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CZEŚĆ
Chcesz zostać mediatorem rówieśniczym. 

Witaj. Ten przewodnik Ci pomoże.

Nauczysz się z niego, 

jak pomagać ludziom

jako mediator rówieśniczy. 

Możesz robić sobie notatki, 

aby zapamiętać, 

czego się nauczyłeś/nauczyłaś.

TO JEST LILI. 
Lili jest mediatorem rówieśniczym.

Będzie Twoim przewodnikiem 

po tej książce.

Lili pomoże Ci nauczyć się, 

jak zostać mediatorem 

rówieśniczym.

WAŻNE
Przewodnik jest dostępny również w wersji do słuchania.

Przewodnika można posłuchać tu
www.mince-project.eu/audio_step_up.com
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KARTA IDENTYFIKACYJNA MEDIATORA znajduje się na 

końcu przewodnika. 

Instrukcje znajdują się na stronie 53.

Dziękujemy za dołączenie do nas. 

Bawcie się dobrze i powodzenia.
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KIM SĄ MEDIATORZY RÓWIEŚNICZY?

Dla ludzi ważne jest, by być częścią społeczności.

Ważne jest, aby się razem uczyć.
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Niektórzy ludzie potrzebują pomocy w radzeniu sobie. 

Mogą chcieć iść do teatru lub do biblioteki.

Chcą się uczyć nowych rzeczy.

Ale niektórych rzeczy nie rozumieją.

Mogą mieć problemy z mówieniem.

Niektórzy ludzie poruszają sie na wózku lub 

potrzebują innej pomocy.

Potrzebują kogoś do pomocy.

Mediatorzy rówieśniczy to ludzie, 

którzy pomagają innym robić te rzeczy.

Mediatorzy rówieśniczy włączają się 

do działania. Pomagają innym brać 

udział w wydarzeniach.

Rówieśnik jest jak przyjaciel. 

Kolega.

Rówieśnik to osoba myśląca podobnie.
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Mediator pomaga innym ludziom być częścią społeczności.

Mediatorzy rówieśniczy są pomocnikami innych ludzi. 

Mediatorzy rówieśniczy nie są profesjonalistami.

Mediatorzy są wolontariuszami.

Ludzie sami decydują się zostać mediatorami. 

Nikt nie może za nich podjąć tej decyzj.
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JACY SĄ MEDIATORZY RÓWIEŚNICZY?

Mediatorzy rówieśniczy muszą lubić ludzi.

Mediatorzy są MILI i POMOCNI. 

UCZCIWI i SPRAWIEDLIWI.

UPRZEJMI i ODPOWIEDZIALNI. 

GODNI ZAUFANIA.

ZADBANI i CZYŚCI.

Mediatorzy rówieśniczy mają

CZAS by pomagać innym.

Mediatorzy muszą być 

dobrze zorganizowani. 
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JAK ZOSTAĆ MEDIATOREM RÓWIEŚNICZYM?

Musisz się nauczyć być mediatorem rówieśniczym. 

Musisz nauczyć się takich rzeczy jak:

PRAWA I WSPARCIE,

jak ROZMAWIAĆ Z LUDŹMI,

jak SŁUCHAĆ LUDZI,

jak POMAGAĆ LUDZIOM W PORUSZANIU SIĘ,

jak OCENIAĆ DOŚWIADCZENIE.
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Możesz poprosić tych ludzi, aby pomogli Ci zostać 

mediatorem rówieśniczym.

ERIN

PRACUJE W CENTRUM

NUMER TELEFONU 007 500

ERIN

PRACUJE W CENTRUM

NUMER TELEFONU 007 500

ERIN

PRACUJE W CENTRUM

NUMER TELEFONU 007 500

Wypełnia organizacja, która oferuje szkolenie. 
Prosimy przygotować tabliczkę z informacją i ją tu wkleić.

Wypełnia organizacja, która oferuje szkolenie. 
Prosimy przygotować tabliczkę z informacją i ją tu wkleić.

Wypełnia organizacja, która oferuje szkolenie. 
Prosimy przygotować tabliczkę z informacją i ją tu wkleić.
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DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ 
MEDIATOREM RÓWIEŚNICZYM?

Ludzie, którzy pomagają innym ludziom 

SPOTYKAJĄ NOWYCH LUDZI.

