pracovníkovi, protože
se baví s jeho rodiči. Vztah, kdy pracovník spolupracuje s rodiči a nepracuje
přímo s klientem mentoringu je pro klienta přijatelnější, než kdyby pracovník
pracoval s rodiči a zároveň nějak působil na něj. V tomto případě platí toto
pravidlo stejně tak, jako platí pro mentora.
V některých případech může nastat situace, kdy klient nemá ještě přesnou
představu o tom, do jaké míry je v kontaktu pracovník a mentor. Když například klient nepřijde na domluvenou schůzku nebo mezi klientem a mentorem
dojde k nějakému konfliktu, může se pracovník klienta zeptat, jak se mu daří,
co jeho mentor, jak se mu mentor zamlouvá nebo kdy se naposledy viděli.
Má-li pracovník aktuální informace od mentora a klient o této skutečnosti
neví, může zkusit pracovníkovi lhát nebo zamlčet cokoliv z toho, co se stalo.
Pracovník a mentor pak mohou pracovat na tom, aby pochopili, proč klient
na schůzku nedorazil nebo proč došlo ke konfliktu mezi mentorem a klientem. Později může pracovník opět kontaktovat klienta a říct mu, že se bavil
s mentorem a vyšlo najevo, že mu klient něco zamlčel nebo mu lhal. A může
se zeptat proč.
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Tento přístup je sice někdy manipulativní, ale v momentě, kdy klient ví, že
mentor a pracovník spolu vše probírají a konzultují, může se i drobná averze
vůči pracovníkovi promítnout do vztahu s mentorem. Mentor by měl za všech
okolností být tím, komu se klient může svěřit s čímkoliv, protože ví, že mentor
nikomu svěřené informace neposkytne. Pracovník a mentor by měli pečlivě
zvažovat, které informace může pracovník vědět, respektive u kterých informací může dát pracovník klientovi najevo, že je od mentora ví. Mentor by se
měl s klientem domluvit, zda může informace poskytnout pracovníkovi.
3.12

Přání a stížnosti klienta
Klient by měl být hned na počátku programu informován, že kdyby byl
nespokojený s prací svého mentora, může se s touto stížností na pracovníka
obrátit. Měl by být také poučen o tom, že se pracovník pokusí situaci s mentorem probrat tak, jak se s klientem předem dohodne. A jestliže si to klient přeje,
neměl by pracovník stížnost na mentora předat přímo mentorovi. Pracovník
by s informací o klientově nespokojenosti měl zacházet tak, aby to nenarušilo
další vztah mezi klientem a mentorem. Je potřeba vždy zohlednit možnost, že
klient může situaci přehánět nebo za stížností na něco stojí něco úplně jiného.
Je-li ale stížnost závažná, měl by pracovník klientovi navrhnout, že se pokusí
s mentorem situaci probrat a vyřešit. Pracovník také může vyvolat společnou
schůzku, na které bude mediovat řešení situace mezi klientem a mentorem.
Je-li ale situace natolik závažná, že by její neřešení (nebo upřednostnění příliš
diplomatického řešení) mohlo znamenat ukončení programu, musí pracovník
situaci probrat s mentorem i přesto, že si to klient nepřál. V tuto chvíli jde
o to, na čem se dohodne pracovník a mentor a jakým způsobem budou dále
pracovat s klientem tak, aby se znovu nastolili dobré vztahy mezi mentorem
a klientem.

3.2

Spolupráce mezi mentorem a pracovníkem
Vzhledem k odlišným rolím pracovníka a mentora v průběhu služby je
důležité, aby spolu mentor a pracovník často komunikovali. Nejvhodnějším
prostředkem jsou osobní schůzky, které by se měly konat vždy jednou za
6 týdnů v případě, že se mentor a klient jednou týdně setkají. Další možností
je komunikace přes e-mail a telefon.

3.21

Administrativa mentora – psaní výkazů práce
Důležitou součástí je psaní výkazů (záznamů) o průběhu schůzek mentora
a klienta. Výkazy by si měl psát mentor co nejdříve po ukončení schůzky s kli-
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entem a po 2-4 schůzkách předat nebo poslat výkaz pracovníkovi. Ve výkazu
by měl být zapsán datum schůzky, místo a čas setkání, délka schůzky, průběh
schůzky, a pakliže to lze konkretizovat, tak i probíraná témata. Dále mohou
být uvedeny osobní dojmy mentora a jiné postřehy, které mají například vztah
ke konkrétnímu cíli, na kterém mentor s klientem pracuje. Ve výkazu by také
mělo být uvedeno datum příští schůzky, na kterém se mentor s klientem dohodli. Jestliže se dohodnutá schůzka z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, ve
výkazu by o tom měl být záznam.
Motivovat dobrovolníka k administrativě je značně nesnadné a je zcela na
pracovníkovi, jakým způsobem svého dobrovolníka motivuje ke psaní výkazů
nebo odpovídání na e-maily a podobně. Vhodnou motivací může být například zmínka o tom, že výkazy se můžou hodit jednou tomu, kdo bude v mentoringu klienta pokračovat, že sám mentor může za několik let ocenit oživení
vzpomínek nebo že pro donora programu je důležité, aby se vedly záznamy
o vykonané práci, a tím se přispělo k udržení donorovy přízně a k udržitelnosti programu. Pracovník by měl důsledně vyžadovat komunikaci s mentorem
včetně psaní a odevzdávání výkazů. Mentor tedy musí od počátku vědět, proč
je důležité výkazy psát. Je nutné si stále uvědomovat, že pro mentora je většinou výkaz jen administrativní obtíží a nepovažuje výkaz za přínos ani pro
sebe, ani pro svého klienta. Je pochopitelné, že zpočátku klade mentor velký
důraz na přímou práci s klientem, může být zahlcen jeho problémy a to že
o nich napíše výkaz, nevnímá často jako cokoliv přínosného. Výkazy však
mohou i pro mentora představovat užitečnou zpětnou vazbu, zrekapitulování
toho, co se s klientem povedlo či nepovedlo, či analýzu jeho očekávání ve
vztahu s klientem. V tomto ohledu by měl být pracovník neústupný a důsledně
vyzývat mentory ke včasnému odevzdání.
V krajním případě musí pracovník i mentor počítat s tím, že bude ukončena spolupráce, protože nelze brát odpovědnost za činnost v terénu, o které
pracovník nic neví nebo o které má jen sporadické ústní informace od klienta
nebo mentora, jež sám musí vyhledávat.
Spolupráce pracovníka s mentorem v počátku programu

3.22

Na počátku spolupráce pracovník alespoň telefonicky kontaktuje mentora,
nejlépe vždy po prvních třech až pěti schůzkách mentora s klientem, a to ještě
týž den schůzky. Tímto přístupem se může pracovat na korekci negativního
dojmu mentora z prostředí, klienta nebo jeho rodiny. Na počátku služby je
mentor vystaven poměrně velkému tlaku vlastních očekávání, je plný dojmů,
pocitů. Mentor může být také vystaven manipulativnímu jednání ze strany klienta, jeho přátel nebo jeho rodiny. Pracovník by měl umět na situaci reagovat
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a pracovat na prvotní stabilizaci a nastavení žádoucích poměrů a vztahů mezi
mentorem, klientem a jeho rodinou.
Zpočátku je tedy důležité, aby byl pracovník aktivně k dispozici a mohl
často navštěvovat klienta a upravovat podmínky služby tak, aby odpovídaly
charakteru i cílům programu. Mentor musí vědět, že za ním někdo stojí a v případě obtíží situaci vyjasňuje nebo řeší co nejdříve. Na způsobu, jakým bude
pracovník jednat, se ale musí vždy předem dohodnout právě s mentorem.
3.23

Praktické informace pro mentora
Mentor by měl být na počátku zapojení programu informován o tom, jaký
typ finančních výdajů mu organizace uhradí. Jedná se nejčastěji o vstupenky
do kin, divadel, muzeí, popřípadě vstup na různé sportovní aktivity a podobně.
Organizace by také měla hradit účty za internet v případě, že nemá k dispozici
vhodné prostory, do kterých mají mentoři s klienty zajištěný přístup.
Pracovník by měl také předat mentorům informace související s dosahováním cíle klienta. Nejžádanější informace jsou seznamy učilišť a středních
škol včetně vyučovaných oborů, podmínek pro přijetí a možností uplatnění
po ukončení studia. Dále by neměly chybět informace o webových stránkách,
na kterých lze hledat práci, informace o tom, jak napsat životopis, motivační
dopis nebo jakým způsobem má jednat uchazeč o práci například při ústním
pohovoru.

3.3
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řešil jakékoliv jiné zakázky než ty, které se týkají jeho klienta v souvislosti s programem mentoring. Toto pravidlo musí pracovník jasně formulovat
a vysvětlit a mělo by být součástí etického kodexu, který se mentor svým
podpisem zavazuje dodržovat.
To, do jaké míry má mentor spolupracovat s rodiči klienta, určí zejména
klient a pracovník programu. U klienta jde spíše o to odhadnout, jaké vztahy
má s rodiči a jak se jejich vůle promítá do jeho rozhodování.
Jestliže mají rodiče zásadní vliv na klienta a klient poslouchá a plní jejich
přání, měl by pracovník i mentor s rodiči spolupracovat a působit v rámci cíle
mentoringu i na ně. Jestliže klient své rodiče respektuje, ale jeho vůle a přání
jsou jiná než očekávání rodičů, měl by s rodiči spolupracovat spíše pracovník
a mentor by měl zůstávat stranou.
Jestliže stojí klient v opozici vůči rodičům a jeho přání jsou zásadné liší od
přání rodičů, měl by zůstat mentor naprosto stranou a pracovník by měl zvážit,
jak intenzivně s rodiči pracovat a komunikovat.
Mentor ale musí vždy pamatovat na to, že pracuje s klientem, který je ve
věku, ve kterém přirozeně „bojuje“ se svými rodiči a kdo je jejich přítel, může
být jeho nepřítel. Proto by se měl mentor soustředit na vztah s klientem a na
vztah mezi rodiči a cílem programu by se měl orientovat zejména pracovník,
oba se na tomto postupu ale musí předem dohodnout. Důvodem může být také
to, že pracovník je většinou lépe školený a zkušenější než dobrovolník v práci
s klienty a při řešení rizikových situací.

