Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
• Z jakich narzędzi wspierających korzystacie?
Korzystamy z Lumina Spark, narzędzia które umożliwia poznanie swoich cech i wynikających z nich
zachowań. Oparte jest na rzetelnym badaniu psychometrycznym. Dla Mentorów również zostanie
przygotowane szkolenie z narzędzia oraz udostępniona możliwość zrobienia własnego portretu
Lumina Spark.
• W jakiej formie odbywają się spotkania?
Rekomendujemy spotkania w formie stacjonarnej ale nie zawsze jest tak możliwość, ponieważ
Uczestniczki są z całej Polski. W trakcie doboru par Mentor – Mentee bierzemy również pod uwagę
lokalizację.

• Czy udział w programie jest płatny czy pro-bono?
Udział Mentora w programie jest pro-bono
• Proszę o informację, czy pokrywają Państwo koszt dojazdu i noclegów na spotkania.
Nie pokrywamy kosztów dojazdu i noclegów.

•

Czy osoby, które już były Mentorami powinny ponownie wypełniać formularz i brać udział w
szkoleniu?
Każda osoba, która chce wziąć udział w programie mentoringowym musi wypełnić formularz
dostępny na stronie www.uniwersytetsukcesu.com
Osoby, które wzięły udział w szkoleniu przygotowującym do procesu mentoringowego w poprzednich
latach są zwolnione z udziału
•

Jeżeli byłaby taka możliwość, chętnie poznałabym uczestniczki chętne do podjęcia pracy w
sklepach, gdyż wówczas mogłabym wesprzeć je również poprzez rekomendację do jednego z
naszych butików, o ile Kandydatki posiadałyby niezbędne kompetencje oraz postawę.
Naszym celem jest pomoc w wejściu na rynek pracy w IT oraz Digital Marketingu. Jeśli oferowana
praca jest w tym zakresie bardzo chętnie przekażemy informację o rekrutacji
• Czy istnieje podobny program dla chłopaków? Co z ich startem w dorosłość? :)
Program Uniwersytet Sukcesu skierowany jest do młodych kobiet, ponieważ to właśnie ich brakuje na
technologicznym rynku pracy gdzie ważna jest różnorodność. Nasze badania, które
przeprowadziliśmy w 2019 roku pokazują, że w środowisku zagrożonym wykluczeniem dodatkowe
kursy dla kobiet związane są z fryzjerstwem, gastronomią czy kosmetologią. Chłopcy są częściej
kierowani na warsztaty związane z IT.
• Czy otrzymamy informację przed spotkaniem o Mentee?
Tak, przed pierwszym spotkaniem Mentor otrzyma krótką informację z kim się spotkają (wiek,
ewentualne doświadczenia zawodowe, znajomość języków obcych, zainteresowania), portret Lumina
Spark oraz CV przygotowane przez Uczestniczkę we współpracy z Doradcą HR
•

Czy uczestniczki mają już jakiekolwiek doświadczenie zawodowe, czy wszystkie są na samym
początku drogi?
Są to młode kobiety w wieku 18 – 25 lat. Większość z nich ma już doświadczenia zawodowe ale raczej
są to prace dorywcze
• Jaka jest wymagana dostępność wolontariuszy?
Nasza rekomendacja - 6 spotkań po 2h w okresie od października 2022 do marca 2023

•

Czy będzie jakieś spotkanie wprowadzające dla wolontariuszy?
Tak, dla osób które zakwalifikujemy do programu jest przygotowane obowiązkowe dwudniowe
szkolenie online przygotowujące do pracy w ramach programu Uniwersytet Sukcesu. Termin
szkolenia: wrzesień 2022, będą dwa terminy do wyboru
• Jak będzie dokonywany dobór osób do współpracy w parach?
Lokalizacja aby umożliwić spotkania stacjonarne (forma nie jest obowiązkowa)
Doświadczenie zawodowe (IT, DIGITAL MARKETING)
Indywidualne potrzeby Uczestniczki
Zainteresowania Mentorów oraz Mentee
Znajomość języka w przypadku Uczestniczek z Ukrainy
•

Nie chciałabym trafić na osobę, której nie zależy na znalezieniu pracy. Chętnie podzielę się
wiedzą, ale nie lubię marnować czasu. Jak będzie się odbywało "parowanie" z uczestniczkami?
Z uwagi na specyficzną grupę odbiorców nie możemy wykluczyć rezygnacji z udziału, „słabszych
chwil”, braku wiary w siebie itp. Rekrutacja Uczestniczek do Programu składa się z kilku etapów:
formularz zgłoszeniowy, zdany kurs online – Junior Digital Transformation Expert oraz rozmowa
rekrutacyjna. Proces został skonstruowany tak aby udział wzięły najbardziej zmotywowane młode
kobiety.
• Proszę o informację, czy pokrywają Państwo koszt dojazdu i noclegów na spotkania.
Nie pokrywamy kosztów dojazdu i noclegów.
• Czy są to uczestniczki z całej Polski? Co jeśli po jednym spotkaniu zechcę zrezygnować?
Prosimy o przemyślenie udziału w projekcie. Jeśli są osoby, które rozważają możliwość rezygnacji z
udziału po pierwszym spotkaniu to lepiej wycofać się z projektu w ogóle.
•

Czy współpracują Państwo już z jakimiś firmami, które mogłyby wesprzeć Państwa
inicjatywę?
Program finansowany jest przez naszych Partnerów https://uniwersytetsukcesu.com/dla-partnerow/
Jeśli organizacje, w których pracujecie angażują się i wspierają programy społeczne zapraszam do
kontaktu