Tacy ludzie są POMOCNI dla innych. 

Tacy ludzie są WAŻNI.

Tacy ludzie są DUMNI.

Tacy ludzie są ZADOWOLENI Z SIEBIE.
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DZIENNIK NAUKI
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Nadszedł czas zacząć naukę. 

Będziesz się uczył razem z innymi ludźmi. 

To jest Twój Dziennik nauki.

Twoim narzędziem są strony w dzienniku. 

Możesz korzystać z dziennika podczas nauki. 

Dziennik pomoże Ci zapamiętać rzeczy. 

Powinieneś/powinnaś zapisywać ważne rzeczy. 

Zrób zdjęcia grupy.

I pamiętaj.

Baw się dobrze podczas nauki.
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ZANIM ZACZNIEMY

HISTORIA MARKA I LILI

Oto historia Marka i Lili.

MARK ma 30 lat.

Mark jest niepełnosprawny intelektualnie.

Mark ma problemy ze zrozumieniem niektórych rzeczy. 

Potrzebuje precyzyjnych informacji.

Mówi powoli i cicho.

Nie chodzi, jeździ na wózku inwalidzkim. 

Mark mieszka z babcią.

W dzień przebywa w domu dziennej opieki. 
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LILI jest przyjaciółką Marka. 

Lili rozumie, jakie problemy mają 

osoby z niepełnosprawnościami. 

Ona też jest niepełnosprawna intelektualnie.            

Jednak Lili uczy się szybciej niż Mark. 

Lili potrafi dobrze czytać i mówić.
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Mark ma osobisty plan.

Terapeuci ułożyli go dla niego. 

Plan zakłada, że Mark zacznie lekcje gotowania. 

Mark nie rozumie swojego planu.

  

Mark prosi swoją babcię, żeby mu wyjaśniła plan.   

Babcia Marka również potrzebuje 

pomocy w zrozumieniu planu. 

Babcia prosi Lili, przyjaciółkę Marka, o pomoc. 

Babcia i Mark mają dużo pytań. 

Co Mark będzie musiał robić?

Gdzie odbędą się lekcje gotowania?

Jak długo będą trwały zajęcia? 

Lili zgadza się pomóc Markowi.

Razem odwiedzają pracowników społecznych.

Później idą razem na lekcje gotowania.

17



NASI MEDIATORZY RÓWIEŚNICZY MÓWIĄ:

Mark powinien brać udział w przygotowaniu 

swojego planu.

Lili pomoże Markowi w lekcjach gotowania. 

Pójdzie z Markiem na lekcje.

Lili będzie rozmawiała z ludźmi na kursie. 

Lili wytłumaczy im, że nie można wykluczać ludzi. 

Lili wytłumaczy uczestnikom kursu, że 

Mark chce uczestniczyć we wszystkim, 

co się dzieje w klasie.

Mark potrafi samodzielnie myśleć i uczyć się. 

Ważne, aby ludzie na zajęciach o tym wiedzieli.

Lili jest mediatorką rówieśniczą Marka.
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PRAWA I WSPARCIE

Życie jest lepsze, kiedy uczymy się nowych rzeczy.

Każdy ma prawo być częścią społeczności. 

Każdy ma prawo uczyć się w społeczności.

Każdy jest ważny w swojej społeczności.  

Ludzie z niepełnosprawnościami mają 

takie same prawa jak wszyscy.

Nikt nie może zakazać osobie z 

niepełnosprawnością udziału w życiu społeczności.
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Mediatorzy rówieśniczy znają problemy, 

które mogą napotykać osoby niepełnosprawne. 

Rozumieją, czym są prace społeczne.

Wiedzą, czego potrzebują ich rówieśnicy. 

Dzięki temu mediatorzy mogą pomóc zbliżyć do siebie 

społeczność i ludzi niepełnosprawnych. 

Mark i Lili mają prawo uczyć się w społeczności.

NASI MEDIATORZY RÓWIEŚNICZY MÓWIĄ:

Pomagamy, bo rozumiemy sytuację. 

Wiemy, jak to jest nie być w stanie czegoś zrobić. 

Wiemy, jak to jest, kiedy ludzie nas nie słuchają.
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Uczyłem/Uczyłam się na temat praw i wsparcia.

