PROTOCOL DE MENTORAT
“Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care”
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Prezentul document intitulat “Protocolul de mentorat” a fost dezvoltat
ca parte a Output 3 (Componenta de mentorat) a proiectului Erasmus
+ intitulat “Acum ce: pregătirea și împuternicirea tinerilor care abandonează îngrijirea”.

Protocolul de mentorat este baza teoretică pe care se va dezvolta și
implementa procesul de mentorat destinat copiilor și tinerilor care
urmează să părăsească sistemul de îngrijire. Obiectivul general al
proiectului Now What? Este dezvoltarea unei abordări integrate care
va realiza cu succes furnizarea de îndrumări privind educația eficientă,
munca și viața în comunitate, precum și sprijinul și ajutorul atunci
când tinerii se confruntă cu crize care constituie o parte inevitabilă a
lor trecerea de la îngrijire până la maturitate și independență.

Introducere

Proiectul dezvoltă și implementează diferite activități pentru a pregăti copiii și tinerii să părăsească sistemul de îngrijire a țării lor și să
intre în viața independentă a adulților. Aceste activități includ o fază
de cercetare, atunci când nevoile lor educaționale sunt exprimate,
un element educațional, deoarece tinerii vor fi instruiți în abilități
specifice de viață și în activități de abilitare, cel mai important dintre
acestea fiind dezvoltarea unei relații de mentorat între fiecare părinte
îngrijorat și un adult. Mai exact, scopul Output 3 este proiectarea și
structurarea atentă a Componentei mentoriale a “Acum ce?” proiect.
Importanța rezultatelor este extrem de importantă, deoarece va oferi
accesul persoanelor care beneficiază de îngrijire la un individ cu experiență și matur, cu care ar trebui să dezvolte un plan individual care să
acopere principalele aspecte - cum ar fi cazarea, educația și nevoile financiare și personale. Acest plan, intitulat “Planul după îngrijire”, este
rezultatul final al proiectului și va include un curs detaliat de acțiune
care urmează să fie luat de fiecare persoană care îngrijește de îndată
ce părăsesc sistemul de îngrijire și își începe viața independentă ca
adulți.
Prezentul document prezintă contextul teoretic pe care a fost construit
procesul de mentorat conceput pentru Now Whathas și include informații practice pentru potențialii mentori c
are participă la proces. Ea a fost dezvoltată în limba engleză și va fi
tradusă și adaptată limbilor de parteneriat (română, greacă, albaneză
și portugheză) pentru a fi implementată în consecință în toate țările
participante.
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The Mentoring Component
Teoria mentoringului

Mentoringul este o relație. Este o relație între mentor și mentor. Mentoringul este definit ca o relație unu-la-unu în care un expert
sau o persoană în vârstă oferă în mod voluntar timp pentru a preda, susține și încuraja un altul. Termenul de mentor a venit din
mitologia greacă din numele unui bătrân pe care Odysseus la lăsat responsabil de casa lui și de fiul său, Telemachus, în timp ce
mergea pe o călătorie de zece ani. Mentorul la ajutat pe băiat să devină un tânăr și, ocazional, ia salvat viața. Conceptul de îndrumare se referă la sprijinul și îndrumarea emoțională oferită, de obicei, de către un individ matur unei persoane mai tinere numite
protector sau mentor. Există multă rafinare a definiției în literatura recentă despre mentorat. Mentoring-ul trece pe cunoașterea
subiectelor, facilitează dezvoltarea personală, încurajează alegerile înțelepte și ajută mentorul să facă tranziții. În alte cercetări
se afirmă că majoritatea literaturii examinează în primul rând îndrumarea în legătură cu dezvoltarea individuală, mentorul ca
prieten, ghid de carieră, sursă de informare și ghid intelectual.
Mentorii sunt peste tot în aceste zile. Acestea se găsesc în școli, colegii, locuri de muncă, precum și într-o varietate de proiecte
care ajută tinerii care sunt numiți în mod diferit “dezavantajați”, “dezactivați”, “excluși social” sau “vulnerabili”. “Ideea mare” a îndrumării a provenit din Statele Unite, unde proiectele “Big Brother, Big Sister” au fost pionierate și unde credința în intervențiile
de mentorat a continuat să-și combine extinderea. Parțial influențată de aceste evoluții, îndrumarea a devenit o componentă
semnificativă a politicilor de tineret din întreaga lume, chiar dacă a făcut obiectul unor interogări conceptuale sau cercetări
eficiente.
În literatură, mentoratul este folosit pentru a descrie multe tipuri diferite de relații - nu există o definiție sau o clasificare simplă.
Cu toate acestea, diferite forme de îndrumare au fost definite prin:




originea lor, indiferent dacă “natural” are loc în familii sau comunități, distinctă de “artificial” sau promovat profesional
tipul de relație de mentorat: unu-la-unu; Unu la grup; peer mentoring
site-ul de îndrumare, de exemplu, dacă mentoratul are loc într-o școală, locul de muncă, proiect sau comunitatea locală.

Dincolo de aceste dimensiuni descriptive, studiile au sugerat diferite modele sau abordări pentru mentorat. În primul rând,
scopul schemelor de îndrumare poate fi definit pe un continuum. Acest lucru poate incepe cu mentorarea “instrumentala” sau
“mentorarea angajamentului” legata de rezultatele “grele”, cum ar fi ocuparea fortei de munca, educatia sau formarea, sau reducerea comportamentului infractiunii si continuarea mentoratului mai expresiv, legate de rezultatele “moi” -estem și dezvoltarea personală. În al doilea rând, procesul de îndrumare poate fi localizat pe un continuum “condus de serviciu” către “participativ”, identificând măsura în care scopurile sunt definite de serviciul de mentorat (sau proiectul) sau sunt inițiate de, negociate
și agreate de persoana mentorată.

