AKADEMIA MENTORÓW i MENTOREK KULTUROWYCH 2021/2022
Główne założenia:
● Webinar czwartek, 07.10.2021 r., godz. 17.30-18.30
● Rekrutacja 01-11.10.2021 r.
● Plan Akademii: 8 zjazdów (raz w m-cu), przy czym pierwszy zjazd przez 1
dzień (sobota), a kolejne 7 zjazdów po 2 dni (sobota-niedziela)
● Liczba osób uczestniczących: 12-14 osób
● Jeśli będzie konieczność przejścia w tryb online (ze względu na pandemię) to
zajęcia online będą trwały max 4h, a reszta zajęć będzie miała charakter
konsultacji indywidualnych
REKRUTACJA:
● Od 1 października na stronie www.ocalenie.org.pl będzie dostępny formularz
zgłoszeniowy. Należy go wypełnić i przesłać CV na adres
amk@ocalenie.org.pl do dnia 11.10.2021 r. CV bez wypełnionego formularza
nie będą rozpatrywane.
● Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną w formie
online.
● Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 15.10.2021 r.
PROFIL OSOBY UCZESTNICZĄCEJ:
Do udziału w Akademii Mentorów i Mentorek Kulturowych zapraszamy
cudzoziemców i cudzoziemki:
którzy/re pracują lub działają wolontaryjnie w organizacjach pozarządowych,
● którzy/re chcieliby i chciałyby rozpocząć pracę w charakterze mentora/ki
kulturowego/j,
● którzy/re mówią w języku polskim w stopniu bardzo dobrym umożliwiającym
swobodną komunikację,
● będą gotowi/e uczestniczyć w zjazdach Akademii od października 2021 r. do
maja 2022 r. (raz w miesiącu 2 dni weekendu zgodnie z harmonogramem),
Zapraszamy osoby z całej Polski.
Warunki zaliczenia AMM:
- udział w minimum 7 zjazdach AMK, z wyłączeniem zjazdu pierwszego, który
jest obowiązkowy
- napisanie pracy zaliczeniowej na wybrany temat związany z integracją bądź
samorzecznictwem cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce

Kryteria naboru:
● Biegła znajomości języka polskiego (rozumienie pojęć abstrakcyjnych,
gotowość do udziału w dyskusji, umiejętność czytania tekstów w języku
polskim).
● Krótki opis swojej motywacji – po co osoba chce wziąć udział w AMM, jak
może podzielić się zdobytą wiedza i kompetencjami z innymi
● Kryteria:
○ formalne np. znajomość języka polskiego w stopniu biegłym, zgoda na
udział w całości AMK, doświadczenie w pracy z ludźmi
○ merytoryczne: gotowość do pracy w zróżnicowanej grupie, zgoda na
komunikację z szacunkiem do drugiego człowieka, otwartość na
uczenie się, poznawanie własnych ograniczeń i rozwojową pracę w
różnorodnej grupie.
Harmonogram Akademii Mentorów i Mentorek Kulturowych
DATA

TEMAT ZJAZDU

30.10.2021

I ZJAZD Wprowadzenie, 1 dzień.

27-28.11.2021

II ZJAZD, 2 dni.

18-19.12.2021

III ZJAZD, 2 dni.

15-16.01.2022

IV ZJAZD, 2 dni.

12-13.02.2022

V ZJAZD, 2 dni.

12-13.03.2022

VI ZJAZD, 2 dni.

09-10.04.2022

VII ZJAZD, 2 dni.

07-08.05.2022

VIII ZJAZD, 2 dni.

Korzyści dla osób uczestniczących w AMM:
Osoba, która weźmie udział w Akademii Mentorów Kulturowych nabędzie wiedzę z
zakresu poruszania się w polskim systemie prawno-administracyjnym, zdobędzie
umiejętności radzenia sobie w pracy z klientem cudzoziemskim, będzie świadoma
procesów zachodzących na styku kultur i będzie umiała czerpać z tego korzyści w
pracy międzykulturowej.
Informacje organizacyjne:
Akademia Mentorów i Mentorek Kulturowych odbywała się będzie od października
2021 r. do maja 2022 r. w Warszawie, w weekendy (sobota w godz. 9.00-17.00 i w
niedzielę w godz. 8.00-14.00). Akademia ma charakter warsztatowy, będzie
prowadzona metodami angażującymi, a nie wykładowymi.