______________________________________________________. 
Zapisz dni lub daty ponad linią.

Uczyłem/Uczyłam się z 
 

______________________________________________________. 
Zapisz imiona ponad linią.

Społeczność to grupa ludzi.

Mogą oni żyć w tym samym miejscu.                                                

Mogą mieć te same zainteresowania.

Społecznością można nazwać 

mieszkańców miasta czy szkołę.

Wspierać oznacza pomagać.

Oznacza to działanie dla dobra drugiej osoby.

TRUDNE SŁOWA

Tu możesz zapisać informacje o swojej nauce.
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Co robiliśmy

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________.
Zapisz powyżej, czego się nauczyłeś/nauczyłaś. 

Zamiast pisać, możesz narysować obrazek.
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CZAS NA ZDJĘCIE
Zrób zdjęcie grupy.   

Wydrukuj je i przyklej poniżej.

Możesz poprosić trenera o pomoc.  
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UCZYMY SIĘ SŁUCHAĆ

Słuchanie ludzi jest bardzo ważne. 

Jeśli będziemy słuchać, dowiemy się, 

czego potrzebują inni ludzie. 

Mediatorzy rówieśniczy nie zmuszają 

ludzi do robienia rzeczy. 

Mediatorzy rówieśniczy dowiadują się, co ludzie chcą robić. 

W naszej historii Lili dowiedziała się od Marka, 

czego on chce. 

Następnie, mediatorzy rówieśniczy i rówieśnicy razem 

przygotowują plan. 

Mediatorzy rówieśniczy muszą przestrzegać zasad oraz 

szanować decyzje i wybory rówieśników.
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Tu możesz zapisać informacje o swojej nauce.

ZACHOWANIE TAJEMNICY

Niektóre informacje dotyczące ludzi są prywatne. 

Oznacza to, że ludzie czasami 

mówią innym rzeczy, które powinny 

być zachowane w tajemnicy.

Mediatorzy rówieśniczy muszą szanować 

prywatne informacje dotyczące 

rówieśników i zachować je w tajemnicy.

Uczyłem/Uczyłam się na temat słuchania 

______________________________________________________. 
Zapisz dni lub daty ponad linią.

Uczyłem/Uczyłam się z 
 

______________________________________________________. 
Zapisz imiona ponad linią.

WAŻNE
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Co robiliśmy

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________.
Zapisz powyżej, czego się nauczyłeś/nauczyłaś. 

Zamiast pisać, możesz narysować obrazek.
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CZAS NA ZDJĘCIE
Zrób zdjęcie grupy.   

Wydrukuj je i przyklej poniżej.

Możesz poprosić trenera o pomoc.  
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UCZYMY SIĘ ROZMAWIAĆ Z LUDŹMI 

Rozmawianie z ludźmi to umiejętność, 

której możesz się nauczyć. 

Mediatorzy rówieśniczy muszą być uprzejmi. 

Mediatorzy muszą wyjaśniać ludziom, o co chodzi. 

Mediatorzy zadają pytania.  

Mediatorzy odpowiadają na pytania.

Kiedy gdzieś idą ze swoimi rówieśnikami, 

rozmawiają z napotkanymi tam ludźmi. 

Pamiętasz Lili?

Lili rozmawiała z ludźmi podczas lekcji gotowania.
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Tu możesz zapisać informacje o swojej nauce.

Uczyłem/Uczyłam się na temat rozmawiania z ludźmi 

______________________________________________________.
Zapisz dni lub daty ponad linią.

Uczyłem/Uczyłam się z 

______________________________________________________.
Zapisz imiona ponad linią.
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Co robiliśmy

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________.
Zapisz powyżej, czego się nauczyłeś/nauczyłaś. 

Zamiast pisać, możesz narysować obrazek.
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CZAS NA ZDJĘCIE
Zrób zdjęcie grupy.   

Wydrukuj je i przyklej poniżej.

Możesz poprosić trenera o pomoc.  

31



UCZYMY SIĘ POMAGAĆ

Jeśli chcemy pomagać ludziom, 

musimy pewne rzeczy wiedzieć.

Mediatorzy rówieśniczy muszą się nauczyć, 

jak radzić sobie w społeczności. 

Mediatorzy muszą wiedzieć, jak pomagać. 