Mentoringul este o modalitate tot mai populară de a oferi îndrumare și sprijin tinerilor aflați în situații de nevoie. În ultimii ani,
instruirea tinerilor sa extins de la o intervenție relativ redusă a tinerilor (de obicei pentru tinerii din casele unifamiliale) la un
serviciu de tineret de la bază, care este pus în aplicare în școli, centre comunitare, instituții de credință, programe școlare o mare
varietate de alte instituții care deservesc tinerii. În timp ce aproape orice copil poate beneficia de magia mentoratului, cei care
proiectează și implementează programe de îndrumare au nevoie, de asemenea, de îndrumare și sprijin. Efectuarea unui program
eficient de mentorat nu este ușor și există multe nuanțe și detalii programatice care pot avea un impact mare asupra rezultatelor
pentru tineri. Cercetările recente de îndrumare indică chiar că o relație de mentorat scurt (mai târziu, mai puțin decât pozitivă)
(un semn distinctiv al programelor care nu sunt bine concepute) poate avea de fapt un impact negativ asupra tineretului participant. Mentoringul merită foarte mult, însă este imperativ ca programele să implementeze cele mai bune practici dovedite, bazate
pe cercetare, în scopul atingerii rezultatelor dorite.
Mentoring a evoluat pentru a cuprinde o gamă largă de activități în ultimii ani: de la a fi alocate persoane care răspund la întrebările pe care o persoană le are și le acordă sprijin moral, la sistemele care se îndreaptă spre consiliere, având în vedere complexitatea nevoilor mentorului.
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O definiție solidă de lucru a fost oferită de Eric Parsloe: “Mentoringul este de a sprijini și de a încuraja oamenii să-și gestioneze
propria învățare, pentru a-și maximiza potențialul, a-și dezvolta abilitățile, a-și îmbunătăți performanțele și a deveni persoana
pe care o doresc.”
Există cuvinte și expresii speciale în acest citat care ne atrag atenția:
•
•
•
•

“Susținerea” și “încurajarea” sugerează că este ne-directivă.
“Gestionați propria învățare” sugerează că responsabilitatea pentru acest lucru revine mentorului.
“Maximizarea potențialului, dezvoltarea competențelor, îmbunătățirea performanței” identifică spiritul de creștere și
dezvoltare.
“Persoana care doresc să fie” clarifică faptul că este vorba despre un individ care își stabilește propriile scopuri cu
ajutorul.

Este important, de asemenea, să recunoaștem ce nu este mentorat. Mentoringul nu este consiliere, deoarece există o ipoteză
conform căreia menŃiŃii implicaŃi în mentorat sunt suficient de bine să se angajeze în aceasta pe termenii de mai sus. Dacă
un mentor are suficiente dificultăți emoționale, va avea nevoie fie de un consilier instruit pentru a le oferi sprijin în plus față
de un mentor foarte instruit, fie va avea nevoie pur și simplu de consiliere. Mentoringul nu este nici coaching. Mentorii oferă o
parte din experiențele și cunoștințele lor de viață pentru ai ajuta pe oameni, dar în același timp încearcă să nu fie direcționați
sau să-și asume prea mult control asupra relației. Coaching-ul necesită în mod obișnuit o partajare minimă și foarte controlată
a experienței și cunoștințelor. Este important să recunoaștem totuși că abilitățile implicate în mentorat, coaching și consiliere
au o suprapunere imensă, din care empatia, ascultarea și punerea întrebărilor sunt esențiale.

Principiile cheie de a fi mentor pot fi rezumate după cum urmează:
•
•
•
•
•

•
•
•

Mentoring-ul ar trebui să fie un dialog structurat în care reflecția este facilitată de mentor.
Relația de mentorat trebuie să se bazeze pe încredere, confidențialitate, respect reciproc și sensibilitate.
Relația trebuie să se bazeze pe granițele convenite și regulile fundamentale care abordează diferențele de putere dintre mentor și mentor.
Mentorii ar trebui să solicite sfaturi sau asistență în ceea ce privește susținerea și dezvoltarea interacțiunii de mentorat, dacă este necesar.
Mentorul ar trebui să permită mentorului să conducă relația și să îi încurajeze să-și asume responsabilitatea în creștere pentru propria lor reflecție și dezvoltare. Nu ar trebui să existe o agendă de
coerciție sau mentor.
Un mentor trebuie să ajute mentorul să identifice obiectivele și provocările și să stabilească priorități pentru o creștere personală relevantă.
Mentorii ar trebui să recunoască beneficiile pe care le câștigă din procesul de mentorat.
Mentorii ar trebui să încerce să utilizeze resursele de sprijin care să faciliteze și să susțină implicarea mentorului.

Aceste principii vor fi analizate în continuare în părțile relevante ale prezentului document, unde va fi oferită o descriere
specifică a rolului mentorului și a persoanei fizice, împreună cu alte elemente care sunt cruciale pentru dezvoltarea unei relații
de mentorat de succes.
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Introducere generală în procesul de mentorat
Mentorat

O relație pozitivă cu un adult bun și demn de încredere este un factor important în
dezvoltarea copilului și adolescentului. Tinerii mai în vârstă (în vârstă de 16-18 ani) în
asistența maternală sunt în mod special susceptibili să fie plasați într-o casă sau instituție de grup, unde sunt mai puțin apt să formeze relații de durată cu adulți compătimitori, responsabili care stimulează dezvoltarea lor emoțională și cognitivă. Mentoringul
de către un adult grijuliu și bine instruit poate oferi copiilor și adolescenților asistență
pentru adulți în asistența pentru adulți pentru a-și dezvolta abilitățile necesare pentru
a face o tranziție de succes spre independență. Cele două persoane implicate în mentorat sunt mentorul și mentorul, așa cum este prezentat mai jos.

Mentor

Un mentor este un individ, de obicei mai în vârstă, întotdeauna mai experimentat, care
ajută și ghidează dezvoltarea unui alt individ. Această îndrumare nu se face pentru
câștig personal. Mentorii sunt oameni cu care mentorii pot împărtăși triumfuri, înfrângeri și idei noi, primind la rândul lor îndrumări, o audiență nonjudgmentală și critici constructive. Un mentor este un individ privit de colegii săi ca un model de rol, are
capacitatea de a încuraja și motiva pe alții, este dispus să împărtășească cunoștințele
și experiențele sale și este respectuos față de ceilalți. Un mentor este un ascultător și
un observator critic, care pune întrebări, face observații și oferă sugestii care ajută un
set de mentee să se întâlnească și să depășească obiectivele personale și profesionale.

Un mentor este un partener activ într-o relație în curs de desfășurare care ajută un
mentor să își atingă obiectivele profesionale. Mentorii oferă îndrumări, consiliere și expertiză persoanelor mai puțin experimentate pentru a le ajuta să avanseze cariera, săși îmbunătățească educația, să-și susțină capacitatea de angajare și să își construiască
rețelele. Un mentor este un avocat și un profesor și are un interes interesat în succesul
și realizările promițătorului în curs de dezvoltare. Mentoringul oferă o oportunitate de
a afecta viitorul; mentorii transmit o parte din ei înșiși fiecărei persoane pe care o mentorează - idealurile, etica și profesionalismul lor.

