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Prezentowana praca jest przede wszystkim przewodnikiem, jak stworzyć, zorganizować, utrzymać i promować sieć
dla mentorów migrantów. Dostarcza także podstawowych informacji o narzędziu umożliwiającym sieciowanie, a
mianowicie o aplikacji myNET Caﬀé. Jest rezultatem innowacyjnego projektu „mentorNET - Mentoring by extended
networks to organise volunteer resources”, realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum w ramach
programu Erasmus Plus.
Istota Strategii wyraża się w praktycznych jej walorach, czego najlepszym przykładem jest opis wymyślonego przez
zespół zaangażowany w realizację projektu narzędzia, umożliwiającego sieciowanie, czyli aplikacji myNET Caﬀé, czy
praktycznych wskazówek, jak budować i promować sieci. Praktycznie użytecznym jest także Aneks, który zwiera
wykaz organizacji oraz sieci, zajmujących się wsparciem dla migrantów. Dzięki niemu łatwo odnaleźć organizację, z
którymi można nawiązać kontakt oraz rozpocząć tworzenie sieci mentorskiej.
Momentem kluczowym w ustanowieniu sieci jest decyzja organizacji o przeprowadzeniu sensjw ramach mentorNET
MOOC. Jest to w istocie zaproszenie skierowane do innych podmiotów, w tym szczególnie absolwentów naszego
MOOC, do stworzenia sieci w oparciu o wzajemne zaufanie i zdeﬁniowane cele, do których realizacji dążyć będą
uczestnicy sieci.
W fazie organizacyjnej ważne jest, by sformalizować aktywność podmiotów tworzących sieć, w tym szczególnie
rolę Meta-Mentora. Ważne w tej fazie będzie też ustalenie reguł dotyczących komunikacji wewnątrz sieci oraz
ewentualne powołanie biura sieci oraz zawarciu umowy między członkami sieci. Narzędziem komunikacji między
członkami sieci począwszy od fazy zainicjowania sieci będzie aplikacja mentorNET. Do sieci oprócz osób, które
ukończyły MOOC oraz organizacji inicjującej powstanie sieci, która może przejąć też rolę Meta-Mentora, mogą
dołączyć osoby, które mają doświadczenie jako mentorzy oraz inne organizacje czy instytucje mentorskie.
Prawdziwym wyzwaniem jest, by utworzona sieć istniała przez dłuższy okres czasu. To wymaga od członków sieci, by
m.in. regularnie komunikowali się między sobą, wspólnie realizowali zadania i zbliżali się do realizacji zakładanych
celów, które przyświecały ustanowieniu sieci. Sieć to nieustanne interakcje zachodzące między podmiotami
ją tworzącymi, dlatego tak ważny jest przepływ informacji między członkami sieci, wymiana idei i doświadczeń
oraz ustawiczny rozwój zasobów. Temu służyć ma właśnie aplikacja mentorNET, będąca platformą sieciowania i
komunikacji.
Kolejna faza związana jest z „wyjściem na zewnątrz”, czyli promocją sieci. Promocja sieci będzie sposobem na
jej potencjalne rozszerzenie poprzez pozyskanie innych organizacji mentorskich bądź organizacji pomagających
migrantom, jak również zainteresowanych udziałem w MOOC i osób chcących założyć własną sieć lub dołączyć do
istniejącej już sieci. Może to skutkować powstaniem dużej sieci lub powstaniem wielu mniejszych sieci.
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