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Es busca
mentor!

web.sapereaude-project.com

SAPERE AUDE – Presentació del projecte!
Les recerques existents coincideixen en mostrar un rendiment i resultats escolars significativament més baixos
dels infants i adolescents en acolliment residencial respecte a la resta de la població. Les dades de cinc països
europeus mostren que només el vuit per cent dels infants i adolescents en atenció residencial tenen accés a
l‘educació superior, cinc vegades menys que els nens i joves europeus en general. Molts d’aquests nens i joves
pateixen de grans desavantatges sistemàtiques pel que fa al seu desenvolupament educatiu individual. Aquesta
circumstància sovint és causada per canvis abruptes i dramàtics en la seva vida, que sovint també condueixen
a àmplies limitacions en la seva educació escolar. Tenint en compte la importància del paper de l’educació i
la formació en la inclusió social, la mobilitat social, i el benestar personal resulta paradoxal que la infància
i joventut tutelada malgrat la gran inversió de recursos i mirades professionals que aplega al seu voltant no
aconsegueix reeixir en el tema formatiu.

SAPERE AUDE - „Atreveix-te a pensar per tu mateix!“
El projecte Sapere AUDE- té com a objectiu implementar una iniciativa pilot de mentoria amb una durada de 9
mesos. En base a la relació de mentoria entre el mentor i el jove l‘objectiu central del projecte de mentoria és
empoderar al jove tot donant suport a les seves metes educatives individuals. Aquest objectiu es pot aconseguir
a través de diverses activitats educatives desenvolupades durant el procés d‘acompanyament social present en el
procés de mentoria. Per tant, les activitats dutes a terme en el marc de la mentoria sempre han de fomentar i fer
referència als recursos personals del jove. Per tal d’ ampliar la perspectiva dels joves i oferir-los noves idees sobre
l‘ocupació o la vida en general, la contribució de mentors de perfils variats és molt benvinguda.
Diversos països europeus, com ara França i Croàcia, ja estan implementant amb èxit projectes de mentoria
social. A través del desenvolupament d’un projecte pilot de mentoria, en el marc del projecte Sapere Aude i en
un context internacional, el projecte té per objectiu proporcionar un marc teòric de referència que proporcioni
l‘oportunitat de posar en pràctica la mentoria social a altres organitzacions socials interessades en implementar
projectes de mentoria similars arreu d’Europa. A més el projecte inclourà una avaluació exhaustiva i un manual
basat en estàndards científics. El procés conclourà amb una conferència internacional amb la finalitat de
proporcionar un fructífer intercanvi d‘experiències.

Qui som
SAPERE AUDE es beneficia en particular dels seus 6 socis qualificats, que estan contribuint al projecte provinents
de cinc països europeus: Espanya, Croàcia, Alemanya, França i Àustria. Els nostres socis tenen experiència en
tres àrees principals:
L‘atenció social i residencial de nens i joves
Implementació pràctica de programes de mentoria social
Recerca en els àmbits d’interès

ERASMUS+:
SAPERE AUDE rep suport financer del programa Erasmus + de la Unió Europea, enfocat en promoure projectes
en els camps de l‘educació, la joventut i l‘esport. Erasmus + és finançat per les contribucions financeres dels estats
membres de la UE amb un pressupost de 14,8 mil milions d‘euros. A la fi de 2020, més de quatre mil milions
de persones es beneficiaran dels nombrosos projectes finançats per Erasmus +. Aquest programa està concebut
amb l’objectiu millorar les competències i l‘ocupabilitat dels joves a Europa i té la intenció de modernitzar i
millorar la qualitat de l‘educació i la formació professional en l‘àrea de benestar infantil i juvenil.

Socis, que donen suport al
projecte amb la seva àmplia
experiència en el camp dels
serveis socials per nens i
joves:

Socis, que donen suport al
projecte amb la seva
experiència en el camp de
la mentoria social:

Soci, que dóna suport al
projecte mitjançant
l‘acompanyament científic de
tot el procés, per tal de roduir
un producte de projecte
sostenible:

Soci, que dóna suport al
projecte amb infraestructura
financera i de recursos:

Croàcia

Udrunga Igra

Àustria

Therapeutische Gemeinschaft TG

Alemanya

FÜR SOZIALES

Espanya

França

Fundation Educativa/
Plataforma Educativa

Parrains par‘ mile

Resum dels socis:

El procés a executar:

Setembre

Agost

Juliol

• Inici del projecte pilot de mentoria en

• Segon Butlletí informatiu

• Vacances escolars d‘estiu

Juny

• Primera trobada entre els mentors

Maig

• Curs de “formació de formadors” per formar mentors

Març

• Inici de la recerca de mentors i joves que participaran al
• Elaboració del manual formatiu per
• 1er Butlletí informatiu

Febrer de
2017

• Consens final sobre el procés d‘avaluació del projecte
• Finalització del model de mentoria
• Segona reunió del projecte (Hamburg)

Octubre de
2016

• Primera reunió del projecte(Girona)

Un projecte d‘entitats socials d’arreu Europa, finançat pel Programa Erasmus +

Per a més informació visiteu la
nostra pàgina web:
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© 2017 • SAPERE AUDE Project • S&S gemeinnützige Gesellschaft für Soziales mbH