10. Mentorii oferă informații practice specifice privind profesia /
ocupația lor: cerințele de intrare, oportunitățile de avansare
și perspectivele de angajare.
11. Ei pot împărtăși înțelegerea
caracteristicilor personale
pentru succesul în domeniu,
aspecte importante cu care se
confruntă profesia / ocupația,
recompense personale și surse
de frustrare.
12. Încurajați-i pe oameni să-și
îndeplinească scopurile/obiectivele profesionale și personale.
13. Fiți accesibili și disponibili

Responsabilitățile specifice ale mentorilor în relația mentor / mentor sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stabiliți acorduri de mentorat care descriu termenii relației
Comunicați periodic cu mandatul, așa cum este stabilit prin acordul de mentorat
Participați la orientare, evenimente de instruire și activități suplimentare de
mentorat.
Asistați pe îndemnuiți să instituie un plan individual de dezvoltare (sau după
îngrijire).
Asigurați consiliere, coaching și / sau feedback pentru persoanele care se adresează în mod regulat.
Oferiți feedback constructiv.
Mențineți confidențialitatea în cadrul relațiilor de mentorat.
îndrumați-i pe martor la finalizarea programului.
Cei mai buni mentori contribuie la dezvoltarea înțelegerii și conștientizării de
sine, care contribuie la integrarea vieții profesionale, a preocupărilor personale și
a valorilor de bază.
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Persoană mentorată

Un “mentor” este un student care primește îndrumare și sprijin de la un profesionist de succes pentru a-și stabili și atinge obiectivele personale și profesionale. “Mentees” ar trebui să se gândească la ei înșiși ca ucenici care pot beneficia de înțelepciunea
unor indivizi mai experimentați.

Cei mai de succes sunt cei care sunt motivați și se simt împuterniciți să planifice și să gestioneze direcția vieții lor profesionale.
Ei își asumă responsabilitatea pentru dezvoltarea, învățarea și creșterea profesională. Mai mult, aceștia vin la relația mentor /
mentee deschisă coaching-ului, feedback-ului și îndrumării din partea mentorului.
Responsabilitățile specifice ale mentorului în relația mentor /
mentor sunt următoarele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inițierea și comunicarea așteptărilor privind relația de
mentorat.
Stabiliți acordul de mentorat care descrie termenii relației.
Colaborați cu mentorul pentru a identifica punctele forte și
punctele slabe ale competenței.
Faceți cunoștință cu mentorul în mod regulat (adică, lunar)
sau după cum se stabilește prin acordul de mentorat.
Participați ca un ascultător activ la primirea feedback-ului.
Mențineți supraveghetorul informat despre participarea și
progresele înregistrate în Programul de mentorat.
Stabilirea unui plan individual de dezvoltare (IDP).
Participă la orientare, la evenimente de instruire și la activități suplimentare de îndrumare.
Mențineți confidențialitatea în cadrul relației de mentorat.

Aceste caracteristici și responsabilități ale mentorului și mentorului reflectă toate relațiile de mentorat, inclusiv cele vizate tinerilor și în special tinerilor aflați în îngrijire
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Diferite tipuri de mentorat
Bazându-ne pe diferite criterii, mentoratul poate fi divizat în mai multe categorii, cum ar fi:

Mentorat informal: Mentoratul informal este o componentă naturală a relațiilor care apar în întreaga societate, la locul
de muncă, precum și în activitățile sociale, profesionale și familiale. Mentoratul informal are loc într-o relație între două
persoane în care una capătă cunoștințe, cunoștințe, înțelepciune, prietenie și sprijin din partea celuilalt. Oricare dintre
persoane poate iniția relația de mentorat, mentorul pentru a-l ajuta pe celălalt, protejatul / mentorul să obțină înțelepciune de la o persoană de încredere. Mentenția informală, prin definiție, are o structură foarte mică sau este structurată în
mod liber, bazată pe chimie între două persoane care trebuie implicate într-o relație de mentorat. Mentoratul informal se
va dezvolta uneori chiar într-o prietenie de lungă durată.

Mentoratul formal: Programele de mentorat formale sunt omniprezente. Literatura studiază mentoratul formal, eficac-

itatea acesteia și multe dintre aspectele sale. Este posibil ca mulți oameni să nu aibă ocazia să dezvolte o relație de mentorat într-un mod informal. Organizația care implementează un program de mentorat formal are o investiție în toți membrii săi și trebuie să dezvolte fiecare persoană în parte în măsura posibilului. Acesta este motivul pentru care programele
formale de mentorat sunt dezvoltate și operate în cadrul organizațiilor. Mentoratul formal este structurat, se bazează pe
obiective specifice, este deseori măsurat și reunește oamenii pe baza compatibilității. O relație formală durează de obicei o
perioadă de timp specificată și apoi se încheie formal (deși uneori o pereche de mentorat poate decide să continue relația
lor de mentorat în mod informal în acel moment).

Mentorat unu la unu: Acest tip de îndrumare este cel mai frecvent, indiferent dacă este formal sau informal. În acest

model tradițional, un mentor este asociat cu un singur mentor, iar un manager de program monitorizează progresul meciului pe parcursul a 6-12 luni. De obicei, meciurile sunt deliberate; managerul programului de mentorat împerechează
două persoane pe baza anumitor criterii, cum ar fi experiența, seturile de abilități, obiectivele, personalitatea și o varietate
de alți factori. Deoarece este un model „familiar”, oamenii tind să fie confortabili cu acesta. Acest model permite - și chiar
încurajează - mentorul și mentorul să dezvolte o relație personală. Natura unu-a-unu a relației oferă asistentului asistență
și atenție critică individuală.

Mentorat de grup: Pentru acest tip de mentorat, există un adult (mentorul) pentru un grup de până la patru tineri.

Mentoratul de grup permite mentorilor să interacționeze cu alți participanți din experiențe de viață similare. Tinerii
pot explora sentimentele cu alți tineri, ceea ce normalizează trecerea de la o etapă a vieții lor la alta. Mentoratul de grup
permite, de asemenea, transmiterea informațiilor și consolidarea competențelor pe teme relevante, cum ar fi pregătirea
pentru un interviu de muncă, găsirea de locuințe și îmbunătățirea comunicării personale, în cazul tinerilor care vor părăsi
sistemul de îngrijire.