Spolupráce mezi pracovníkem, mentorem a rodiči klienta
Rodina klienta je subjekt, který klienta formuje před vstupem do programu
mentoring a ovlivňuje ho i při průběhu neformálního vztahu mezi klientem
a mentorem. Proto je důležitá práce s rodinnými příslušníky, a to zejména
s těmi, kteří s klientem bydlí a mají na něj největší vliv.
Zpočátku je vhodnější, aby s rodinnými příslušníky pracoval spíše pracovník, jehož vztah s klientem je více formální než vztah mezi klientem a mentorem. Klient musí mít jistotu, že mentor stojí na jeho straně a dokáže ho do
značné míry podpořit i v momentě, kdy je vůle klienta a vůle rodiny rozdílná.
Je ovšem nutné zohlednit, zda se klient svým rozhodnutím nevystaví situaci, která by mohla zapříčinit jeho sociální propad nebo se jiným způsobem
neohrozil (např. opatřování peněz nelegální činností, se kterou rodina nesouhlasí).
Mentor by ale měl být informován o všech krocích, které pracovník učiní
směrem k rodině klienta, a pracovník by měl tyto kroky předem (je-li to možné) konzultovat s mentorem. Mentor by se měl vyvarovat toho, aby v rodině
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4.	Průběh vstupního procesu zájemce o dobrovolnictví
Procesu, kdy se z organizaci neznámému člověku stane úzce a dobře spolupracující mentor, je v následujících kapitolách věnováno hodně pozornosti a prostoru. V programu mentoring je totiž velmi důležité, aby byl mentor dobře vybrán a ještě lépe proškolen. To, že je proces poměrně zdlouhavý
a pro mentora (i pracovníka) časově náročný, má své opodstatnění. Nejhorší
možná situace pro všechny zúčastněné je totiž případ, kdy se mentor seznámí s klientem a po krátkém čase spolupráce mentor z programu odstoupí.
Pro pracovníka to znamená, že investoval čas a energii neefektivně a vlastně
zbytečně. Horší je to ale bezesporu pro klienta, který je zapojen do programu,
o který má zájem, seznámí se s někým, kdo mu má pomoci, a po třeba jen jedné nebo dvou schůzkách se s mentorem již nesetká. Jen těžko bude chápat, že
se mentor spletl a své zapojení do programu si rozmyslel. Tato zkušenost pro
něj může být velmi nepříjemná a může se negativně podepsat nejen na něm,
ale i na pověsti pracovníka a celé organizace v blízkém okolí klienta.
Proto je výhodnější časově náročným přijímacím procesem ověřit, zda má
potencionální mentor opravdu zájem a je ochoten investovat do přípravy před
zapojením do programu poměrně dost času a energie.

4.1

První schůzka se zájemcem o dobrovolnictví
Poté, co se zájemce o dobrovolnictví přihlásí do programu mentoring, pracovník co nejdříve iniciuje první setkání.
Místem prvního setkání může být nějaké neformální místo, například kavárna či restaurace. Zájemci o dobrovolnictví v programu mentoring by mělo být
na této schůzce přiblíženo, v čem spočívá smysl mentoringu v sociálně vyloučeném prostředí, jaké možnosti i povinnosti bude mít a jaký je zhruba harmonogram celého programu (časová náročnost, předpoklad dlouhodobější spolupráce atd.). Pracovník musí mentorovi vysvětlit, jaký je obecný cíl programu
a jak se tento cíl konkrétně realizuje, jaká je časová náročnost programu, jakým způsobem by měl mentor se svým pracovníkem komunikovat (už od
počátku by měl být kladen důraz na včasné a pravidelné odevzdávání výkazů).
Na první schůzce by měl mít zájemce možnost vyjádřit své motivy k zapojení
do programu, své časové možnosti a konkrétní schopnosti dobrovolníka (popřípadě i zájmy a koníčky, kterými by mohl inspirovat nebo zabavit klienta).
Zájemce by měl mít možnost vyjádřit své obavy, které se mu mohou pojit
s dobrovolnickou praxi (například strach z prostředí sociálního vyloučení
nebo obavy z práce s mladým klientem a jeho rodinou apod.). Cílem první
schůzky je vyjasnění požadavků ze strany pracovníka i dobrovolníka a vzájemné poznání obou aktérů.
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Pracovník předá mentorovi dotazník, ve kterém se může pracovník zájemce o dobrovolnictví ptát na jeho motivy, proč vstupuje jako zájemce právě
do této specifické služby a jaká má očekávání. Tento dotazník by neměl být
příliš dlouhý, odpovědi by měly být libovolně dlouhé, tzn. že by v dotazníku
měl být dán dostatečný prostor pro odpověď na otázky. To, že obsahem první
schůzky a dotazníku je to samé, nevadí. Zájemce o dobrovolnictví může být
nervózní v situaci, kdy se poprvé setká s pracovníkem. Dotazník by tedy měl
vyplnit doma, respektive mimo schůzku s pracovníkem.
Základní cíle první schůzky

4.11

1. Seznámení zájemce a pracovníka
• představení organizace a její činnosti, popř. personální struktury atp.,
• doptávání se zájemce na jeho věk, probíhající nebo ukončené studium, zaměstnání, zájmy,
• motivace k dobrovolnictví, osobní zkušenosti s cílovou skupinou zjištění,
• jakým způsobem se dozvěděl o organizaci a co očekává, co už ví o své budoucí činnosti.
2. Vysvětlení podstaty mentoringu a náplně práce mentora
• jaká je cílová skupina a jak se vybírá klient programu,
• ujištění, že o párování s klientem bude mentor rozhodovat na základě svých
přání a preferencí,
• vysvětlení, jak bude probíhat spolupráce mezi jednotlivými aktéry programu
(způsob a četnost komunikace, psaní výkazů, proplácení nákladů atd.).
3. Objasnění toho, co bude následovat, než se zájemce o dobrovolnictví stane
mentorem a seznámí se se svým klientem
• schůzka v soc. vyloučeném prostředí,
• vstupní školení o sociálním vyloučení a o podstatě práce s mladým klientem
z tohoto prostředí,
• podpis dobrovolnické smlouvy a etického kodexu,
• diskuse nad tím, jakého klienta pro mentora vybrat – vyzvání zájemce, aby
sdělil svojí představu o svém klientovi.
4. Požádání o vyplnění motivačního dotazníku (zájemce může vyplnit později a lépe si odpovědi promyslet).
Cílem této první schůzky je vyjasnění, zda má zájemce o dobrovolnictví
skutečný zájem. Pracovník by měl zájemce ujistit, že program a jeho aktivity
jsou bezpečné, že se bude o svého dobrovolníka dobře starat a zároveň by měl
stále zjišťovat, zda je zájemce motivován a odhodlán k dlouhodobé spolu-
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práci, která bude vyžadovat jeho soběstačnost, zodpovědnou práci s klientem
i odpovědnost vůči pracovníkovi a celé organizaci. Tato schůzka by neměla
být příliš dlouhá a zahlcující (informací je sice hodně, ale jsou vysvětleny jen
povrchně), zájemce by mohlo odradit množství nových odborných informací,
které si třeba ani nedovedl zapamatovat. Schůzka by tedy neměla trvat déle
než hodinu a půl a měla by zcela jistě skončit v přátelském a pozitivním duchu.

4.2

Druhá schůzka se zájemcem o dobrovolnictví
Druhá schůzka se může uskutečnit přímo v sociálně vyloučené lokalitě,
má-li organizace k dispozici nějaké prostory (kancelář, nízkoprahový klub
apod.). Při této schůzce by měl být zájemce o dobrovolnictví informován
o principech, které fungují v sociálně vyloučeném prostředí. Tato schůzka nemusí trvat dlouho, cílem je pouze to, aby si zájemce o dobrovolnictví dovedl
představit, jak vypadá sociálně vyloučená lokalita, tedy prostředí, ve kterém
žije jeho budoucí klient a do kterého bude muset jako mentor vstupovat.
Dalším cílem této schůzky je opět poznání možností konkrétního zájemce,
jeho vlastností a třeba i předsudků ve vztahu k sociálně vyloučenému prostředí i programu mentoring. Člověk, který poprvé vstoupí do stigmatizovaného
a neznámého prostředí sociálně vyloučených lokalit, zažije kulturní a sociální
šok. V této zátěžové situaci má pracovník možnost sledovat reakce zájemce
o dobrovolnictví a s těmito reakcemi dále pracovat. Tím zájemce více pozná
a může se také stát, že zájemce o dobrovolnictví ztratí zájem, protože nebude
mít dostatek potřebné počáteční odvahy v tomto prostředí pracovat.
Pracovník může také mít po této druhé schůzce jasnější představu o tom,
pro jakého klienta by byl kandidát na mentora vhodný. Pakliže tuto představu
nemá, je potřeba schůzku opakovat nebo pokračovat v diskusi o tom, s jakým
typem (pohlaví, věk, lokalita bydliště, schopnosti, ambice apod.) klienta by
mentor chtěl spolupracovat.

4.21

Základní cíle druhé schůzky
1. Další poznávání pracovníka a mentora
2. Možnost sledovat reakci při osobním seznámení se sociálně vyloučeným
prostředím
3. Vyjasnění představ a preferencí zájemce o dobrovolnictví ve vztahu ke
klientovi (počátek párování mentor – klient)
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Třetí schůzka – odborné zaškolení

4.3

Jestliže zájemce neodradily první dvě schůzky a přišel i na třetí, má pravděpodobně zájem o spolupráci a je potřeba ho teoreticky vybavit před vstupem
do terénu.
Úvodní školení pro zájemce o dobrovolnickou práci v sociálně vyloučeném
prostředí je nejdůležitější částí vstupního procesu. Má-li organizace k dispozici finanční a personální zajištění vstupního školení, měla by těchto možností
využít a školení zorganizovat. Na školení by měli být pozváni také mentoři,
kteří již mají zkušenosti s mentoringem v sociálně vyloučeném prostředí. Cílem tohoto školení je předání nejen teoretické výbavy o sociálním vyloučení
a principech správné sociální práce, ale i předání informací o tom, jak efektivně řešit některé náročnější situace, které se mohou v počátcích spolupráce
mezi mentorem a klientem objevit.
Orientační plán k odbornému školení

4.31

1. Úvod do problematiky sociálního vyloučení
• co je sociální vyloučení.
• co je sociálně vyloučená lokalita s ohledem na místo a charakter práce dobrovolníka.
2. Základy bezpečné práce (z hlediska bezpečí fyzického i psychického)
3. Terénní a sociální práce v sociálně vyloučeném prostředí
• jaké služby jsou lidem v sociálně vyloučeném prostředí nabízeny, kdo je
v místě výkonu organizace nabízí a jak probíhá spolupráce,
• jaké jsou principy sociální práce v sociálně vyloučeném prostředí - princip
osamostatňování klienta.
4. Dobrovolnická práce mentora pro organizaci v sociálně vyloučeném prostředí
• aktivity organizace (poskytované služby, programy apod.),
• jaká je práce s dětmi a jejich rodinou,
• jak probíhá spolupráce s pracovníkem,
• materiální i nemateriální podpora dobrovolníka ze strany organizace,
• pravidla a etické závazky vůči organizaci i klientům, podrobné pročtení
a vyjasnění všech bodů v dokumentech typu Rady pro dobrovolníka a Etický kodex.
5. Závěrečná diskuse se zájemcem nebo zájemci
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Odborné školení provádějí terénní pracovníci organizace. Tím se zajistí, že
každý terénní pracovník bude znát všechny zájemce o službu a každý pozdější
dobrovolník bude znát všechny relevantní terénní pracovníky organizace.
V případě, že se zájemce přihlásí do organizace v době, kdy nelze uspořádat
řádné odborné školení (z personálních nebo organizačních důvodů), je možné
proškolit zájemce individuálně. Je ale potřeba dodržet stejný tématický rozsah
školení jako v případě hromadného školení tak, jak je popsáno v předchozím
odstavci .
4.32

Základní cíle třetí schůzky:
1.
2.
3.
4.

4.4

Odborné vzdělání zájemce o dobrovolnictví
Další poznávání zájemce a pracovníků
Setkání se zkušenějšími dobrovolníky
Možnost diskuse a vyjasnění nejasností, zodpovězení konkrétních dotazů,
nácvik rizikových situací apod.

