Crida de voluntariat
Vols ser mentor o mentora en un projecte de suport formatiu?
Descripció: Busquem MENTORS o MENTORES que acompanyin i guiïn a una persona jove
extutelada en la seva trajectòria formativa en un procés d’orientació laboral i desenvolupament
del projecte professional.
Tasques:
•
•

•

•
•

Què faries? Conèixer a una persona jove que està curant estudis post-obligatoris i
acompanyar-la en el desenvolupament de la seva trajectòria professional.
Com ho faries? Trobant-te un cop per setmana amb el o la jove, tant en trobades
individuals a l’espai públic com en activitats dirigides, i construint una relació de
confiança amb el o la jove. Comptaries amb l’acompanyament d’una persona tècnica de
Punt de Referència.
Què li pots proporcionar al o la jove? Oferir-li orientació formativa i professional, donarli suport a l’estudi, proposar-li recomanacions que facilitin el desenvolupament del seu
projecte professional i el seu creixement personal.
Quin compromís et suposaria? La teva tasca com a mentor o mentora duraria 9 mesos.
Què t’aportarà? La possibilitat de crear un vincle i conèixer una persona jove amb una
realitat i entorn diferent a través d’un procés d’aprenentatge mutu.

Disponibilitat:
•
•
•

2 hores a la setmana de trobades individuals amb el o la jove.
2 hores de seguiment grupal al mes, al llarg dels nou mesos que dura la relació amb el o
la jove.
10 hores de formació inicial de sobre mentoria (forma part del Pla de Voluntariat de
Catalunya, certificat per la DGACC, Generalitat de Catalunya).

Requisits: Persones empàtiques, sociables, dinàmiques i comunicatives, preferiblement entre
30 i 65 anys, motivades i disposades a escolar, orientar i acompanyar a un o una jove en el seu
procés de desenvolupament formatiu a través de la mentoria. Es requereix que la persona tingui
un alt domini del català i el castellà.
Lloc: Les sessions i les trobades amb el jovent i la resta de voluntariat es realitzaran a Barcelona.
Per més informació enviar un correu a voluntariat@puntdereferencia.org o trucar a
93.329.74.38.