Mentora de la egal la egal: Mentoratul de la egal la egal este o formă de mentorat care are loc, de obicei, între o

persoană care a trăit printr-o experiență specifică (peer mentor) și o persoană nouă în acea experiență (the peer mentee).
Un exemplu ar fi un student cu experiență care este un mentor de la un elev nou, peer mentee, într-un anumit subiect sau
într-o școală nouă. Mentorii de la egal la egal sunt folosiți și pentru schimbările de sănătate și de stil de viață. Mentoring
peer oferă persoanelor care au suferit de la o experiență de viață specifică șansa de a învăța de la cei care s-au recuperat
sau s-au reabilitat, în urma unei astfel de experiențe. Mentorii de la egal la egal oferă oportunități de educare, recreere și
sprijin. Mentorul de la egal poate provoca persoana cu idei noi și poate încuraja persoana care trece dincolo de lucrurile
care sunt cel mai confortabil. În cazul tinerilor care au experimentat sistemul de îngrijire, mentorii sunt colegi care își
împărtășesc experiența, acționează ca modele de rol și normalizează experiența tranziției în afara îngrijirii.
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E-mentorat: Pentru acest tip de mentorat, utilizarea Internetului este esențială. Relația de mentorat se desfășoară prin

internet, ca un program independent sau o componentă suplimentară a programelor existente. Aceste programe necesită
o tehnologie care să ofere un mediu sigur și sigur pentru schimburile de comunicare, arhivează toate mesajele și permite
urmărirea comunicațiilor între perechile de mentorat. Mentoratul online este uneori comparativ nefavorabil cu mentoratul
față în față. Mediul limitează capacitatea de a prelua indicii vizuale sau sociale, face dificil feedbackul imediat și poate fi
adesea văzut ca impersonal. Cu toate acestea, e-mentoring poate face participanții mai dispuși să ofere feedback onest. De
asemenea, este îmbrățișat mai ușor de către cei din mediul de afaceri care doresc să devină mentori, deoarece mentoratul
electronic consumă mai puțin timp decât mentoratul față în față.

Mentoratul invers: Reversarea mentoratului invers face relația tipică de mentorat: în loc de o persoană mai în vârstă cu

experiență care ia un coleg neexperimentat sub aripa sa, persoana neexperimentată (și mai tânără) acționează ca mentorul
care oferă informații despre subiecte noi, tehnologie și tendințe emergente sau, pur și simplu, o perspectivă mai tânără.
Relația este adesea definită ca o paradigmă mai tânără / mai în vârstă, dar unele cercetări indică mentoring peer-to-peer,
de asemenea, denumită mentoring invers. De obicei, un mentor este de așteptat să fie mai senior și mai experimentat decât
mentorul său. Cu toate acestea, îndrumarea inversă recunoaște că există lacune în abilități de ambele părți și că fiecare
persoană își poate adresa punctele slabe cu ajutorul punctelor forte ale celuilalt.

În cazul programului de consiliere Now What, datorită circumstanțelor de viață existente ale tinerilor care sunt cazați în instituții de îngrijire alternativă, mentoratul va fi formal, față în față și
individuale. Mentoratul va fi formal, deoarece comparativ pentru
grupul țintă specific, beneficiile vor fi mult mai substanțiale în
comparație cu mentoratul informal, care are loc de obicei în cadrul
unei familii sau cerc de rude. Mai mult, mentoratul formal a stabilit
obiective și rezultate măsurabile, inclusiv elemente care facilitează punerea în aplicare a acestuia, cum ar fi instruirea mentorilor,
împerecherea strategică a acestora cu mentorii și accesul deschis
pentru toți. Pe de altă parte, mentoratul unu-la-unu a fost promovat deoarece se concentrează pe dezvoltarea individuală a persoanei fizice, este mai personal și mai puțin pretențios în ceea ce
privește timpul dedicat și programarea reuniunilor. Mai mult, pentru grupul părăsitorilor de îngrijire, doar un mentorat unu-la-unu
poate oferi relația „personală” care este semnul distinctiv al unei
relații de mentorat unu la unu în timp ce minimizează orice concurență potențială care poate apărea în mentoratul de grup. În cele
din urmă, profitând de unele elemente ale mentoratului de la egal
la egal, programul de mentenare Now What va face eforturi pentru
a atrage și recruta mentori care au experimentat sistemul de
îngrijire ca copii și / sau adolescenți, astfel încât să împărtășească
experiențelor lor pentru sistemul de îngrijire pentru mentorii lor
și să acționeze ca modele pentru ei.
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Programe de mentorat
pentru copii care părăsesc
sistemul şi îngrijitori
Experiență națională, internațională și europeană

Domeniul de mentorat a crescut substanțial în ultimele două decenii, generând diferite tipuri de abordări sau modele, într-o
varietate de setări și cu un serviciu pentru tineri din ce în ce mai mare risc. Deși inovația și extinderea programelor de mentorat pentru tineri sunt tendințe pozitive, este totuși imperativ ca programele de mentorat structurate să fie dezvoltate și
implementate folosind standarde consistente susținute de cercetare.

Proiectul Now What a efectuat cercetări ample pentru a identifica acele programe de mentorat pentru tineri în îngrijire, care ar
putea servi drept exemple de bună practică pentru componenta de îndrumare a proiectului. Au fost colectate și evaluate date
din inițiativele și programele din țările participante (Portugalia, România, Albania și Grecia), au fost evaluate proiecte europene
concentrate pe mentoratul tinerilor aflați în îngrijire și au fost căutate programe internaționale cu obiective și obiective similare
să transferați bune practici în domeniu în proiect, să evitați barierele potențiale și să învățați din experiențe trecute și de succes.

Pe baza cercetărilor, următoarele programe au fost selectate ca exemple de bună practică, cu
elemente care pot fi reproduse pentru proiectul Now What:
1.

2.
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3.

The Big Brothers Big Sisters of America (BBBSA). Acest program este un program de mentorat comunitar care se potrivește
cu un mentor adult voluntar cu un copil sau adolescent cu risc pentru a întârzia sau reduce comportamentele antisociale;
îmbunătățește succesul, atitudinile și comportamentele academice, relațiile de la egal la egal cu familia; consolida conceptul
de sine; și oferă îmbogățire socială și culturală. Se potrivește mentorilor voluntari adulți cu un copil cu risc, cu așteptarea că
se va dezvolta o relație îngrijitoare și de susținere. Mentorii sunt selectați, selectați și potriviți de personalul BBBSA, iar personalul monitorizează relația și menține contactul cu mentorul, copilul și părintele / tutorele pe parcursul relației potrivite.
Meciurile se fac pe baza obiectivelor și intereselor comune ale copilului și ale adultului voluntar.
Mentorii sunt așteptați să se întâlnească cu copilul cel puțin 3-5 ore pe săptămână pentru o perioadă de 12 luni sau
mai mult. Gestionarea continuă a cazurilor de către personalul BBBSA asigură supravegherea relației și poate oferi
sfaturi și îndrumări mentorului, precum și sprijin și încurajare. Programul a fost considerat ca unul dintre cele mai de
succes în domeniul îndrumării tinerilor aflați în îngrijire și a demonstrat rezultate semnificative în ceea ce privește
progresul educațional al tinerilor și abilitarea acestora de a construi relații de calitate.