Čtvrtá schůzka – podpis dokumentů a výběr klienta
Čtvrtá schůzka by se měla odehrát v kanceláři organizace, budoucí dobrovolník by měl znát sídlo organizace a technické a materiální možnosti organizace. Poté, co dobrovolník vyjádří stálý zájem o zapojení do programu,
je odborně vzdělán, a má tedy jasnější představu o tom, v jakém prostředí
a jak bude pracovat, a pracovník nemá vážnější pochybnosti, zda se zájemce
o mentoring hodí do programu, může pracovník se zájemcem podepsat všechny formální dokumenty.
Při této schůzce by mělo dojít k podepsání dobrovolnické smlouvy a etického kodexu dobrovolníka-mentora. Tyto dokumenty může zájemce dostat již
při druhém nebo třetím setkání, aby si je mohl doma v klidu přečíst. Dalším
cílem této schůzky je také výběr klienta, který je pro mentora nejvhodnější.
Pracovník by měl mít představu, kdo by to mohl být, a tento návrh by měl
mentorovi zdůvodnit. Mentor by měl s konečným návrhem souhlasit a společně by tedy měli dojít k rozhodnutí, který klient bude mentorovi přidělen. Je
důležité, aby rozhodnutí o vypárování konkrétního klienta a mentora vzniklo
na základě vzájemné dohody a mentor by měl odcházet s pocitem, že se na
svého klienta těší a má o něm alespoň nějaké konkrétní údaje.
Pracovník by také měl vysvětlit, jaký postup bude použit v momentě, kdy
si dobrovolník s klientem nebudou rozumět, což se může samozřejmě stát
a mentor by na to měl být upozorněn a připraven.
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Pakliže dojde k dohodě o tom, jaký klient bude mentorovi přidělen, měla by
se naplánovat první schůzka s klientem. Pracovník by měl znát alespoň dva
termíny, které se mentorovi hodí, a co nejdříve kontaktovat klienta a naplánovat schůzku.

Shrnutí procesu přípravy dobrovolníka

4.5

Je jasné, že může být dosti náročné uspořádat celkem čtyři schůzky s tím,
že až po té čtvrté je jisté, že má zájemce opravdu zájem a začne pracovat
s klientem. Toto náročné kolo několika setkání, dotazovaní a vyjasňování má
ale svoje opodstatnění právě v tom, že si pracovník ověří, zda je zájemce
o dobrovolnictví skutečně odhodlán a motivován k dlouhodobé investici svého času a energie. Podstata několika setkání je také v tom, že pracovník začínajícího mentora lépe pozná a bude pak snáz rozhodovat, který klient by byl
právě pro tohoto mentora vhodný.
Není také podmínkou, aby setkání byla právě a jen čtyři. Může se odehrát
třeba i víkendový pobyt nebo například jen dvě časově náročné schůzky, nevýhodou tohoto postupu může být ale to, že si zájemce nemůže své rozhodnutí
v klidu a postupně promýšlet ve svém přirozeném prostředí třeba se svými
blízkými.
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5. Seznámení klienta s mentorem

5.

Seznámení klienta s mentorem
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Pakliže se první schůzka uskuteční v lokalitě bydliště klienta, pracovník by
měl přijet s mentorem společně. Jestliže se schůzka uskuteční mimo lokalitu
bydliště klienta, pracovník by měl dorazit na schůzku s klientem. Tím se může
zamezit tomu, že klient na první schůzku nedorazí, což by mohla být pro mentora hned na počátku velmi nepříjemná zkušenost.
Jestliže se všichni tři na první schůzce sejdou, pracovník by měl klienta
a mentora představit a po určitém čase odejít. Nelze přesně určit, kdy je nejvhodnější nechat klienta a mentora o samotě, ale určitě by neměla být první
schůzka společná po celou dobu jejího trvání. Klient, který zná pracovníka
a mentor je pro něj cizím člověkem, by mohl svojí pozornost soustředit právě
na pracovníka a mentor by se mohl cítit přehlížen. Na tom, že pracovník třeba
nenápadně pod nějakou záminkou opustí oba aktéry, by se měl dohodnout
s mentorem (popř. i s klientem), který může z nervozity vyžadovat, aby při
celé první schůzce byl pracovník přítomen. Kdyby mentor nebo klient pracovníkovu přítomnost vyžadoval, neměla by být schůzka příliš dlouhá a může
sloužit pouze ke vzájemnému představení klienta a mentora.
Pracovník, mentor a klient by se na první schůzce měli domluvit, kdy dojde
k seznámení s rodiči. Představení mentora a rodičů by se mělo odehrát při
druhé schůzce a představení by měl iniciovat a doprovázet pracovník.
Před první schůzkou by měl mít mentor připravený program. Je možné
schůzku strávit jen seznamovacím rozhovorem, klient ale může očekávat nějakou aktivitu, která může oba aktéry spojit. Může to být například návštěva
kina nebo jiné zábavné a pro klienta nevšední, ale atraktivní instituce a mentor
by na to měl být připraven. Mentor může naopak očekávat, že klient bude na
první schůzce poměrně málo iniciativní, nebude příliš hovorný, a proto musí
mentor počítat s tím, že první schůzka v něm nemusí zanechat kladný dojem
z klienta. Na tuto možnost by měl být mentor pracovníkem připraven.
Pracovník by měl po první schůzce kontaktovat mentora i klienta, zeptat se
jich na jejich první dojmy a se získanou informací pracovat. Schůzka mentora a pracovníka by měla být spíše osobní a nejlépe ihned po ukončení první
schůzky mentora a klienta. Pracovník může pracovat s prvními dojmy mentora a pomoci mu se vyrovnat s novými zážitky, s případným zklamáním, ale
i nadšením.
Co nejdříve by se také měl sejít pracovník s klientem a probrat s ním jeho
dojmy z mentora.

6. Práce na cíli klienta programu
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6. 	Práce na cíli klienta programu
Konkrétní cíl, na kterém bude mentor s klientem a s pracovníkem spolupracovat, by měl vzejít ze vzájemné dohody a poznání zejména klienta mentorem. Proto je vhodné tento cíl definovat až po několika setkáních mentora
s klientem, nejlépe po 4 až 6 setkáních a cíl zapsat do takzvaného individuálního plánu klienta (viz Kapitola 2.1 Individuální plánování cíle klienta), který
má pracovník ve své databázi nebo v dokumentaci ke klientovi.
Cíl může být známý již po prvním kontaktu pracovníka a možného klienta
mentoringu, uspěchané definování cíle klienta se ale může hrubě nevyplatit.
Může se stát, že se pracovník a klient se dohodnou již na počátku na jasném
cíli, na který se pak klient přirozeně upne. Až mentor v rámci spolupráce s klientem pak může zjistit, že cíl není možné splnit a je spíše potřeba postupovat
pomalu a sledovat dílčí cíle vedoucí k tomu hlavnímu. Příkladem může být
situace, kdy klient osloví pracovníka s tím, že by chtěl jít na střední školu.
Neví ale, co pro to má udělat. Klient bude dále tvrdit, že vybraný obor mu rodiče (což musí pracovník ověřit!) schvalují, že mu do ničeho nemluví a chtějí
také, aby šel studovat. Pracovník ho tedy ujistí, že program mentoring a jeho
mentor mu pomůžou v tom smyslu, že společně zajistí vyplnění přihlášky, přípravu na přijímací zkoušku a vše dopadne dobře. Pak ale mentor může zjistit,
že rodiče jsou proti studiu nebo vybranému oboru a budou přirozeně naštvaní
na mentora za to, že manipuluje s jejich dítětem a dělá něco, co se jim nelíbí.
Můžou preferovat to, aby jejich dítě šlo co nejdříve pracovat a pak stojí mentor v pozici, kdy je tím, kdo rodinu a její zájmy hrubě ovlivňuje a poškozuje.
Sám mentor pak bude zmatený, klient může být zbytečně zklamaný a rodina
klienta je rozhněvaná, což je komplikací zejména pro pracovníka, který už jen
těžko prokáže, že to byl omyl.
U definování cíle jde tedy o to, že mentor a pracovník znají konkrétní možnosti klienta, a můžou tak pomoci klientovi nejen při stanovení cíle nebo cílů,
ale i s prostředky, které lze při dosahování cíle využít. Tyto prostředky a samotné možnosti klienta se jednoznačně ukáží právě až potom, co se klient
s mentorem důvěrněji seznámí a klient může mentorovi důvěřovat.
Pracovník by měl mít představu, jaký cíl by byl přijatelný pro rodinu klienta
a měl by pracovat na tom, aby rodina podpořila klienta při dosahování tohoto
cíle. Cíle se ale nemusí týkat pouze klienta. Jedním z cílů, které se budou
vázat spíše na rodinu klienta než na klienta samotného, může být například
stabilizace rodinných příjmů v souvislosti se zadlužením rodiny či vyřízení
jiných, často akutních sociálně právních problémů. Těmto cílům (zakázkám)
by se měl věnovat pouze pracovník, který podle svého uvážení zakázku vyřeší
nebo jí předá jiné organizaci, která se problematikou zakázky zabývá. Mentora by řešení těchto problémů zbytečně zatěžovalo a klient by mohl mít pocit,
že mentor pracuje více s jeho rodinou (rodiči) než s ním. Na tuto oblast práce
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pracovník nesmí zapomínat, protože právě řešení problematické finanční situace rodiny může vést k tomu, že rodina podpoří klienta při vstupu na učiliště
nebo střední školu místo toho, aby klient začal co nejdříve finančně přispívat
do zadluženého rodinného rozpočtu. Další nespornou výhodou tohoto postupu
je, že když pracovník pomůže komukoliv z rodiny (nejlépe rodičům) klienta,
rodina se může cítit určitým způsobem zavázána, pracovník získá jejich důvěru ve své kompetence a schopnosti, což může výrazně pomoci při vyjednávání
spolupráce rodičů na cíli klienta.
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7. Spolupráce s rodiči klienta

7.

Spolupráce s rodiči klienta
Rodiče jsou často ti, kteří opravdu rozhodují o zásadních otázkách budoucnosti klienta programu mentoring. Někdy sice tvrdí, že rozhodnutí o budoucnosti je na jejich dítěti, dítě ale vnímá i skrytá přání a potřeby svých rodičů
a tyto potřeby přirozeně zohledňuje při dosahování vlastních cílů.
Hned na počátku mentoringu musí pracovník navázat vztah s rodiči klienta a zajistit, aby rozuměli smyslu a cíli služby, kterou jim pracovník nabízí.
Tuto schůzku by měl pracovník provést ještě před tím, než se dítě seznámí
s mentorem. Pracovník musí vyjasnit, jakou roli má mentor, a pakliže již zná
konkrétního mentora jejich dítěte, měl by rodičům poskytnout informace
o tom, kdo je mentor, jak je starý a čím se zabývá. Pracovník ale musí rodičům
zdůraznit, že účast klienta je zcela dobrovolná a oni by ho neměli do schůzek
s mentorem nijak nutit.
Pracovník by měl zjistit od rodičů klienta jejich očekávání vzhledem k budoucnosti jejich dítěte. Pracovník musí nastavit pravidla, jak bude spolupráce s mentorem a rodiči fungovat a jak budou společně pracovat na dosažení
pravděpodobného cíle, který by měl být ve shodě s posláním programu. V tuto
chvíli se rodiče dozví, že jejich možné problémy (sociálně právní apod.) by
v případě jejich zájmu řešil pracovník, a ne mentor.
Rodiče by také měli vědět, že by v průběhu programu měli své dítě podporovat při scházení se s mentorem. To znamená, že má-li jejich dítě domluvenou schůzku s mentorem, neměli by rodiče po dítěti vyžadovat například
nákup nebo jinou povinnost, kterou lze odložit. Pakliže tuto povinnost nelze odložit, měli by rodiče podpořit dítě v tom aby mentorovi dalo vědět,
že na domluvenou schůzku nemůže dorazit. Jestliže rodiče nemají prostředky k tomu, aby zavolali oni nebo jejich dítě-klient přímo mentorovi, můžou
„prozvonit“ pracovníka, který jim zavolá zpět a informaci o zrušení schůzky
předá ihned mentorovi. Postupem času se tento postup může zjednodušit tak,
že klient informuje prozvoněním sám mentora o tom, že nemůže na schůzku
přijít. To platí ale jen v tom případě, že dobrovolník souhlasí s tím, že bude
na prozvonění reagovat zpětným voláním. Rodiče tak minimalizují náklady
spojené se zapojením do programu a mentor nebude ztrácet čas cestováním
nebo marným čekáním na klienta..
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ponižující ve vztahu k mentorovi i pracovníkovi, a kdyby mentor diplomaticky přistoupil na jejich tvrzení, může to poškodit vztah mentora a klienta
do budoucnosti. Na druhou stranu je možné, že se mentor postaví na stranu
svého klienta a získá si tak více jeho důvěru. Pracovník by měl na tyto možné
situace mentora předem připravit a domluvit s ním strategii, kdy bude mentor
hájit klienta a pracovník hájit mentora tak, aby nebyli rodiče dotčení a klient
neztratil důvěru v primárnost vztahu mezi ním a mentorem.
Při seznámení rodičů klienta a mentora může pracovník znova nastavit způsob a hranice komunikace mezi všemi aktéry mentoringu. Častým a oprávněným požadavkem rodičů může být výměna telefonních čísel mezi mentorem
a rodiči. Rodiče mají vždy právo ověřit si, zda jim jejich dítě nelže, když tvrdí,
že jde na schůzku s mentorem. Mentor pak může telefonní číslo rodičů využít
v momentě, kdy se prodlouží doba schůzky a dítě by nestihlo přijít domu
v čase, na kterém se dohodlo s rodiči.