Organizator pokrywa koszty dojazdu oraz zakwaterowania w trakcie trwania
Akademii we wskazanym hotelu. W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w
Polsce możliwa jest zmiana formy realizacji Akademii, w tym przejście całkowicie w
tryb zdalny (online) - uczestnicy i uczestniczki Akademii będą informowani o
wszelkich zmianach na bieżąco.
Akademia Mentorów i Mentorek Kulturowych ma charakter rozwojowy, a nie
psychoterapeutyczny. Nie rekomendujemy udziału w AMM osobom w trudnym
procesie terapeutycznym oraz w kryzysie psychicznym.
Program AMK:
Zjazd I
● Wprowadzenie do formy warsztatowej Akademii.
● Przedstawienie zasad formalnych oraz ustalenie zasad pracy w grupie
podczas Akademii.
● Integracja grupy.
Zjazd II
● Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja.
Zjazd III
● Co to jest kultura i jak wpływa na zachowania.
● Porównanie kultur.
● Różnice kulturowe i religijne oraz jak z nimi pracować.
● Podstawowe i najważniejsze informacje o kulturze polskiej.
● Szok kulturowy i akulturacja.
Zjazd IV
● Psychologiczne konsekwencje migracji, w tym elementy psychotraumatologii.
● Jak zadbać o siebie w procesie migracji.
Zjazd V
● Trening kompetencji interpersonalnych.
Zjazd VI
● Prawa człowieka, demokracja, społeczeństwo obywatelskie.
● Najważniejsze cechy współczesnego społeczeństwa polskiego.
Zjazd VII
● Praktyczne
informacje
o
systemie
prawnym,
służbie
zdrowia,
ubezpieczeniach społecznych.
Zjazd VIII
● Praktyczne informacje o systemie edukacji i rynku pracy.
● Podsumowanie Akademii.
W ostatnich zjazdach udział wezmą goście - eksperci i ekspertki z dziedzin takich jak
opieka społeczna, prawo, rynek pracy.

Osoby prowadzące: Kinga Białek i Anna Chmielewska

Kinga Białek BIO
Psycholog i trenerka międzykulturowa. Od 2000 roku prowadzi działania
szkoleniowe i doradcze, których celem jest rozwój kompetencji międzykulturowej dla
Polek/Polaków i osób o odmiennym pochodzeniu etnicznym bądź narodowym,
zarówno w Polsce jak i zagranicą. Od 20 lat specjalizuje się w budowaniu
porozumienia między osobami pochodzącymi z różnych kultur, we wzmacnianiu
potencjału osób migrujących oraz w rozwijaniu kultury organizacji funkcjonującej w
warunkach różnorodności kulturowej. Pracuje z praktykami i praktyczkami biznesu
operującego globalnie, z międzynarodowymi zespołami wirtualnymi, a także z
pracownikami i pracowniczkami sektora publicznego, pozarządowego i
akademickiego - praktycznie we wszystkich kontynentach.
Kinga posiada tytuły magistra psychologii międzykulturowej oraz magistra
zarządzania integracją międzykulturową. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu
Psychologicznego „Intra” z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Jest pierwszą absolwentką Global Dexterity Train The Trainer Program. Aktywnie
angażuje się w dialog społeczny, którego celem jest rozwój porozumienia
międzykulturowego. Przez 3 lata pełniła stanowisko współprzewodniczącej Komisji
Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców Urzędu m.st. Warszawy, wraz z migrantką
z Białorusi. Zaangażowana w tworzenie Modelu ds. Równego Traktowania przy
Urzędzie Miasta Gdańsk oraz Europejskim Centrum Solidarności. Wieloletnia
członkini Stowarzyszenia SIETAR Polska (Society for Intercultural Education,
Training and Research), które przez kilka lat wspierała jako wiceprezeska. Jest
krajową przedstawicielką w sieci RAN (Radicalisation Awareness Network) przy
Komisji Europejskiej, gdzie jest ekspertką ds. integracji międzykulturowej,
przeciwdziałającej ekstremizmom. Współautorka pierwszego w języku polskim
podręcznika trenerskiego dla trenerów i trenerek międzykulturowych. Współautorka
pierwszego w języku polskim poradnika psychologicznego dla polskich migrantów
powracających do Polski (re-emigrantów).

Anna Chmielewska BIO
W 2014 roku zaczęłam współpracę z fundacją jako wolontariuszka – nauczycielka
języka polskiego. Właśnie wróciłam ze stypendium w Kairze gdzie, poza realizacją
badań naukowych, byłam wolontariuszką w ramach Student Action for Refugees na
Uniwersytecie Amerykańskim i uznałam, że warto moje edukacyjne doświadczenia
wykorzystać również w Polsce. Niedługo później zaczęłam pracować w fundacji.
Zajmowałam się pisaniem projektów oraz koordynowałam działania edukacyjne. W
2018 r. wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim rozpoczynając nowy rozdział

mojego fundacyjnego życia jako koordynatorka Centrum Pomocy Cudzoziemcom w
Warszawie – co robię do chwili obecnej. W 2021 r. dołączyłam do zarządu fundacji.
Poza pracą w fundacji zajmuję się edukacją pozaformalną dorosłych – prowadzę
warsztaty dotyczące migracji, uchodźstwa, świata arabskiego i muzułmańskiego,
islamu, praw człowieka, jeżeli jest taka możliwość pracuję warsztatowo także z
dziećmi. Lubię współczesną literaturę arabską, spacery po lesie i jazdę rowerem do
pracy połączoną ze słuchaniem książek. Od czasu do czasu wpadam w szał
upcyklingowego naprawiania, poprawiania i przeróbek na użytek domowy.

Akademia prowadzona jest w ramach projektu „Polska naszym
wspólnym domem”, realizowanego z dotacji programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy
EOG.