LIFEGUIDES: Programul LIFEGUIDES, derulat de Fundația pentru Copii Adulți, oferă copiilor de 17-23 ani care trec din
sistemul de asistență maternă un îndrumător dedicat să ofere sprijin social și emoțional. Mentorii ajută cu pregătirea
generală a abilităților de viață și facilitează tranzițiile de la liceu la formare profesională, colegiu sau un nou loc de
muncă. Prin programul LIFEGUIDES, tinerii care se află în asistență maternală în afara casei, asistență medicală extinsă
sau cei care trăiesc independent și beneficiază de servicii și asistență educațională post-secundară (PESS), sunt însoțite
de un voluntar comunitar de sprijin instruit pentru a-i ajuta să treacă la vârsta adultă și independența. Mentorul este
de asteptat sa se intalneasca cu mentorul cel putin 1 ora pe saptamana la minimum 12 saptamani, in speranta formarii
unor relatii pe termen lung care sa dureze pana la varsta adultilor. După finalizarea celor 12 săptămâni, mentorii și mentorii pot alege să continue întâlnirea în mod organic, în timp ce încă primesc sprijin din partea fundației.
Proiecte de mentorat în cadrul Inițiativei „Prince Leaving Care Care” (U.K). Toate proiectele (în jur de 10) au adoptat
inițial un model de mentorat unu la unu pentru tinerii care au îngrijit cel puțin de la 16 la 21 de ani, iar două dintre
aceste proiecte au inclus mentoratul de la egal la egal. Mentorii de la aceștia au fost părinți de îngrijire ușor mai în

4.

5.

6.

vârstă, care și-ar ghida tinerii prin procesul complex de a părăsi îngrijirea și de a se muta la traiul independent, bazându-se pe propriile experiențe. În etapa în care au fost înființate proiectele, mentorii au fost așteptați să lucreze cu
tinerii pentru a produce planuri de acțiune în relații, dar acest accent sa schimbat pe măsură ce proiectele s-au dezvoltat. Planurile de acțiune au fost obiective convenite la care tânărul dorea să lucreze cu sprijinul mentorului său.
Proiectele i-au consultat pe toți tinerii înainte de a fi corelați cu un îndrumător pentru a afla opiniile și așteptările lor
de mentorat.
Programul „Referent” (Spania) oferă tinerilor în vârstă care trec din îngrijire maternă și cu risc de excludere socială
(între 17 și 23 de ani), un voluntar care devine un îndrumător pentru ei și îi susține în calea lor spre emancipare.
Mentorii sunt persoane cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, care se angajează să ofere continuitate relației,
făcând parte din rețeaua lor socială, după șase luni de pregătire și sprijin pentru mentori. Voluntarii oferă tinerilor
mai multe tipuri de sprijin (cunoștințe emoționale, culturale, abilități de comunicare și sociale, sprijin în studii, căutare de locuri de muncă și locuințe). Proiectul este condus de Asociația Punt de Referència, o organizație non-profit
fondată în 1997. Lucrează pentru a promova integrarea socială deplină, egalitatea de șanse și îmbunătățirea calității
vieții tinerilor în vârstă care se tranzitează din asistență maternă și cu risc social excluderea, îndrumându-i în procesul lor de tranziție.

Proiectul Copiilor și Tineretului în Îngrijire și Mentorat a fost înființat în 2014, când s-a oferit finanțare de la Alberta
Human Services cu scopul creșterii numărului de copii și tineri aflați în îngrijire cu acces la un îndrumător. Scopul
proiectului este de a încuraja relații semnificative între mentori și tineri vulnerabili. Trei organizații consacrate de
mentorat, precum Big Brothers Big Sisters din Calgary și Area, și Red Deer Youth and Volunteer Center Foundation,
s-au alăturat proiectului prin dezvoltarea și / sau creșterea programelor de mentorat pentru copii și tineri în îngrijire
și participarea la o evaluare a programului. Cele trei site-uri au raportat 339 de meciuri noi din martie 2016, realizate
în timpul acestui pilot, sprijinind copiii și tinerii în formarea relațiilor de mentorat sănătoase și durabile cu adulții
care au grijă în timp ce primesc servicii de intervenție, pe parcursul tranzițiilor și post-îngrijire.
Schema de îndrumare și budism de către Fundația Rees. Acest proiect reunește într-o relație de mentorat foștii
părinți de îngrijire și tinerii care urmează să părăsească îngrijirea. Solicitanții de îngrijire interesați să devină un
peer buddy și sau un mentor vor primi instruire Amicii de la egal contribuie la reducerea izolării și a singurătății prin
dezvoltarea conexiunilor sociale, iar mentorii ajută la pregătirea CV-ului, în căutarea unui loc de muncă, educație și
instruire și sau însoțirea acestora la interviuri, pledând cu lucrătorii sociali, furnizorii de locuințe, participarea la
sesiuni de moașă, servicii de sănătate mintală, furnizarea de particule viață și abilități sociale.

Politici și proceduri ale componentei de mentorat

Toate programele funcționează conform unui set de reguli și principii de funcționare. Politicile și procedurile reprezintă
totalul deciziilor, cerințelor și activităților necesare pentru derularea oricărui program de mentorat. Toate regulile majore ale
programului și principiile directoare ar trebui să fie luate în considerare în politicile și procedurile oficiale ale programului de
mentorat și organizate într-un document care poate fi ușor accesat de către mentori, mentori și personalul legat de proiectarea și implementarea intervenției de mentorat. Politicile și procedurile pentru un program de îndrumare pot fi definite după
cum urmează:

Politici

Politicile sunt declarații de program la nivel înalt care îmbrățișează obiectivele programului și definesc ceea ce este acceptabil
pentru a asigura succesul programului, siguranța tinerilor în program și operațiunile eficiente și coerente ale programului.
Politicile sunt esențiale pentru ca programul să-și atingă obiectivele și sunt în mare parte dezvoltate pentru practici de program care sunt obligatorii și nu sunt negociabile în natură. De exemplu, o politică ar putea aborda nivelul de screening pe care
toți mentorii trebuie să-l finalizeze.

Proceduri

Procedurile sunt declarații care descriu modul în care o anumită funcție operațională este implementată și gestionată în
cadrul programului. Procedurile sunt scurte declarații care descriu procesul pas cu pas necesar pentru punerea în aplicare a
politicilor și a altor practici de agenție. Procedurile includ adesea persoanele care ar trebui să îndeplinească sarcini și când
trebuie îndeplinite aceste sarcini. Exemple de proceduri de program de mentorat includ procesul de efectuare a verificărilor
de fond, pașii pe care personalul îi urmează atunci când se potrivesc cu un mentor și mentor și procesul secvențial pentru
închiderea unui meci între mentor și mentor.
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Politici de mentorat
Politicile de bază implicate în procesul de mentorat acum sunt:

Politica de recrutare: Politica de recrutare trebuie să ofere o direcție clară privind elaborarea, implementarea și revizuirea
unui plan de recrutare a mentorilor. Un plan de recrutare este esențial pentru obținerea îndrumătorilor și contribuie la succesul programului de mentorat. Politica de recrutare indică modul în care va fi gestionat planul de recrutare, precum și rolurile și
responsabilitățile personalului și consiliului de administrație în realizarea acestor activități. Această politică servește pentru a
asigura că recrutarea eficientă a mentorilor este continuă și bine gestionată. Trebuie remarcat faptul că aceasta este diferită de
politica dvs. de eligibilitate, care stipulează pur și simplu calificările pentru participare.
Politica de anchetă: această politică oferă personalului programului o direcție clară privind modul de abordare a întrebărilor
adresate de potențialii mentori și mentori, precum și de furnizorii lor de îngrijire, inclusiv despre informațiile inițiale care
trebuie furnizate acestora. Politica de anchetă are două funcții importante: asigurarea personalului din programul de mentorat
oferă servicii excelente clienților potențialilor participanți la program; și servind ca un instrument de screening timpuriu pentru acei participanți care doresc să continue în procesul de a deveni mentor.
Politica privind eligibilitatea: o politică de eligibilitate definește criteriile minime și preferate necesare pentru ca un candidat să devină mentor sau mentor. Având în vedere cerințele clare de eligibilitate și un set cuprinzător de criterii pe care fiecare
candidat trebuie să le îndeplinească pentru participarea inițială sau continuă ajută programul de mentorat să funcționeze mai
eficient cu o mai mare coerență și stabilitate. În elaborarea acestei politici, programul de mentorat ar trebui să definească cu
atenție criteriile de calificare, și conformitatea sunt necesare pentru mentori și mentori care vor asigura siguranța participanților și succesul programului dvs.

Politica de screening: o politică de screening este o parte fundamentală a managementului riscului, o piatră de temelie a
succesului programului de mentorat. O politică de screening pentru mentor stabilește o cerință ne-negociabilă pe care toți solicitanții trebuie să o îndeplinească înainte de a fi aprobată pentru participarea la program. Politica de screening oferă cerințe
clare pentru personalul programului pentru modul în care aceștia trebuie să monitorizeze potențialii mentori și participanții la
tineri.
Politicile de formare: o politică de formare definește ce formare este necesară pentru mentori și mentori. O politică de
formare este importantă deoarece prevede că formarea este obligatorie și un element-cheie al succesului relației de mentorat
și al programului în general. Fără cerințe obligatorii pentru pregătirea mentorilor și / sau a personalului didactic, programele
prezintă un risc mai mare ca relațiile de mentorat să se încheie mai devreme sau nu.

Politica de potrivire: o politică de potrivire oferă o direcție clară privind modul de creare a unui meci și ce constituie un meci
acceptabil în cadrul programului de mentorat. O politică de potrivire ar trebui să promoveze longevitatea meciului prin specificarea criteriilor de potrivire utilizate cel mai bine pentru a face o relație de succes. De asemenea, reduce riscul de program,
indicând în mod clar ce tipuri de meciuri sunt inacceptabile.
Politica de păstrare a înregistrărilor: o politică de păstrare a înregistrărilor este importantă deoarece furnizează coordonatorului o direcție clară privind modul de documentare și stocare a înregistrărilor procesului de screening și de potrivire. O
politică de păstrare a înregistrărilor contribuie la reducerea răspunderii pentru programe prin asigurarea faptului că toate
informațiile sunt păstrate confidențiale și sunt tratate consecvent și contribuie la creșterea eficienței programelor prin asigurarea unui sistem de urmărire eficientă a solicitanților și monitorizarea meciurilor.

Politica de confidențialitate: o politică de confidențialitate indică în mod clar ce informații trebuie păstrate confidențiale,
cine are acces la informații confidențiale, modul în care aceste informații vor fi utilizate în scopul programului dvs., modul în
care acesta va fi păstrat confidențial și limitele acestei confidențialități. Legile statului guvernează accesibilitatea la informațiile
confidențiale, făcând o politică de confidențialitate o parte importantă a gestionării riscurilor. Această politică este importantă
deoarece definește circumstanțele în care pot fi eliberate informații. Este esențial ca toți cei care lucrează cu organizația dvs.
să fie conștienți de această politică și să respecte cu strictețe acest lucru pentru a proteja intimitatea și drepturile tuturor celor
implicați.

Politica de închidere: o politică de închidere oferă îndrumări mentorilor cu privire la circumstanțele care conduc la
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încheierea unei relații de mentorat și la modul în care trebuie să procedați când este necesară închiderea meciului. În timp ce
încheierea unei relații poate fi dificilă atât pentru mentor, cât și pentru mentorat, este un fapt care se întâmplă în aproape toate
relațiile de îndrumare și trebuie tratat cu grijă. O politică de închidere ar trebui să abordeze și problema viitoarei persoane de
contact dincolo de durata meciului oficial.

Proceduri de mentorat
Procedura de recrutare: Recrutarea este o parte esențială a oricărui program de mentorat, dar există adesea provocări asociate cu mentorii recrutați. O procedură de recrutare clar scrisă, susținută de o descriere a postului de mentor și de un plan
scris de recrutare, va oferi îndrumare și accent pe toate eforturile de recrutare. O procedură de recrutare definește modul în
care proiectul se referă la recrutare și include principalele activități și instrumente, precum și procesul de monitorizare a rezultatelor eficacității. Principalele instrumente de însoțire pentru procedura de recrutare sunt Descrierea postului de mentor
și Planul de recrutare (vezi anexele relevante).
Procedura de screening: Procedura de screening mentor prevede procesul pas cu pas pe care coordonatorul de programe
trebuie să-l urmeze pentru a determina dacă un candidat îndeplinește criteriile definite pentru a deveni mentor. La elaborarea acestei proceduri este important să se ia în considerare misiunea organizației care coordonează procesul, obligațiile
și riscurile pe care le presupune netestarea corectă a candidaților și cerințele de eligibilitate ale programului. Deși nici o
procedură de screening nu este complet eficace în screening-ul candidaților necorespunzători, experiența arată că un proces
aprofundat de screening al mentorului poate reduce la minimum riscul de program. Principalele instrumente de însoțire
pentru procedura de screening pentru mentor sunt formularul de solicitare al Mentorului, referințele personale, interviul
pentru mentor și foaia de contact mentor. (vezi anexele relevante)
Procedura de instruire: O procedură de formare este importantă, deoarece oferă personalului implicat în programul de
mentorat o direcție clară cu privire la conținutul instruirii și cum și când va fi livrat participanților. Având o schemă de
formare formală și curriculum-ul, întărește programul prin pregătirea mai bună și mai consistentă atât a mentorilor cât
și a mentorilor pentru relația de potrivire și procesul de mentorat ulterior. În timp ce această procedură va conține unele
așteptări generale de formare, ar trebui, de asemenea, elaborat și menținut un curriculum complet de instruire și materiale
de instruire de sprijin. În cele din urmă, este important să se dezvolte un proces de evaluare a instruirii (a se vedea anexa
relevantă), astfel încât conținutul, activitățile și metodologiile de formare să fie îmbunătățite.