Seznámení mentora s rodiči klienta
Při druhé schůzce mentora s klientem by mělo dojít k seznámení mentora
s rodiči. Seznámit by je měl pracovník a u seznámení může být přítomen klient. Je-li klient přítomen, může se stát, že bude mentor vystaven tlaku ze strany rodičů, aby souhlasil s jejich tvrzeními, že jejich dítě je například lenoch
nebo hlupák nebo že to s ním stejně nemá cenu. Pro klienta je tato situace
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8. Práce pracovníka
v průběhu programu

8. 	Práce pracovníka v průběhu programu
Jaké povinnosti má pracovník v průběhu programu, je jasné již z předchozích kapitol. Výběr klienta, výběr mentora a jeho zaškolení a nastavení
spolupráce s rodiči jsou základem, který pracovník nesmí uspěchat, protože
chyby v této počáteční fázi programu by se mohly negativně projevit v průběhu programu samotného. Lze tedy říci, že celá metodika je o tom, co všechno pracovník organizace musí udělat, zjistit a hlídat, aby se program rozběhl
a mohlo se pracovat na cíli klienta.

8.1

Bodové shrnutí základních povinností pracovníka
1. Vybrat vhodného klienta tak, aby klient věděl, proč se do programu přihlásil a bylo jasné, že je vhodným klientem.
2. Připravit dobrovolníka na vstup do terénu a do programu.
3. Seznámit rodiče s cílem programu a zajišťovat jejich podporu a spolupráci.
4. Vybrat vhodného klienta ke vhodnému mentorovi.
5. Poskytovat mentorovi potřebné materiální a informační zázemí (předání
potřebných materiálů, proplácení vstupenek apod.).
6. Poskytovat mentorovi potřebnou aktuální podporu v podobě individuálních konzultací a motivačních schůzek.
7. Motivovat mentora a klienta v práci na dohodnutém cíli a hlídat systematickou a průběžnou práci na tomto cíli.
8. Organizovat průběžné vzdělávací semináře, jejichž témata mohou určovat
mentoři na základě vlastní potřeby
9. Organizovat pravidelná setkávání mentorů (kasuistické semináře, supervize,
neformální setkání apod.) a zprostředkovat komunikaci mezi mentory (zejména jde o setkání zkušenějších mentorů s těmi začínajícími) a dohlížet na včasné odevzdávání výkazů práce mentora.
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sám tak, jak je tomu běžné v jeho životě mimo program. Rodiče i klient musí
být pracovníkem na tuto skutečnost upozorněni tak, aby s případnou pokutou
nebyl mentor nijak konfrontován.
Do důležité výbavy mentora patří také níže popsané formuláře z různých
úřadů. I když je možné formuláře tisknout z internetu, je lepší mentorovi vše
usnadnit a formuláře mu i s instrukcemi dodat. Lepší je také používat originální (barevné) vzory formulářů, které je možné získat na příslušných úřadech.
Dále by měl mít mentor k dispozici seznam škol a vyučovaných oborů, podmínky pro přijetí a informace o tom, jak se uplatní absolvent oboru na trhu
práce. Je tedy také dobré mít k dispozici cvičné testy k přijímacímu řízení(viz
kapitola mentoring a doučování).
Další vhodnou pomůckou pro mentoring jsou knihy a materiály o rizikovém
chování. Jde zejména o knihy popisující drogovou tématiku (nejen drogy typu
marihuana, pervitin nebo heroin, ale i alkohol) nebo rizikové sexuální chování. Nevýhodou je, že těchto knih není na trhu zas tolik a je na organizaci,
aby jejich nákup uhradila. Opět ale může posloužit internet, kde je informací
i autentických fotografií dostatek, je ale nutné dbát na to, aby fotografie neměly v žádném případě pornografické konotace.

Materiály pro práci mentora s klientem
Pracovník by měl mít aktuální seznam volnočasových aktivit a možností,
které jsou ve městě nebo v jeho okolí k dispozici a které může mentor s klientem využívat. Jedná se zejména o informace o programech kin, divadel, galerií
a ostatních stálých institucí. Dále by měl pracovník zajistit informace o tom,
že se ve městě koná aktuálně nějaký filmový nebo hudební festival, sportovní
a kulturní akce a podobně. V každém případě musí být mentoři informováni
o tom, jakou finanční podporu může organizace poskytnout. V zásadě by neměla dobrovolná služba pro mentora znamenat žádné finanční výdaje. Také
by mělo platit, že si klient cestování v rámci městské hromadné dopravy platí
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9. Možné aktivity mentora

9.

Možné aktivity mentora
Všechny aktivity, které může mentor s klientem dělat, by měly být v podstatě takové, které později může dělat klient sám. Mělo by dojít k tomu, že klient
získá při činnosti těchto aktivit takové dovednosti, které mu kdykoliv později
aktivitu umožní dělat samostatně. Proto je při realizaci aktivit dobré klienta
vést k tomu, aby měl v mentorovi zejména psychickou a metodickou oporu,
inspiraci či vzor, ale aby rozhodující akt učinil klient sám. Jde o neustálé osamostatňování klienta.
Toto osamostatňování má ale mnoho rizik. Klient je vystaven stresu z toho,
že něco udělá špatně, někdo si všimne, že to špatně udělal, že se, jednoduše
řečeno, ztrapní. Je na mentorovi, aby uměl s takovou situací zacházet. Před
návštěvou kina (stejně tak i muzea, divadla, bazénu apod. …), kde je potřeba
koupit lístek, může mentor s klientem nakupování nacvičit. Nemusí jít přímo
o hraní nějaké scénky, jde spíše o to, aby mentor klientovi podrobně vysvětlil,
co ho čeká, jaké možné otázky u kasy s lístky může dostat, na co se má zeptat,
jak vyjednat slevu a čím nárok na slevu prokázat. Klient také může požádat
o místo třeba v předních řadách sedadel, nebo naopak někde ve středu nebo
v poslední řadě. I na to má návštěvník kina přeci nárok, jen jde o to to vědět a
tento nárok uplatnit. Je tedy pravděpodobně lepší klienta na rizikové situace
připravit než se spoléhat na to, že to nějak dopadne, a kdyby se vyskytl nějaký
problém, mentor zasáhne, nebo ještě později klientovi zpětně vysvětlí, v čem
problém byl a jak ho měl řešit. Když se klient bude s mentorem dostávat do situací, kdy se bude cítit nesvůj nebo trapně, může do budoucna odmítat takové
aktivity s mentorem dělat. Takovéto odmítnutí se nakonec může projevit i tak,
že klient přestane chodit na schůzky s mentorem (obzvláště když bude vědět,
že minule to bylo v kině „náročný“ a tentokrát se jde do galerie nebo divadla).
Tento postoj je pochopitelný, téměř každý se nerad dostává do situací, ve kterých se projevuje jeho sociální nebo vědomostní handicap. To se týká zejména
starších klientů mentoringu.

9.1

Výběr míst aktivit mentora s klientem
Při výběru místa, kam chce mentor klienta vzít, by měl mentor myslet na
několik věcí. Jde-li o osamostatňování klienta, měl by ho mentor brát tam,
kam může klient chodit v dohledné době sám. Nemá smysl chodit s klientem
do internetové kavárny na druhém konci města, protože je pravděpodobné, že
se tam klient nikdy sám nevydá. Stejně tak to platí u sportovišť, posiloven,
knihoven nebo fitness-center. Toto platí naopak spíše u mladších klientů, kteří
musejí s rodiči vyjednávat, kam jdou a jak je to daleko od místa bydliště.
Nemá také smysl brát klienta tam, kde je to příliš finančně nákladné. Je-li
stejně daleko internetová kavárna s menším pohodlím nebo bez občerstvení,
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je tato kavárna lepší než ta, kde jsou k dispozici třeba gauče a výběr z mnoha
nápojů, ale cena za minutu připojení je větší. Klienti mentoringu nemají zpravidla peněz nazbyt, a i když je program organizace finančně dobře pokrytý,
nemá smysl ukazovat klientovi něco, co si bez mentora nemůže dovolit vůbec
nebo na co po skončení programu již pravděpodobně finančně nedosáhne.
V neposlední řadě je důležitá samotná atraktivita místa a činnosti, kterou
klient s mentorem dělají. V tomto ohledu je mentor v nevýhodě, protože o něj
tu zas tolik nejde. Mentor by měl co nejdříve zjistit, co jeho klienta skutečně
baví, co dělá rád nebo co by rád dělal. Je jasné, že internet je pravděpodobně
nejdůležitějším médiem na vyhledávání informací a komunikaci. Když ale
klienta internet a jeho výhody nezajímají, nemá smysl ho do návštěv internetu
nutit. Je-li raději na hřišti nebo nějakém sportovišti, mentor by se měl zaměřit
při schůzkách s klientem právě na to, jak společně sportovat nebo jak klientovi rozšířit sportovní obzory. Až poté může klienta vést k tomu, že jsou na
internetu ke zhlédnutí zajímavá videa z jeho oblíbeného sportu nebo s jeho
oblíbeným sportovcem.
Každopádně nejlepší aktivitou je právě ta, která klienta baví nejvíc a o které
může vyprávět doma, ve škole nebo kamarádům, a zvyšovat tak svojí atraktivitu z hlediska svých zkušeností a rozhledu (toto pravidlo platí do té míry,
dokud je aktivita pro klienta bezpečná!).
Každopádně na toto je dobré myslet již ve fázi vypárování mentora s klientem. Když se v tomto ohledu mentor a klient k sobě hodí, je daleko větší
naděje na to, že se oba aktéři sblíží a budou si rozumět.