Może będą się musieli nauczyć, jak pchać wózek inwalidzki, 

trzymać kogoś za rękę czy wsiadać do autobusu. 

Być może będą się musieli nauczyć,

jak udzielać pierwszej pomocy. 
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WAŻNE

DECYZJE

Mediatorzy rówieśniczy nie decydują 

za swoich rówieśników. 

Mediatorzy słuchają rówieśników.

Mediatorzy mogą dawać porady, 

które mogą pomóc rówieśnikom 

w podjęciu decyzji. 

Ale rówieśnicy sami muszą 

wybrać i zdecydować.

WYCHODZENIE

Wiemy, że wszyscy mają prawo być częścią społeczności.

Mediatorzy rówieśniczy uczą się o pracach społecznych.

Później pomagają rówieśnikom brać udział w życiu 

społeczności. Oznacza to, że mediatorzy rówieśniczy muszą 

znać szkoły i organizacje w swojej okolicy. Mediatorzy 

powinni wiedzieć, czym te organizacje się zajmują. Powinni 

też wiedzieć, jak do nich dojechać.
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Uczyłem/Uczyłam się na temat pomagania ludziom 

______________________________________________________.
Zapisz dni lub daty ponad linią.

Uczyłem/Uczyłam się z 

______________________________________________________.
Zapisz imiona osób ponad linią.

Tu możesz zapisać informacje o swoim szkoleniu.
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Co robiliśmy 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________.
Zapisz powyżej, czego się nauczyłeś/nauczyłaś. 

Zamiast pisać, możesz narysować obrazek.
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CZAS NA ZDJĘCIE
Zrób zdjęcie grupy.   

Wydrukuj je i przyklej poniżej.

Możesz poprosić trenera o pomoc.  

36



TWOJE DOŚWIADCZENIE

Kiedy myślisz o swoim doświadczeniu jako 

mediator rówieśniczy, 

możesz zdecydować, czy Ci się podobało, czy nie.  

Możesz ocenić swoje doświadczenia. 

Mediatorzy rówieśniczy mogą rozmawiać o swojej pracy z 

osobą do kontaktu ze szkolenia.

Podczas szkolenia dowiesz się, 

kto jest Twoją osobą do kontaktu.

Podczas szkolenia otrzymasz dane 

do kontaktu z tą osobą.  
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Uczyłem/Uczyłam się na temat oceniania 

______________________________________________________.
Zapisz dni lub daty ponad linią.

Uczyłem/Uczyłam się z 

______________________________________________________.
Zapisz imiona ponad linią.

Tu możesz zapisać informacje o swojej nauce.
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Co robiliśmy

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________.
Zapisz powyżej, czego się nauczyłeś/nauczyłaś.

Zamiast pisać, możesz narysować obrazek.
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CZAS NA ZDJĘCIE
Zrób zdjęcie grupy.   

Wydrukuj je i przyklej poniżej.

Możesz poprosić trenera o pomoc.  
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JESTEM MEDIATOREM
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Nauczyłem/nauczyłam się nowych rzeczy.

Dobrze sobie poradziłem/poradziłam.

Jestem mediatorem rówieśniczym.

To moje zdjęcie.

TWOJA KARTA MEDIATORA

ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU TEGO 

PRZEWODNIKA. WYPEŁNIJ JĄ.

BAW SIĘ DOBRZE I POWODZENIA.

Tutaj przyklej swoje zdjęcie.
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W CZYM JESTEM DOBRY

Rzeczy, które mi dobrze idą

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________.
Wypisz rzeczy, które Ci dobrze idą w linijkach powyżej lub 
narysuj obrazek. 

Rzeczy, których się nauczyłem w programie  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________. 
Wypisz swoje umiejętności w linijkach powyżej lub 
narysuj obrazek.
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DZIENNIK STEP UP 
Dziennik służy do robienia notatek.

Wypełnij tabelę.

Zapisz imię osoby, której pomagałaś/pomagałeś.                     

Zapisz, co robiliście razem.

Wypełnij TABELĘ STEP UP za każdym razem, 

gdy komuś pomożesz. 

Aby określić, jak Ci poszło, użyj naklejek z buźkami.  

Zielona buźka oznacza, że było DOBRZE.   

Żółta buźka oznacza, że było OK.

(Ani dobrze, ani źle.)