Procedura de potrivire: Crearea de meciuri adecvate este crucială atât pentru succesul meciului individual, cât și pentru
succesul general al programului de mentorat. O procedură de potrivire identifică procesul de potrivire adecvată a mentorilor și
mentorilor. De asemenea, ar trebui să ofere linii directoare cu privire la criteriile și cerințele de calificare care trebuie îndeplinite
înainte de oficializarea meciului. Contractele individuale scrise ar trebui să fie create și semnate de către mentorul, mentorul
și părintele / tutorele respectivi. Contractele individuale ar trebui să menționeze clar și explicit ceea ce fiecare este de acord să
facă și orientările pe care fiecare trebuie să le respecte pentru a participa la program (a se vedea anexele relevante).
Procedura de păstrare a înregistrărilor: procedura include modalitățile și instrumentele de implementat în timpul procesului de îndrumare. Fiecare sesiune va fi înregistrată și descrisă de către mentor, folosind Raportul de sesiune al Mentorului
(a se vedea anexa relevantă). Un document de raportare relevant va fi, de asemenea, utilizat pentru ședințele de supraveghere dintre mentor și supraveghetorul său (a se vedea anexa relevantă). În sfârșit, ar trebui elaborat un instrument separat care
va enumera toate întâlnirile unu la unu și toate comunicările dintre aceste întâlniri, astfel încât dezvoltarea procesului de
mentorat să fie complet înregistrată și să devină ușor de monitorizat și evaluat (a se vedea anexa relevantă).
Procedura de închidere: o procedură de închidere conturează procesul pe care ar trebui să îl urmeze coordonatorul de program pentru încheierea unui meci. Sfârșitul unei relații, indiferent de motiv, poate fi dificil, în special pentru persoana fizică,
și ar trebui să se acorde o atenție specială pentru a face din această tranziție lină pentru tineri. Procedura de închidere ar
trebui să contureze circumstanțele potențiale pentru închidere și să enumere pașii necesari pentru a închide efectiv meciul
în fiecare situație. În toate cazurile, coordonatorul programului ar trebui să aibă o comunicare formală cu mentorul, mentorul și părintele / tutorele că meciul se încheie formal și rolul programului / agenției se schimbă. Fiecare parte trebuie să fie
informată verbal și / sau în scris că contactul viitor dintre acestea este strict la discreția lor și în afara domeniului de aplicare
și responsabilității agenției / programului. (Anexă)

Procedura de evaluare: O procedură de evaluare solidă este importantă pentru asigurarea programului de mentorat este pe
cale să-și îndeplinească obiectivele și misiunea. Stabilirea criteriilor măsurabile, utilizarea unui proiect de evaluare solid și
realizarea colectării obiective a datelor sunt factori cheie în determinarea detaliilor procedurii de evaluare. (Anexă)
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Stagii
Orice relație de mentorat de succes se va trece prin etape specifice. Timpul petrecut în fiecare dintre aceste etape diferă de la
relație la relație, dar progresia este, în termeni generali, uniformă. Aceste etape sunt următoarele:

Etapa 1: Începerea relației

În această etapă, mentorul și mentorul devin familiarizați și își clarifică în mod informal interesele comune, valorile partajate
și obiectivele și visele viitoare. Timpul suficient ar trebui să fie dedicat acestei prime cunoștințe, deoarece va oferi relația cu un
început bun. În această etapă poate exista lipsa comunicării sau dificultăți în comunicare. Menționatorii pot fi reticenți în mentorii de încredere, pot încerca să-i manipuleze sau pot pune cel mai bun comportament pentru mentorul lor. Mentorii, pe de altă
parte, pot dori să „repare” totul sau să permită preconcepțiilor lor să definească cine cred că ar trebui să devină mentorul lor.
Ambele persoane ar trebui să încerce să pună în valoare diferențele de vârstă, culturale și de stil de viață, precum și să găsească
lucruri în comun. În această etapă, mentorul ar trebui să fie consecvent și de încredere, ar trebui să fie nejudecat și disponibil și
ar trebui să se concentreze pe asemănările din stilurile personale și în obiectivele scontate pe termen scurt și lung.

Etapa 2: Construirea încrederii

Mentorul și mentorul comunică așteptările inițiale și sunt de acord asupra unor proceduri și așteptări comune ca punct de
plecare. Conform literaturii relevante, această etapă este denumită și „stadiul de inițiere”, atunci când mentorul și minorul
stabilesc parametrii, discută și stabilesc obiective și decid asupra unui plan într-un interval de timp. Această etapă implică
mai multă ascultare reciprocă, partajare și încredere reciprocă. Valorile vor fi comparate și vor fi exprimate îngrijorările personale. Persoana fizică este mai probabil să se simtă încrezătoare pentru a împărtăși sentimente și idei și ar putea începe să
se bazeze pe sprijinul și validarea mentorului, eventual până la punctul de a deveni mai dependent. În această etapă, mentorul ar trebui să aibă răbdare și să se aștepte la neplăceri, ar trebui să fie în continuare consecvent și de încredere și să-l trateze
pe mentor ca fiind capabil, în timp ce el / ea ar trebui să fie implicat și totuși să păstreze perspectiva.

Etapa 3: Acceptare / Realizare

În această etapă, mentorul și mentorul încep să îndeplinească scopurile reale ale îndrumării. În această etapă, care este adesea numită „stadiul de cultivare”, mentorul oferă îndrumări și sprijin, în timp ce persoana fizică depune eforturi pentru îmbunătățirea și dezvoltarea abilităților și cunoștințelor. Chiar dacă este posibil ca, în această etapă, persoana fizică să înceapă
să testeze relația și limitele din relație, nevoile treptat devin îndeplinite, obiectivele sunt îndeplinite și are loc o creștere
intrinsecă. Mentorul ar trebui să trateze pacientul ca fiind capabil și să-și reafirme intenția de a rămâne în relație și de a o face
să crească.

Etapa 4: Închiderea relatiei

În această etapă, persoanele fizice vor începe să se simtă mai puțin dependente de mentor și ar putea găsi alte surse de sprijin. Etapa finală a relației de mentorat este crucială, deoarece mentorul și persoana fizică își închid asociația de mentorat și
își redefinesc relația. Pacientul trebuie să simtă un sentiment de realizare, știind că el / ea este îndreptat în direcția bună spre
atingerea scopurilor lor. Deoarece unii tineri ar putea simți un sentiment de abandon la închiderea relației, este important să
știm că relația se schimbă nu pentru că nu a reușit, ci pentru că au reușit și este timpul să urmărească obiectivele într-un mod
diferit. Urmărirea trebuie efectuată în această etapă.
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Recrutarea, instruirea și
potrivirea mentorilor
Principii directoare pentru recrutarea eficientă a mentorilor

Recrutarea este procesul prin care găsești oameni să se alăture sau să participe la organizația ta. Recrutarea pentru un program
sau o organizație aduce oamenii împreună care împărtășesc un obiectiv comun. Pentru un program de mentorat, înseamnă
adunarea oamenilor care doresc să facă o diferență în viața tânărului.