Přehled některých základních aktivit

9.2

1. Návštěva muzea, galerie
Zde se klient může naučit nejen něco z obsahu sbírek, ale i pravidlům chování v těchto institucích – proč se chovat tiše, nesahat na vystavované předměty, jak fungují slevy - na jaké má dítě nárok a za jakých okolností, jak tedy
na kase koupit lístek. Dále zjistí, že v některých muzeích nebo galeriích a v
divadlech si může nebo musí odložit věci do šatny, že si musí ztlumit mobilní
telefon a podobně.
2. Chození do knihovny nebo studovny
Tyto instituce dnes nenabízejí jen půjčování knih, ale i časopisů nebo možnost velmi levného připojení na internet (často je internet v ceně celkového
poplatku). Klient se v knihovně nebo studovně může naučit nejen něco z ob-
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sahu knih, ale i určité chování a pravidla, které se v těchto místech vyžadují
(nerušení ostatních, vracení půjčených knih a časopisů včas, popřípadě zaplacení většinou malých pokut a podobně)
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stranou od ostatních diváků, aby se klient přímo při filmu mohl doptávat na
to, čemu nerozumí.
5. Návštěva sportovního utkání

3. Návštěva internetu
Tato aktivita je podle dosavadních zkušeností nejvíce oblíbenou aktivitou
klientů mentoringu. Internet je ale klienty využíván jen velmi omezeně. Může
vyjít najevo, že klient má přístup na internet ve škole, ale de facto umí jen
pracovat se svým virtuálním profilem na některém z komunikačních nebo seznamovacích serverů, nebo umí pouze hrát hry po síti. To, že lze na internetu
vyhledat jakoukoliv informaci, může klient vědět jen „z doslechu“, ale nemusí
to umět
Mentor by se tedy mohl zaměřit na to, aby klienta naučil, jak například založit emailovou schránku a jak s ní pracovat (přijímání e-mailu, psaní e-mailu,
otevírání a přikládání souborů, identifikace nebezpečného spamu). Dále se
může klient učit vyhledávat pomocí internetových vyhledávačů (zadávání klíčových slov - zobecňování, vyhledávání dopravních spojení, programů kin,
adres a plánování tras, stahování hudby a videí třeba do telefonu). Je užitečné
umět vyhledávat práci a brigády. Užitek to může přinést nejen klientovi, ale i
lidem z jeho okolí, zejména z rodiny, a když se podaří najít na internetu prácí díky tomu, že mentor to klienta naučil, mentorovo důvěryhodnost a váha
stoupne nejen u klienta, ale právě i v klientově sociálním okolí.
4. Návštěva kina
Vždy zaleží na filmu a jeho tématu, po filmu by měl mentor mluvit s klientem o tom, co ve filmu bylo důležité, poučné, zábavné, o čem film byl a co
si z něho vzít. V rámci kina lze opět procvičovat některé z komunikačních
dovedností. Je ale dobré si předem promyslet, na který film s klientem jít.
Mohlo by se stát, že by ve filmu bylo možné vidět něco, co by rodiče klienta
mohli považovat za nevhodné. Nelze se spolehnout na doporučení kina, že
je film například vhodný od 12ti let. To, co je pro některé třináctileté dítě
vhodné, může být pro jiné téhož věku nevhodné, respektive rodiče klienta to
tak mohou vnímat. Informace o tom, co ve filmu bude, lze dost často vyhledat
předem na internetu, a je-li možné předpokládat, že by se rodičům film nemusel líbit, bude lepší s nimi o tom předem mluvit nebo vybrat film jiný. Každopádně reflexe klienta po filmu je velmi důležitá. Mentor se může dozvědět,
které momenty z filmu považoval klient za zábavné, co ho překvapilo, která
z postav se mu líbila a která ne a proč. Ze zkušeností také vyplývá, že je lepší
jednak vybírat filmy bez titulků, jednak že je lepší vybrat si sedadla někde

54

Samo o sobě může být dost zábavné a opět se klient dozví něco o tom, jak je
možné se zabavit, že sport není jen to, co je v televizi a praktikují to vrcholoví
sportovci. Atmosféra těchto utkání může také klienta motivovat k tomu, aby
se sám zapojil do nějaké organizované sportovní aktivity.
6. Návštěva sportoviště
Jedná se například o plavecký bazén,venkovní hřiště, fitness-centrum s aerobikem, posilovnou apod., horolezecké stěny, park, kde lze házet frisbee nebo
hrát petaque, bowlingová centra, kulečníkové kluby, motokárové dráhy apod.
Zde se klient setká s tím, že je mnoho rozličných sportů a zábavních aktivit,
bude muset vnímat a dodržovat pravidla i to, že mu něco nejde. Každopádně
se mu při návštěvě některých moderních a atraktivních sportovních center
zvyšuje všeobecný přehled o tom, co lze dělat a čím se bavit ve volném čase.
7. Architektonické památky, výstavy a pod.
Tato aktivita může být pro klienta méně atraktivní, ale může navazovat například na probíranou látku ve škole a mít tedy pozitivní vedlejší efekt právě
ve škole. Je-li to tak, může se mentor trochu připravit a klientovi prohlídku
zpestřit výkladem zajímavostí z historie.
8. Návštěva UP
Tato aktivita je určená spíše starším klientům a může mít mnoho různých
dopadů či efektů. Jednak se klient dozví, kde úřad práce je, kudy se tam chodí
nebo jede MHD, že si tam musí vytisknout pořadový lístek a trpělivě čekat,
jako mnoho jiných. To se mu může hodit ve chvíli, kdy se setká s někým
z přátel nebo z rodiny, kdo tyto informace nemá, ale potřebuje je. Také se
s mentorem může podívat, kolik volných pracovních míst UP nabízí a jakou
kvalifikaci na pozice žádá. Chce-li se klient stát třeba pekařem a na UP žádná
taková nabídka nebude (protože díky velkému počtu vyučených pekařů je nabídka zaměstnání pro pekaře menší než poptávka po nich), může si svůj záměr
ještě rozmyslet. Úřady práce také nabízejí služby poradních a rekvalifikačních
center, kde může klient získat další cenné informace o možném zaměstnání,
o svých schopnostech nebo nadání. Tyto centra nabízejí často možnost testů
předpokladů pro výkon nějakého zaměstnání, je ale nutné se informovat, jaké
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jsou podmínky pro vyzkoušení si testu. O těchto podmínkách by měl mít přehled hlavně pracovník programu.
9. Návštěva jiné neziskové organizace
Zejména ve větších městech může být k dispozici nějaká nezisková organizace, která nabízí služby, které klient může potřebovat nebo chtít. Může jít o
nízkoprahová centra pro děti a mládež, kde je možné například volně užívat
internet, sportovat nebo umělecky tvořit. To, že je mentor z jiné organizace,
by nemělo vadit v tom, aby klienta do centra přivedl a byl tam s ním, jde ale
o to, aby pracovníci takového centra o mentorovi věděli a nejlépe pracovník
vyjednal možnosti a hranice spolupráce. V zásadě ale jde spíše o to, že se
klientovi rozšíří obzor, a když mentor nemá čas, respektive klient má volný
čas a neví jak ho trávit, může si oblíbit trávit volný čas v tomto relativně
chráněném prostředí.
Dále můžou být k dispozici poradní centra, kde se řeší nějaká specifická
problematika. Může jít o poradny pro cizince, o poradny pro budoucí matky
nebo matky s dětmi nebo o drogové poradny soustředící se na prevenci rizikového chování.
To, jaké možnosti jsou v dosahu, by měl opět nejlépe vědět pracovník služby a měl by tyto informace předat mentorovi hned na počátku spolupráce.
Je-li potřeba s organizací vyjednat to, že přijde mentor s klientem, měl by to
opět vyjednat právě pracovník služby. Vyjedná-li přístup jen mentor sám pro
sebe a svého klienta, nemusí se tato dohoda vztahovat na ostatní mentory a
vzniká zde prostor pro neporozumění mezi pracovníky dvou organizací (více
v kapitole Jiné NNO).

9.3

Nácviky situací
Výše byl popsán typ aktivit, které lze provozovat jen s určitým omezením.
Omezení může být časové (mentor má čas jen například hodinu), finanční
(organizace nemá dostatek prostředků na pokrytí nákladů mentora a klienta)
nebo místní (ve městě je jedno kino a hrají neatraktivní film, galerie je zavřená, dítě není sportovní typ a ani internet ho neláká), omezení ale také spočívá
v tom, že klient může během roční spolupráce vyzkoušet všechny výše zmíněné aktivity a už není nic nového, co by se dalo podniknout. Jde tedy o to mít
neustále v záloze aktivity, které lze provozovat za jakéhokoliv počasí a téměř
kdekoliv a kdykoliv. Zároveň jsou to aktivity, které klienta přímo vzdělávají a
rozšiřují mu požadovaným směrem kompetence a dovednosti.
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Jedná se například o vyplňování různých formulářů a nácvik situací, do kterých se klient dostává nebo pravděpodobně dostávat bude a je potřeba ho na to
připravit. Formuláře, se kterými se klient může setkávat, jsou volně dostupné
jak na internetu, tak na jednotlivých úřadech. Tyto formuláře jsou ale často
nepřehledné, složité a mají vlastní jazyk a systém vyplňování, který je obtížný
pro většinu lidí, nejen pro ty ze sociálně vyloučeného prostředí.
Klient se může například naučit, co je hůlkové písmo, co je rodné příjmení,co je rodné číslo a datum narození, jaký je rozdíl mezi adresou trvalého bydliště a korespondenční nebo kontaktní adresou, jaký je rozdíl mezi národností
a státním občanstvím, nebo že na konci formuláře se musí podepsat a vyplnit
nedokončenou větu V………dne……….. apod.
Mentor mu také může vysvětlit různé zkratky, jako například č.p.(ev), PSČ,
č. or., nebo výrazy typu držitel, žadatel, rodinný stav nebo titul (vědecká hodnost, označení), nebo formulace typu poznámka pod čarou, nehodící se škrtněte, vyplňte když a podobně.
Vhodným formulářem pro cvičné vyplnění může být například žádost o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu s biometrickými prvky, žádost
o některou ze sociálních dávek, žádost o byt nebo přihláška na střední školu.
Nejčastějším a přitom také komplikovaným formulářem je ale i obyčejná
složenka nebo podací lístek. Například slovní spojení „Ve prospěch účtu“,
„V. symbol“ a „S. symbol“ nebo kolonka „slovy“ může být pro klienty mentoringu jen těžko pochopitelná. Když si významy těchto zkratek klient osvojí,
může tuto nově nabytou zkušenost šířit dál, zejména v domácnosti, ve které
žije, což může opět velmi dobře posílit pozici mentora jako někoho, kdo ví
“co a jak“.
Další možností, jak rozvíjet sociální kompetence klienta, je práce s mapou
města, ve kterém klient žije nebo do kterého často cestuje. Orientace v mapě
není samozřejmostí a zákonitosti v mapách se každý musí nejdříve naučit a
procvičovat. V mapách jsou často symboly, které jsou vysvětlené v legendě
na zadní straně mapy a také obsahují jmenné rejstříky ulic se souřadnicemi
(např. H5). Mentor může například klientovi po předchozím vysvětlení věnovat mapu města a příští schůzku si domluvit na místě, které mu v mapě označí,
nebo může klientovi zadat adresu, na které se sejdou.
Další velmi důležitou možností jak zvyšovat společensky potřebné dovednosti klienta je nácvik situací, do nichž se člověk běžně dostává, ale lidé ze
sociálně vyloučeného prostředí s nimi mají často problém.
Jde například o osobní či telefonické jednání se zaměstnavatelem. V případě nácviku osobního pohovoru je potřeba soustředit se na vše od zaklepání na
dveře po zavření dveří při odchodu. V případě telefonování je dobré klientovi
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zdůraznit, aby do telefonu jasně pozdravil a představil se, dovedl jednoduše
a zřetelně objasnit, proč volá, dovedl se zeptat na to, co potřebuje vědět nebo
čemu nerozuměl, a patřičně a vhodně se rozloučil.
Dalším typem nacvičované situace může být například reklamace zboží,
nákup lístků v kině a uplatnění slevy nebo obecné umění říci ne. Při nácviku
takové situace by se měl mentor soustředit i na to, aby klientovi vysvětlil, jak
důležité je neverbální chování, použití nějaké fráze nebo artikulace při výslovnosti (místo „dobrej“ „dobrý den“, místo „chci“ „chtěl bych“ nebo „mám
zájem o…“ nebo „byl bych rád, kdybych dostal/a“, místo „naschle“ “nashledanou“ a podobně) nebo jak nevhodná jsou některá slova či chování (koukání
do země, nevhodné vtipkování nebo příliš sebevědomé chování). Základní
pravidla neverbálního chování lze najít například na internetu nebo je možné
uspořádat pro klienty a mentory vzdělávací seminář právě na toto téma.

