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Benvolguts amics i seguidors del Projecte SAPERE AUDE,
Actualment, tots els socis del projecte estan immersos en la implementació i monitorització de l’activitat pilot de
mentoria en el marc del projecte SAPERE AUDE, que té com a objectiu la millora dels resultats educatius d’infants i
joves en atenció residencial. Des de la tardor de 2017, mentors i joves mentorats de cinc països europeus, estan
realitzant trobades setmanals on desenvolupen una relació de mentoria.
Arribar fins aquí, ha suposat un procés llarg i un repte per a totes les organitzacions involucrades. Tot seguit,
voldríem fer èmfasi a algunes de les passes centrals i de les dificultats crucials a les que les organitzacions s’han
enfrontat fins a dia d’avui en el procés d’implementar els projectes pilot de mentoria.

Cuina, jocs i molt més: perspectives personales sobre la mentoria
...

- Quan ens reunim?

- El mes de gener?

- La setmana vinent?

- No, el gener.

- Llavors un dia del mes vinent?

- Això ja és febrer!.

- És desembre!...

...

Tal com mostra aquest diàleg entre un mentor i un jove mentorat, la mentoria social mai és un procés perfecte, sinó
que sorgeix a través d’una sèrie de situacions divertides, emocionants i difícils. En molts casos, són les petites coses
de la vida les que creen una valuosa relació entre el mentor i el jove. Aquest aspecte també es reflecteix en les experiències de la mentora Jenni Heidelin, qui descriu a continuació algunes de les seves impressions:
“Per a mi i pel jove mentorat amb qui em reuneixo, el projecte de mentoria SAPERE AUDE, va començar amb una
primera presa de contacte via trucades i missatges. Les diferències lingüístiques i culturals a què ens vam enfrontar
en aquests primers moments, en comptes de provocar dificultats, ens van dur a situacions divertides. Malgrat tot,
algunes diferències entre mi i la persona mentorada, es van fer evidents ràpidament. Mentres jo suggeria per dinar
un plat de verdures exòtiques, vegà i baix en greixos per fer un àpat plegats, ell preferia unes ales de pollastre; o
quan estàvem de camí a activitats comunes, ell sempre actuava de guia, mentres que jo el seguia pels carrers
d’Hamburg, a causa de la meva mala orientació.
Tot i això, el veritable repte en la nostra relació de mentoria només és aparent quan juguem al futbolin contra els
seus companys d’habitació: llavors es tracta de guanyar o perdre el nostre honor ;-) I si, per una vegada, guanyem,
llavors no només és un joc, sinó més aviat la creació de noves experiències entre els nostres dos móns”.
(Mentor, Jenni Heidelin)

Experiències de la realització del projecte
Trobar mentors i joves motivats i qualificats per participar en el projecte va ser una de les passes més importants
abans d’iniciar la mentoria. Pel que fa a la cerca de mentors, els socis van utilitzar diferents eines de difusió com la
publicitat en llocs web especialitzats relacionats amb el voluntariat i el treball social, anuncis dirigits a estudiants
universitaris, espais televisius en el transport públic local, etc. Aquests recursos de difusió estaven destinats a
integrar mentors d’entorns socials heterogenis. D’aquesta manera, les experiències i l’èxti del procés de cerca van
variar molt entre països i organitzacions.
Després de la selecció de mentors, els candidats interessats van haver de passar diferents activitats de capacitació
per tal de garantir la seva elegibilitat i motivació en el procés. A més, les persones candidates havien de complir
certs requisits formals i legals, com facilitar els seus antecedents penals. En relació a la selecció dels joves mentorats,
es va contactar amb el seu entorn social (per exemple, pares, mestres o cuidadors) i se’ls va informar sobre el
projecte i la disposició de l’infant/jove per a participar en aquest projecte de mentoria social.
Tots aquests requisits i estandars que mentors i mentorats havien de complir formen part del marc teòric del projecte
SAPERE AUDE, que es va desenvolupar a través d’un intens intercanvi entre les organitzacions sòcies dels cinc
països europeus que participen en el projecte.
L’activitat pilot de mentoria del projecte SAPERE AUDE ha esta constantment monitoritzada per la Universitat de
Girona: a través d’enquestes d’avaluació i d’altres mètodes analítics, el projecte SAPERE AUDE garanteix que les
experiències internacionals de mentoria siguin comparables i, per tant, ens ajudarà a respondre preguntes sobre el
paper de la mentoria social en el desenvolupament educatiu d’infants/joves en atenció residencial.
Els socis del projecte SAPERE AUDE han recopilat les seves experiències relatives al procés de mentoria i aquestes
es publicaran en un manual de cas pràctic. El valor afegit d’aquest manual rau en què altres entitats, externes al
projecte, podran utilitzar-lo com a guia o model per implementar la seva pròpia iniciativa de mentoria social.

Reserva’t la data!
Conferència internacional del projecte SAPERE
AUDE a Zagreb, Croacia
Els socis del projecte estem molt contents de convidar-vos a
la conferència internacional del projecte Sapere Aude que
està previst celebrar-se al proper 5 de juliol de 2018, a
Zagreb, Croàcia.
Amb aquesta conferència final, volem reunir-nos, avaluar i
debatre, i per últim, però no menys important, celebrar els
resultats del projecte pilot de mentoria.
El programa de la conferència oferirà ponències d’experts i
tallers amb convidats externs, així com l’oportunitat única
d’establir contactes amb col·legues de serveis de benestar
infantil i juvenil a nivell internacional.
Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç:
http://sapereaude-project.com/conference/
¡Ens veiem a Zagreb!
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JULIOL
2018

Publicació del resultat intel·lectual del projecte
Manual de Cas Pràctic de Mentoria Social i
finalització del projecte

• Conferència a Zagreb, Croàcia

MAIG
2018

Finalització dels qüestionaris post-test per part
de mentors, joves, professors i cuidadors.

FEBRER
2018

Publicació del Manual de Formació Sapere Aude
en 5 idiomes.

NOVEMBRE
2017

Reunió transnacional del Projecte Sapere Aude a
Paris

SETEMBRE 2017 - MAIG 2018

SETEMBRE
2018

Implementació de projectes pilot de mentoria en
els 5 països dels socis del projecte i monitorització contínua
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