MENTORIA I ACOLLIMENT
FAMILIAR AMB JOVENT NO
ACOMPANYAT
Equip Raval amb el jovent migrat. Com les entitats i
equipaments del Raval podem contribuir a l'acollida i al
futur del jovent migrat sense referents familiars al
territori?

28 de maig de 2019

ACOMPANYANT, des
d’on?
Quan comptar AMB algú,
vol dir comptar PER algú
Sense una xarxa de suport, no és possible una
emancipació amb oportunitats
Sense reconeixement i vincles de confiança, no
és possible tenir confiança en un mateix per fer
front als reptes

REFERENTS. Mentoria per
acompanyar en l’emancipació
• Mentoria social per a jovent extutelat i migrat
sense referents familiars al territori, d’entre 18 i 23
anys
• Construcció d’una relació de confiança i millora en
els recursos per a l’emancipació, principalment:
• Millora de competències personals
• Suport emocional
• Suports pràctics i ampliació de recursos
• Ampliació de xarxa
• Trobades setmanals 1 a 1 durant 6 mesos, si
l’experiencia és positiva els proposem que
continuin!
• Des de la informalitat, el compromís, la
perseverança i la presència
• Acompanyament tècnic intensiu

Per a què?
• 67% del jovent diuen que tenen una persona de
confiança amb qui parlar del que els preocupa
• 96% dels mentors i mentores gaudeixen i
aprenent fent de Referents
• 54% del jovent ha millorat la comprensió i
expressió de les seves pròpies opinions
• 70% valoren positivament el suport en els estudis

• Comparteixen sobretot temes sobre: formació,
neguits emocionals i situacions familiars

ACULL. Acolliment familiar per
jovent migrat no acompanyat
• Acolliment familiar durant 9 mesos, amb
l’acompanyament tècnic a la família i al
jovent
• Per a joves migrats de 18 a 21 anys
extutelats o sense referents familiars al
territori
• Amb l’objectiu de:
• Millorar els recursos per a l’emancipació i les
competencies personals
• Tenir un suport emocional des de la quotidianitat,
la informalitat i la convivència
• Ampliar la pròpia xarxa…ESDEVENIR UN PUNT DE
REFERÈNCIA PEL O LA JOVE!

Per a què?
• El jovent acollit diu que ha rebut suport en:
• La millora de l’ús del català i el castellà
• A conèixer a noves persones amb qui comptar
• A saber com afrontar els reptes del dia a dia

• Les families acollidores diuen haver pogut
acompanyar en:
• La definició del projecte de future
• En l’expressió de les emocions i les pròpies emocions
• En oferir un support quotidià en els moments de
dificultat

I QUÈ EN DIUEN ELLS I
ELLES?

“Construir relacions de reconeixement i confiança, que creïn un context emancipador i de creixement
personal, és un art a cultivar. Requereix de temps, perseverança, una xarxa de suport i creença en qui
tens al davant. És el que proposem des de Punt de Referència i persistim dia rere dia per fer-ho possible.”
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