9.4

Důležitá témata
Z prvních kapitol této metodiky již vyplynulo, s jakými problémy se děti
a mladí lidé ze sociálně vyloučeného prostředí potýkají a co jim tedy v reálném životě často hrozí. Život v sociálním vyloučení lze popsat různě, ale na
první pohled je patrné, že právě v tomto prostředí žije mnoho mladých lidí,
kteří mají v poměrně nízkém věku první dítě. Ti a mnozí další mají zároveň
problémy se sociálně patologickými jevy, jako je drogová závislost (zejména
alkohol, pervitin, heroin) nebo patologické hráčství. Také se zde často objevuje násilí páchané jak mezi manželi či druhy a družkami, tak mezi sourozenci,
vrstevníky nebo sousedy. Velmi ceněnou komoditou je fyzická síla a peníze
a je celkem jedno, odkud tyto komodity pocházejí, kde a jak je jejich majitel
získal. V sociálně vyloučeném prostředí se také vyskytuje poměrně specifický názor na trestnou činnost a s tím související různé podoby trestu (obecně
prospěšná činnost nebo práce, podmíněný nebo nepodmíněný trest odnětí svobody, pokuty, zákaz činnosti a podobně). Nejen sociálně vyloučené prostředí
je zasažené vysokou mírou zadluženosti, která roztáčí koloběh dalších dluhů,
splátek, exekucí. Tyto problémy byly poměrně dobře popsány v mnoha studiích a knihách, kde se rozkrývají příčiny i důsledky výše zmíněného rizikového
chování. Tito knihy a studie ale nejsou určeny právě těm, kteří jsou těmito
problémy nejvíce ohrožení.
Proto bude v následujících odstavcích navrhnuto, které z témat by měl mentor se svým klientem určitě probrat a to nejen jednou. Mentor by se měl vyvarovat toho, aby tyto témata probíral formálně. Na formální „diskusi“ o drogách nebo sexu je většina klientů zvyklá ze školy a všichni už mockrát slyšeli,
že drogy jsou špatné a kondom je dobrý. Na druhou stranu totiž vnímají, že
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drogy bere mnoho z jejích příbuzných, přátel nebo sousedů a ti přece nejsou
zákonitě také špatní. Je tedy lepší mluvit pouze o výhodách a nevýhodách
jakéhokoliv jednání a naučit klienta také tak do určité míry i uvažovat. Učit
ho zvažovat také to, jak dlouho výhody trvají a jestli se nakonec dá říct, že to
či ono jednání je dlouhodobě výhodné, nebo naopak dlouhodobě nevýhodné.
Mentor by se neměl stát dalším kazatelem dobrých mravů, ale spíše tím, kdo
říká pravdu v celé její šíři, i když to může znamenat, že si jeho klient zvolí
špatně. Když bude klient opravdu vědět, že kondom ho může chránit, a přesto
ho nepoužije, ví co riskuje a jaké můžou být následky a mentoring tohoto klienta lze považovat za úspěšný, i když je tato úspěšnost vždy relativní.
Předčasné otěhotnění

9.41

Je dobré vnímat, že toto téma by se mělo probírat v rámci mentoringu nejen
s dívkami, ale i s chlapci. A je také dobré si uvědomit, že neexistuje časová
hranice, od kdy by se mělo s dítětem o této problematice začít mluvit. Jde
pouze o to, jak téma uchopit a jakým způsobem ho s klientem probrat. V sociálně vyloučeném prostředí je antikoncepce nástrojem známým, ale poměrně
málo využívaným. O jednotlivých antikoncepčních prostředcích se mezi mladými lidmi sice mluví, ale je také rozšířeno mnoho polopravd nebo úplných
hloupostí. Říká se, že se po antikoncepčních prášcích například tloustne a
stojí tisíce korun měsíčně, kondom neochrání, protože téměř vždy praskne, a
podobně. Problém je ale zejména v tom, že téma antikoncepce je tabuizované,
a když dívka začne sexuálně žít, bojí se svěřit někomu z rodiny a požádat o
doprovod na gynekologii nebo o zaplacení antikoncepce. Raději si řekne, že si
bude dávat pozor, než aby riskovala, že jí rodiče nebudou preventivně pouštět
na diskotéky. Chlapci naopak často věří tomu, že když se pohlavní styk přerušuje, dívka nemá orgasmus nebo se vzájemně citově nemilují, nemůže dívka
otěhotnět. Nejrozšířenější je ale pravidlo „Dám si pozor a udělám se vedle“.
Toto téma je jedním z těch hlavních, protože když dívka otěhotní, mentoring s výše popsanými základními cíli (škola nebo zaměstnání) pozbývá
smyslu. Když chlapec čeká s nějakou dívkou dítě, zpravidla musí co nejdříve
nastoupit do práce a začít se starat a s vidinou všších zisků raději využije nabídku nelegálního zaměstnání než nabídku, kde by se do vyšší pozice s lepším
ohodnocením dostal někdy výhledově, později.
Je ale nutné zvážit, co si o této problematice myslí rodiče. Vzít dívku v pa
ltnácti letech na gynekologii za zády její matky by bylo dosti riskantní a pravděpodobně na hranici etiky, protože matka má nezpochybnitelné právo tuto
skutečnost o své dceři vědět. Je tedy lepší, když o to klient má zájem, projed-
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nat situaci v rodině a předem si zjistit, jak se na to budou rodiče tvářit. To je
úkol hlavně pro pracovníka.

9.42

Návykové látky
Drogy jsou jedním ze zásadních činitelů, které brání v tom, aby se mladý
člověk dostal z pozice sociálně vyloučeného. Naopak, závislost na jakékoliv
patologické látce nebo činnosti vede k prohloubení sociálně špatné situace a
trestná činnost a užívání drog generují další sociální a zdravotní problémy.
Mentor by se ale neměl dostat do situace, že bude tvrdit klientovi : “Drogy
jsou špatné a nikdy je neber,“ a bude si myslet, že „úkol“ je splněn. Jistě, může
tento názor vyslovit a lze s ním asi jen souhlasit, je ale potřeba takovéto tvrzení podpořit fakty o důsledcích s přihlédnutím k charakteristikám jednotlivých
drog. I v této oblasti kolektivního vědění panuje mnoho mýtů (závislost se
vytváří až po mnoha dávkách, alkohol a cigarety drogou nejsou, marihuana je
v pohodě a podobně) a jen v rámci důkladných rozhovorů lze s mýty pracovat
a uvádět na pravou míru to, v co klient věří. Určitě se nevyplatí v této oblasti
lhát třeba v tom, že kdo fetuje heroin, brzo zemře. Uživatel heroinu může žít
se svojí závislostí i několik desetiletí, a když bude klient takového člověka
znát, nebude mentorovi právem věřit.
Je důležité popsat spíše to, co takový problémový uživatel drog asi prožívá
a co musí udělat denně pro to, aby získal peníze na nákup drogy (prostituce,
krádeže v obchodech i loupežná přepadení)
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a i když není trestně stíhán, je u policie veden jako nedůvěryhodný a podle
toho s ním bude v budoucnosti také jednáno.
Problém je také v tom, jak je vnímána instituce vězení. Málo se ví například
o tom, že když je někdo zavřený třeba dva roky, po propuštění musí zaplatit
státu desetitisíce za dobu strávenou ve vězení a jen těžko sežene práci nebo
kvalitní bydlení. Děti spíše vnímají to, že někdo, kdo bral drogy a vážil 60 kg,
se vrátil z vězení jako kulturista a vypráví, jak je to ve vězení fajn, jak tam
mohl krásně posilovat, spát a jíst a koukat na televizi.