Czerwona buźka oznacza, że było ŹLE. 

Możesz zabrać tę tabelę do swojej osoby do 

kontaktu i porozmawiać o swoich doświadczeniach. 
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Z KIM

BYŁAM/

BYŁEM

GDZIE

POSZLIŚMY

CO

ROBILIŚMY

JAK

BYŁO

MARK

Tutaj zapisz 

imię

BIBLIOTEKA

Tutaj zapisz 

miejsce

PRACE 

RĘCZNE

Tutaj wpisz, 

co robiliście

Tutaj przyklej 

naklejkę

TAK WYPEŁNIAMY  

TABELĘ STEP UP 
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TABELA STEP UP
Możesz skopiować Tabelę Step up 

dowolną ilość razy. 

Przechowuj tabele w teczce.  

Jeśli potrzebujesz pomocy,

poproś o nią osobę do kontaktu. 

Na końcu tego przewodnika 

znajdują się naklejki z buźkami.
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Z KIM

BYŁAM/

BYŁEM

GDZIE

POSZLIŚMY

CO

ROBILIŚMY

JAK

BYŁO

MARK BIBLIOTEKA PRACE 

RĘCZNE
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POMOC
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Mediator rówieśniczy może czasami mieć problem. 

Nie wiesz, co masz dalej zrobić. 

Może coś się stało. 

Może ludzie chcą od Ciebie czegoś, 

czego nie rozumiesz.                                        

Wszyscy mediatorzy rówieśniczy 

czasami potrzebują pomocy.

Nie martw się.
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POMOC OSOBISTA 
Porozmawiaj ze swoją osobą do kontaktu ze szkolenia. 

Powiedz, co Cię niepokoi. 

Być może w organizacji, gdzie odbyłaś/odbyłeś szkolenie, 

jest grupa mediatorów rówieśniczych.  

Możesz się z nimi podzielić swoimi przemyśleniami. 

To jest Twoja osoba do kontaktu.

Nikt nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Ale oni postarają się zrobić wszystko, by Ci pomóc.  

ERIN

PRACUJE W CENTRUM

NUMER TELEFONU 007 500

Wypełnia organizacja, która oferuje szkolenie.
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Rzecznik
Rzecznik jest obrońcą. 

Broni ludzi. 

Walczy o prawa człowieka.          

Trzeba przestrzegać praw człowieka i praw obywatelskich. 

Jeśli Twoje prawa nie są przestrzegane, 

możesz się skontaktować z rzecznikiem.  

Możesz mu wyjaśnić, na czym polega problem. 

To Twój krajowy rzecznik praw obywatelskich. 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Aleja Solidarności 77

00 - 090 Warszawa

www.rpo.gov.pl

tel.:  22 55 17 700
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INNE OSOBY

Oto lista przydatnych kontaktów. 

Z tymi osobami możesz się kontaktować, 

jeśli potrzebujesz pomocy.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych

ul. Nowogrodzka 11

00- 513 Warszawa

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

tel.: 22 529 06 01, 22 529 06 00

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych 

Urząd Miasta Łodzi

Piotrkowska 104

90-926 Łódź

tel.: 42 638 45 74, 42 638 45 41
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KARTA IDENTYFIKACYJNA 
MEDIATORA RÓWIEŚNICZEGO 

Tak wygląda karta identyfikacyjna mediatora rówieśniczego.

Przód:

Tył:
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TWOJA KARTA IDENTYFIKACYJNA 
MEDIATORA RÓWIEŚNICZEGO
Twoja karta identyfikacyjna mediatora rówieśniczego 

znajduje się na końcu tego Przewodnika.

PRZÓD KARTY:

1. Przyklej swoje zdjęcie.

2. Zapisz swoje imię oraz nazwę i numer telefonu 

    organizacji, która Cię szkoliła.

3. Wytnij kartę.

4. Zabieraj ją ze sobą, kiedy pracujesz jako mediator.

TYŁ KARTY:

Zapisz imię i numer telefonu 

Twojej osoby do kontaktu.

(Dowiesz się, kto jest Twoją osobą 

do kontaktu podczas szkolenia.)

Oto, co musisz zrobić. 

(Jeśli potrzebujesz pomocy, 

poproś osobę do kontaktu.)
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POWODZENIA!
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