Trestná činnost
Sociálně vyloučené prostředí je ve velmi vysoké míře zasaženo drobnou i
organizovanou trestnou činností a téměř každý z tohoto prostředí zná někoho,
kdo trestnou činnost páchá. Děti a mladí lidé ale vnímají spíše výhody než
nevýhody této činnosti a často je výhody lákají, zatímco nevýhody zdatně
bagatelizují a ve svém případě vylučují. Drogový dealer má často pěkné auto,
oblečení i mnoho šperků nebo moderní telefon, pachatelé různých podvodů
samozřejmě také. Je tedy vhodné, aby klient vnímal, že tyto výhody jsou to,
co je vidět, a naopak, nevýhody jsou dosti často na první pohled neviditelné
(neustálá hrozba trestního stíhání a odnětí svobody, strach ostatních lidí, který
je často zaměňován s respektem, riskování fyzického napadení ze strany obětí
trestné činnosti a podobně).
Mentor by měl s klientem mluvit také o tom, že i drobné krádeže v obchodech můžou mít dlouhodobé důsledky třeba v tom, že když je pachatel chycen
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10. 	Doučování a mentoring
Jde li v mentoringu o to, aby se klient dostal na střední školu nebo do zaměstnání, je potřeba zvážit, zda místo chození do kina a rozprávění nebude
vhodnější se s klientem doučovat to, co ve škole zameškal nebo nevnímal, ale
setká se s tím při přijímacím řízení nebo v průběhu studia. Doučování, respektive podpora při vzdělávání, má ale určité nevýhody, které mohou ovlivňovat,
nebo dokonce ohrožovat průběh mentoringu, respektive vztah mezi klientem
a mentorem. Je ale nutné toto riziko podstoupit. Klient se musí na přijímací řízení připravit a například na školách speciálních nebo praktických není
výuka třeba cizího jazyka samozřejmá. Naopak je ale samozřejmostí to, že
se při přijímacím řízení zohledňuje známka z cizího jazyka a lze tedy se školou pouze vyjednat, že uchazeče přezkouší ze základů právě cizího jazyka.
Nebo se může podařit to, že škola uchazeče přijme a teprve v prvním ročníku
bude jeho znalosti prověřovat. A na to musí být klient připraven, protože nemá
smysl, aby se přihlásil a dostal na školu, ze které bude po prvním roce (nebo
i dříve) vyloučen.
Je také obvyklé, že děti, kterým je právě rizikových 13 až 16 let, látce základní školy dlouhodobě nevěnují velkou pozornost, a mají proto závažné
mezery a nedostatky v probraném učivu.
Nevýhodou spojení mentoringu a doučování je ale to, že když se doučování
nedaří, může to ovlivnit budovaný vztah. Klient se může stydět za to, že si
připadá hloupý, že látku nezvládá, že se mu za to někdo směje nebo bude
určitě vysmívat. Dostává se tak do stresu, před nímž je možné utéct tak, že
to vzdá. Když ale vzdá doučování, a tedy i přijímací řízení na školu, může se
před mentorem stydět třeba za to, že ho zklamal, a spolupráci postupně (nebo
i náhle) ukončit. Proto musí mentor dobře zvážit, jak velké požadavky při doučování bude mít a zda nebude výhodnější být spíš shovívavý než přísný. Při
zadávání domácích úkolů by měl zdůraznit, že jde hlavně o to, aby se klient o
zvládnutí úkolu alespoň pokusil a že když úkol nedonese, nic se neděje. Zde
jde také o pocity mentora. Když si bude na doučování dělat přípravu, bude se
sám doučovat například matematické postupy z osmé třídy a klient se o domácí úkol ani nepokusí (a jen řekne, že na to zapomněl nebo že neměl čas), může
si mentor připadat hloupě v tom, že on se snaží mnohem víc než klient. Je ale
důležité a možná prioritní zachovat vztah s klientem, takže by se mentor měl
připravit na to, že i když klient vehementně tvrdí, že na školu chce, nedovede
pro to téměř nic udělat. Mentor musí pamatovat na to, že vztah k učení si budoval klient dávno před tím, než se s mentorem poprvé setkal, že má sám se
sebou a se školním systémem své zkušenosti, které nelze překlenou jen tím,
že se klient rozhodne, že bude najednou pilný student. Ze školy si klient může
přinášet každý den i několik let zklamání z nesplněných nároků a naučí se tyto
zklamání potlačovat třeba pózou v tom smyslu, že učit se doma je pro šprty.
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Pravda je spíš taková, že se učit de facto neumí, neudrží pozornost, neumí si
dělat poznámky. Také může bydlet v prostředí, které pro domácí přípravu prostě není vhodné. Proto je pravděpodobně lepší nároky zvyšovat jen pozvolna
a souběžně s tím, že klient od mentora dostává návody, jak se učit, kdy, za
jakých podmínek a podobně. Také je potřeba vyjednat s členy domácnosti
podporu třeba v tom, že nebudou ničit zapůjčené knihy a sešity a dodají klientovi potřebný klid a prostor. Každopádně mentor by měl klást důraz na to,
aby klient věděl, že neúspěch při učení nebo při přijímacím řízení ( a vlastně
ve všem!) nebude vést k jakékoliv nevraživosti ze strany mentora a nebude
mít zásadní vliv na jejich vztah.
Na druhou stranu lze ale samozřejmě doučovat i takového klienta, který
se doučovat „pouze“ chce, i když se již nehlásí na střední školu a doučování
nemusí v tomto smyslu akutně potřebovat. Takový klient může například cítit
handicap v tom, že neumí dobře psát nebo plynule číst, nerozumí cizojazyčným výrazům ze svého okolí nebo si nedovede spočítat, kolik by měl dostat
peněz za odvedenou práci nebo při placení obchodě. V tomto případě je doučování snazší, protože je maximálně dobrovolné, a zda bude doučování probíhat, záleží vlastně jen na chuti klienta. I zde se ale můžou vyskytnout některá
rizika popsaná v předchozím odstavci.
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11. Domlouvání schůzek
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11. 	Domlouvání schůzek mentora s klientem
Základem každé aktivity mentora s klientem je ale to, aby se klient dostavil
na schůzku. Právě proto je důležité umět si schůzku domluvit tak, aby klient
místo a čas příští schůzky dobře pochopil a dovedl si je zapamatovat. Nechození na schůzky je problém, se kterým se snad každý mentor setká, a je na
pracovníkovi a mentorovi, aby zjistili, proč klient na schůzku nedorazil.
Často se může zdát, že se klientovi prostě nechtělo, a je-li klient vyzván,
aby vysvětlil, proč na schůzku nepřišel, může si něco vymyslet. Nejčastějším
důvodem nepřítomnosti klienta na smluveném místě ve smluvený čas je to, že
se mu to nehodilo, že mu do toho něco vlezlo, že musel akutně k lékaři nebo
musel plnit nějaké povinnosti pro domácnost či někoho z rodiny. Samozřejmě
to může být pravda, ale také nemusí. Děti a mladiství, pro které je mentoring
určen zejména, mají častý problém zapamatovat si, že například příští čtvrtek
v půl čtvrté mají být v parku pod náměstním. Ačkoliv by na schůzku jít chtěli,
zapomenou, kdy a kam mají přijít, a v momentě, kdy mají svoji nepřítomnost
vysvětlit, stydí se klient říct, že prostě jen zapomněl nebo nevěděl, kde to je.
Vzhledem k tomu, že nemusí mít ani telefon nebo peníze či kredit na zavolání,
nemá možnost jak mentorovi zavolat a zeptat se, na kdy a kde jsou domluvení.
Aby se předcházelo těmto nepříjemným situacím, je dobré vymyslet hned na
začátek systém, který nahradí nebo vypomůže paměti klienta. Neexistuje ale
systém opatření, který by byl bezchybný, proto je potřeba brát následující
návrhy s určitou rezervou.

11.1 Návrhy možných postupů
Jednou z možností, jak si klient může zapamatovat datum, čas a místo
schůzky, je nějaká forma diáře (popřípadě notýsek, sešit a podobně). Nelze
ale klientovi nutit diář v běžném formátu A5 s šířkou 2 a více centimetrů, který by sloužil vlastně jen na zapisování jedné schůzky týdně. Je tedy potřeba
zvolit diář co nejpraktičtější, a je-li to možné, také s atraktivním vzhledem.
Nevýhodou je to, že diář může klient ztratit nebo si ho nepřinese na schůzku, a tím pádem nemůže mentor dohlédnout na to, aby si klient další termín
schůzky zapsal.
Další možností je to, aby mentor posílal sms vždy den předem někomu
(v případě, že klient nemá telefon), kdo klientovi vyřídí, že druhý den má
schůzku s mentorem. Tato možnost má ale to omezení, že se v okolí klienta
musí vyskytovat někdo, kdo má trvale telefon a telefonní číslo v provozu,
což v prostředí sociálního vyloučení nelze považovat za běžné. I přesto je ale
vždy možné, že i když bude sms doručena na zapnutý a funkční mobil, vzkaz
nebude klientovi vyřízen. Proto by bylo lepší rovnou telefonovat a apelovat
na příjemce hovoru v tom smyslu, aby určitě nezapomněl vzkaz vyřídit. Když
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bude majitelem telefonu někdo z rodiny (rodič nebo starší sourozenec), je
dokonce možné, že telefon klientovi předá a mentor se s klientem po telefonu
domluví osobně. To už ale klade dost velké nároky na výdaje mentora a majiteli telefonního čísla může začít časem vadit, že mu stále někdo volá kvůli
něčemu, co se ho vlastně ani moc netýká.
Možností je také napsání emailu klientovi, ale to lze také jen za určitých
předpokladů. Klienti školou povinní mají sice možnost ve škole chodit na
internet a email, ale většinou to lze jen v omezené době (při výuce počítačů
nebo po škole). Tato možnost je tedy vhodná spíše pro toho klienta, u kterého
je jistota, že na internet a email chodí často (několikrát týdně).
Poslední možností je využívat k připomínání pracovníka organizace, který
má klienta a mentora na starost. Tato možnost ale klade vysoký požadavek
na flexibilitu pracovníka, který by musel stále vědět, kdo z mentorů má kdy
schůzku s klientem, v kolik hodin a kde. A nejenom že by musel být stále
v obraze (což má ale pro pracovníka i výhody), ale musel by být dostatečně
flexibilní a jezdit za klienty a připomínat, kdy a kde mají schůzku s mentorem.
V zásadě by tato primární komunikace měla probíhat bez zapojení pracovníka
a pracovník by měl v této souvislosti sloužit jen tehdy, když je potřeba schůzku odvolat a přeložit na jiný termín.
Nejlepší se tedy zdá být kombinace výše zmíněných postupů. Určitě je dobré
zkusit na začátku zavést diář, protože kdyby si klient na používání diáře zvykl,
dost by se v komunikaci mezi klientem a mentorem usnadnilo a v budoucnu
by diář mohl sloužit klientovi i pro jiné účely. Kdyby mentor věděl, že si klient
do diáře schůzku zapsal, a přesto na ni nepřišel, je paradoxně snazší pracovat
s takto nastavenou situací než s tím, že klient (zase, asi) zapomněl. Spolu
s diářem je ale také možné psát emaily a sms připomínající blížící se termín
schůzky. Až v momentě, kdy si mentor myslí, že klient na schůzku nedorazí
(v případě, kdy klient diář neměl a telefon je vypnutý a poslední schůzka byla
třeba už před dvěma týdny), může intervenovat pracovník a klienta vyhledat
a schůzku mu připomenout. „Používání“ pracovníka by ale mělo být spíše
ojedinělé než obvyklé, protože časté intervence pracovníka můžou narušovat
vztah klienta a mentora.
Každopádně je klientovi potřeba předem vysvětlit, že když mentor nedorazí
na schůzku včas, měl by na něj klient nějakou dobu čekat. To samé pak platí
naopak. Klient by měl vědět, že když není mentor v určený čas na domluveném místě, může to pouze znamenat, že má zpoždění, a je tedy dobré trpělivě
čekat a to dle domluvy, ideálně tak 15 minut.
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12. rady pro mentory
co a proč je důležité vědět

12.	Rady pro mentory – co a proč je důležité vědět
Jak již z metodiky vyplývá, mentor vstupuje do komplikovaného prostředí
zpravidla odlišného od toho, ze kterého sám pochází. Musí tedy respektovat
zákonitosti a do značné míry obecně platná pravidla, které v sociálně vyloučeném prostředí ve vztahu ke vzdělání a zaměstnání mladistvích patří.
Je ale rozdíl v tom, zda pracuje s dítětem, které navštěvuje základní školu a
mladistvým, který již základní školu ukončil.
Každopádně je potřeba následující řádky a rady číst s vědomím, že práce
mentora je individuální a úspěch je možný jen v případě, že mentor přistupuje
ke svému klientovi a jeho rodině s ohledem na jejich individuální dispozice
a zkušenosti.

12.1 Co by měl mentor při práci zohlednit
1. Finanční stav rodiny (příjem jednotlivých členů domácnosti a distribuce
tohoto příjmu mezi členy domácnosti i širším rodinným celkem, celková
zadluženost rodiny žijící ve společné domácnosti, přístup k nakládání s
financemi - priority rodiny, tzn. aktuální i dlouhodobé příjmy a výdaje
rodiny).
2. Počet členů v domácnosti a jejich věkové spektrum (zda je klient nejstarším nebo nejmladším dítětem v rodině, resp. v domácnosti, co dělají jeho
sourozenci apod.).
3. Měl by zohledňovat i to, kdo v rodině "vládne", kdo má právo veta a kdo
se "jen" stará o chod domácnosti.
4. Kdo z členů domácnosti i širší rodiny má jaký stupeň a jaký typ vzdělání a
jaký přístup má rodina ke vzdělání jako životní strategii.
5. Kdo je v širší rodině uznáván a ceněn jako autorita a proč to tak je.
Odpovědi na tyto otázky je vhodné znát co nejdřív, proto by se na měl co
nejvíce zaměřit pracovník programu ještě před začleněním klienta do programu. Když bude znát odpovědi na tyto otázky, daleko rychleji se může mentor
zaměřit na to nejdůležitější. Bude vědět, kdo z klientova okolí mu může být
oporou, udělá si jasnější představu o hodnotovém systému klienta a vyvaruje
se tak mnoha omylům, nedorozumění nebo zbytečné práci. To samé platí i o
bodech následujících.
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Co by měl mentor zjišťovat 12.2
1. Jaké má jeho klient zkušenosti se vzdělávacím systémem, jaký význam
mu přikládá a zda správně rozumí propojení systému vzestupného vzdělávání (zvyšování kvalifikace) se systémem trhu práce („přímá úměra“)
mezi vzděláním (kvalifikací) a dostupností zaměstnání a výškou mzdy. To
samé je dobré vědět právě u rodičů nebo sourozenců klienta.
2. Jakou má představu o své budoucnosti v horizontu roku ale i deseti nebo
dvaceti let. (Čím by se chtěl živit, kdy se chce zavázat s nějakým partnerem nebo partnerkou, kolik dětí by chtěl mít, nebo jaký majetek by chtěl
vlastnit. Zde nestačí odpovědi faktické, ale mentor by se měl hlavně zajímat o to, jakým způsobem toho chce jeho klient dosáhnout, respektive
jakou má představu o tom, jak dosáhnout svých cílů!)
3. Jaké povinnosti vůči rodině nebo chodu domácnosti má nebo výhledově
bude mít. (Toto je otázka nejen pro klienta, ale zejména pro jeho rodiče.)
4. Jaké jsou jeho schopnosti a dovednosti. Co ho baví, co mu dělá radost, a co
mu naopak nejde, co ho v běžném životě nebo ve škole trápí nebo trápilo
a proč.
5. Jaké jsou jeho ambice, to znamená, co by chtěl umět, kým by se chtěl stát
a proč, a naopak, čemu by se chtěl v životě vyhnout atd.
6. Kdo je jeho vzorem, tím, ke komu vzhlíží a respektuje ho a proč. Nejde
jen o postavy populární (popové nebo sportovní hvězdy), ale i o postavy
reálné vyskytující se v okolí a to nejen v rodině.
Mentor, který je seznámen s informacemi, které koordinátor zjistil a mentorovi předal, by se měl z počátku zaměřit na vybudování důvěrného vztahu
mezí jím a klientem. Zpravidla není možné po první schůzce začít pracovat
na nějakém cíli (rekvalifikace, přihlášení na střední školu nebo shánění zaměstnání), respektive možné to je, ale práce to může, jak již bylo popsáno,
být zbytečná a marná. Mentor by měl nejprve znát svého klienta a pozadí jeho
rodiny a domácnosti, než se může začít na něčem konkrétním pracovat. Může
se stát, že klient ví, že střední škola je prý dobrá, ale touží raději po zaměstnání. Mentorovi tedy slíbí to, že se přihlásí na střední školu a bude do ní chodit,
ale i když je přijat, nechá se brzo vyloučit, aby mohl začít pracovat. Obecně
platí, že by klient neměl dělat něco kvůli mentorovi, ale jen kvůli sobě. Mentor může být rádcem a důvěrníkem, nikdy by ale neměl rozhodovat za klienta
nebo s ním manipulovat tak, aby se klient rozhodl dle toho, co považuje mentor za správné, nebo co si myslí klient, že mentor považuje za správné. Je sice
potřeba zohlednit omezené zkušenosti, sociální kompetence nebo vědění kli-
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enta a v tomto úhlu pohledu má správnější postoj nebo názor a pravdu mentor,
to ale není nic plané, když to klient nepochopí do takové míry, že o tom bude
sám do budoucna trvale přesvědčen a hodnoty, které reprezentuje mentor, si
nepřisvojí jako referenční.
Jak již bylo několikrát řečeno, principem sociální práce obecně a programu
mentoring konkrétně je osamostatňování klienta. To je stav , na kterém by
měl mentor pracovat nejvíce. Mentor by měl myslet na to, že kdyby klienta
musel opustit, je klient schopný používat dovednosti a znalosti, které v průběhu programu zažil, viděl a mohl pochopit jejich princip a význam. V tom je
také největší obtíž nejen mentoringu, ale sociální práce obecně. Pro mentora
je snazší a rychlejší, aby klientovi založil například e-mailovou schránku sám
a jen mu to oznámil a ukázal, ale v momentě, kdy klient zapomene třeba přístupové heslo a mentor nebude nablízku, nenaučil se klient nic. Když bude
"nutit" klienta k tomu, aby si schránku pod jeho vedení založil sám, klient pochopí daleko více z nutných úkonů, než když jí mentor, i když za přítomnosti
klienta, založí klikáním on.

13. Etické problémy
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13. Etické problémy
Každá sociální služba nebo sociální program má své etické hranice a je dobré, když si je sociální pracovník nebo mentor promyslí nebo určí dopředu.
Děti a mladí lidé ze sociálně vyloučeného prostředí dozrávají v mnoha oblastech rychleji a je potřeba promyslet si krizové situace, které mohou nastat,
a připravit se na ně. Může se jednat třeba o to, že klient poprosí mentora o
cigaretu, svěří se mu, že má v úmyslu vyzkoušet marihuanu nebo jinou drogu
(včetně alkoholu) nebo se mu svěří s tím, že spáchal přestupek nebo trestný
čin. Neexistuje obecně platný etický kodex pro mentory a etický kodex, ke
kterému se dobrovolník-mentor zaváže v organizaci, je zpravidla jen omezený a obecný a nemůže obsáhnout všechny možnosti, které mohou nastat.
Mentorovi se taková situace samozřejmě může stát právě v momentě, kdy
nemůže poprosit o radu nebo instrukci pracovníka organizace a musí se tedy
rozhodnout sám a poměrně rychle. Proto je dobré si krizové situace předem
promyslet, vytipovat, co je pro mentora krizové, a připravit si scénář, podle
kterého bude mentor jednat. V tom by mu měl být samozřejmě největší oporou právě pracovník.
Předem se může mentor připravit na několik možných situací - nejde ani
tolik o to umět odpovědět na každou z otázek nebo se připravit na konkrétní
situace. Výhodnější je , když si mentor s pracovníkem ujasní, dle jakého principu se bude řídit, a zkusí si pro sebe najít obecné pravidlo, podle kterého se
bude rozhodovat vždy, když to půjde. Dále jsou v přehledu uvedeny složité,
ale časté situace, do kterých se mentor může dostat.

13.1 Přehled častých, eticky problematických situací
1. Klient poprosí o cigaretu mentora kuřáka nebo si na schůzce chce zapálit
(věk klienta je třeba 14 let).
2. Klient (nebo jeho rodina) poprosí mentora o peníze, o půjčku. (Může se
jednat o 10 korun, ale i 50, 100 nebo i více, může to být na vstupné do kina
se školou, na svačinu do školy, každopádně na něco akutního.)
3. Klient se svěří mentorovi s tím, že spáchal přestupek nebo trestný čin (na
který se nevztahuje ohlašovací povinnost ze zákona) nebo se na takovém
jednání menší mírou podílel, nebo byl takového jednáním svědkem (třeba
krádeže v obchodě, zmlácení, podvod, loupežné přepadení).
4. Klient se svěří mentorovi s tím, že ho někdo zbil nebo bije (může to být
někdo z rodiny, ze školy, ale i kamarád nebo partner či partnerka).
5. Klient se svěří s mentorovi s tím, že má v úmyslu udělat něco, co mentor
považuje za špatné a může být nebezpečné (vyzkoušet drogu, poprat se s
někým, utéct z domova, něco ukrást....).
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6. Klient přijde na schůzku pod vlivem návykové látky(alkoholu, marihuany…).
7. Klient se zeptá mentora na jeho zkušenosti s drogami, se sexem nebo sexuálními praktikami, na počet sexuálních partnerů atd., na to, kdy je vhodné
začít sexuálně žít, kolik partnerů je dobré vyzkoušet a zda je třeba pravda,
že pokud nemá dívka orgasmus, nemůže dojít k otěhotnění.
8. Klient mentora poprosí, aby mu koupil něco k jídlu s tím, že má hlad,
protože nestihl doma oběd.
9. Klient poprosí mentora o to, aby mu půjčil nebo dal na kredit v telefonu,
protože pak bude snazší domluva mezi mentorem a jím.
10. Klient má narozeniny a mentor by mu chtěl dát dárek. Je ale otázkou, jak
hodnotný, jestli praktický - edukativní, nebo čistě pro zábavu. Může se
také stát, že si klient přímo řekne, co by chtěl, je to ale nákladné nebo to
mentor dle svých preferencí považuje za naprosto zbytečné.
Tyto situace jsou jen ty základní, jsou ale poměrně časté. Záměrně zde není
napsáno jakékoliv doporučení, jak se zachovat, záměrně zde není navržen jakýkoliv postup nebo etický kodex. Organizace, která mentoring chce provozovat, si etické hranice musí určit sama a dost podobně je tomu u mentora.
Samozřejmě je ale potřeba, aby mentor etická pravidla organizace znal a dodržoval. Kdyby se mentor podpisem zavázal dodržovat pravidla popsaná v etickém kodexu, ale při práci s klientem by tomu tak nebylo, může tím způsobit
problémy nejen sobě, ale i ostatním mentorům a organizaci. Lze si představit,
že mentor pracuje s šestnáctiletým klientem, který od třinácti let kouří cigarety a denně jich vykouří třeba i deset. Rodiče o tom, ví, sami jsou ale kuřáci
a své dítě sice napomínají, zákaz ovšem nedají. Mentor je také kuřák a kouří
tak často, že si během dvouhodinové schůzky také musí zapálit a doplnit svoji
hladinu nikotinu. A klient ho požádá o to, aby mu mentor také dal cigaretu.
Když mu ji mentor dá, prokáže klientovi důvěru a respekt a určitě to upevní
jejich vzájemný vztah. Na druhou stranu ale rodiče můžou protestovat a je
těžké jim vysvětlit, že když jejich dítě kouří a oni o tom vědí, je přinejmenším
zvláštní mentorovi něco vyčítat. Další negativní důsledek ale může dopadnout
na jiné mentory. Když se totiž setkají dva kouřící klienti mentoringu a jeden
druhému vypráví, jak mu mentor dává cigarety, může chtít druhý klient to
samé od svého mentora. Jenže jeho osobní etické hranice mu to nedovolují
a okamžitě se může klientovi jevit jako někdo, kdo je lakomý a nechce přijít
ani o jedinou cigaretu. To samé může platit v případě půjčky, zaplacení jídla
nebo pití.
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Možnou oporou by v těchto případech měl být pracovník, na nějž lze ze
strany mentora svést to, že nesmí nic takového udělat, a kdyby to udělal, může
být vyloučen z organizace a programu (a pak nebudou peníze na vstupenky
do kina a podobně).
Je tedy na organizaci, aby zvážila, které situace v etickém kodexu ošetří,
a co bude na rozhodnutí mentora. Mentoři by si měli být vědomi toho, že
jsou součástí většího týmu a že jejich jednání může poškodit jiné členy týmu,
jiné mentory. Částečnou možností je třeba dohoda v tom smyslu, že mentoři
působící v jedné lokalitě se domluví na etických hranicích společně a žádný
z klientů nebude dostávat výhody oproti někomu jinému (který je například
podobného věku).
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