Un program de mentorat nu-și poate face o treabă bună fără suficienți mentori, deci există o nevoie evidentă în obținerea unui
număr adecvat pentru a ajunge la meciurile pe care programul dvs. este obligat să le facă. Dar recrutarea bună depășește cifrele.
Recrutarea-recrutare orientată spre anumite atribute - garantează nu numai că programul va atinge obiectivele sale de referință, ci și că tipurile de persoane recrutate vor fi, de asemenea, în sarcina lor. Și în timp ce multe programe utilizează un proces
formal de screening pentru a elimina voluntarii necorespunzători, ei pot, de asemenea, salva resursele de timp ale personalului
și programele prin intenția de a fi recrutați în primul rând.
Ceea ce face un efort de recrutare de mentorat de succes nu este doar strategiile specifice sau sumele cheltuite. Este, de asemenea, atitudinile, personalitățile și diligența din spatele efortului. În timp ce planificarea și strategiile sunt importante, recrutarea
bine îndreptată este întotdeauna în practică, nu doar planificarea. Recrutarea mentorilor este un efort fizic, direct față-în-față.
E vorba de a face legături personale. Din acest motiv, chiar și cele mai bune planuri pot fi deraiate dacă membrii personalului
programului și mentorii nu sunt pregătiți, renunțați cu ușurință sau nu acordați timp sau resurse adecvate pentru a face munca.
Dimpotrivă, chiar și un plan mediu poate găsi un mare succes dacă oamenii care conduc acuzația sunt pricepuți, motivați și
lucrează împreună.

Recrutarea efectivă a mentorilor începe cu o bună fază de planificare. Unele principii directoare
pentru această etapă a recrutării sunt:
•

•

•

•

Recrutarea este un proces continuu. Mentorii pot fi găsiți prin activități de bază (cum ar fi anunțuri, activități de difuzare etc.), dar recrutarea se poate întâmpla oricând, oriunde. Coordonatorii de mentorat ar trebui să fie pregătiți să
furnizeze informații cu privire la programul de mentorat în orice context, pentru a atrage potențiali mentori, chiar și
atunci când au fost atinși numărul dorit.
Toți (personalul și membrii consiliului de administrație, voluntarii, partenerii din comunitate) au un rol important. În
timp ce majoritatea eforturilor de recrutare în programele de îndrumare se înscriu pe umerii directorilor de programe
și a coordonatorilor de recrutare, aproape fiecare persoană legată de program are un rol important în eficientizarea
recrutării. Mentorii actuali, personalul de bord, voluntarii, personalul educațional se numără printre persoanele care
ar putea ajuta să atragă și să recruteze în mod eficient mentorii

Fii realist. Una dintre cele mai mari programe de îndrumare a cadrelor didactice este supraestimarea succesului de
recrutare pe care îl vor avea. În realitate, mulți oameni informați să participe ca mentori nu vor avea timpul, personalitatea, valorile și angajamentul de a servi ca mentor în program. Astfel, obiectivele trebuie păstrate modeste și realiste
pentru a începe.

Fii creativ și flexibil.Creativitatea vine în elaborarea unor strategii care să funcționeze pentru circumstanțele unice
ale programului, în ceea ce privește recrutarea. Oportunități de recrutare în cadrul altor activități ale programului,
cum ar fi evenimente de strângere de fonduri sau crearea de noi parteneriate, sunt numeroase. Lista ideilor creative și
inovatoare pentru mentorii de recrutare este nesfârșită, dar acestea sunt mereu de casă și se potrivesc personalizate
fiecărui program de îndrumare. Pe de altă parte, flexibilitatea intră în joc în timp. Nu orice idee de recrutare a mentorilor va funcționa. Este posibilă schimbarea vitezelor și încercarea unor noi lucruri fără a elimina în întregime planul
de recrutare. Atunci când recrutarea este dificilă, soluția este să rămână pozitivă, să ne gândim la niște idei creative noi
și să amestecăm lucrurile după cum este necesar.
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•

•

Funcționarea adecvată a fondurilor și recrutarea personalului. Recrutarea mentorilor necesită o muncă intensivă. Aceasta implică dezvoltarea materialelor tipărite, realizarea unor contacte personale extinse, lucrul în birou și participarea
la diferite evenimente. Dar recrutarea poate fi mult mai ușoară dacă este făcută să vă asigurați că cei responsabili au
suficient timp (și finanțare) pentru îndeplinirea sarcinilor.

Pregătirea pentru recrutarea de mentori implică elaborarea unui plan de recrutare specific care să includă elemente
precum profilul de dorit al mentorului, definirea calificărilor potențiale mentor și trăsăturile de personalitate, mijloacele de atragere a potențialilor mentori, informațiile furnizate acestora pentru atrage-i și activează-i interesul și calendarul activităților de recrutare. Planul ar trebui să fie clar și flexibil și ar trebui să țină seama de modificările și modificările potențiale.

Într-un sens mai practic, unele principii care trebuie ținute în minte pentru recrutarea efectivă
sunt următoarele:
•

Trebuie stabilit profilul specific al potențialului mentor. Caracteristicile demografice specifice, trăsăturile și calitățile de personalitate și participarea la anumite grupuri (grupuri de lucru, religioase, recreere etc.) sunt câteva dintre categoriile de bază pentru a descrie viitorul mentor al unui program specific. Schema de mai jos prezintă câteva exemple comune, care ar putea fi utilizat pentru acei mentori care participă la proiectul NOW WHAT:

Calităţi personale

Sincer
De încredere
Bine educat
Îngrijitor/atent
Empatic
Profesionist
Religios
Rezilient
Petrece timpul liber afară/în natură

•

•

•
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Date demografice
Vârsta 30–45

Barbaţi/ Femei

rasă/etnie specifice

Locuieşte într-o zonă bună
a oraşului

Absolvent liceu (cel puţin)
Deţine autovehicule

Categorii
Studenţi
medici

Avocaţi

Asistenţi Sociali

Artişti/muzicieni
Psihologi

Profesori

În plus, caracteristicile tinerilor care vor participa la procesul de mentorat în calitate de mentori vor ghida eforturile de specificare a abilităților și caracteristicilor unui mentor potențial pentru grup. Câteva întrebări care trebuie
să se răspundă în acest sens sunt: Ce mentor “resurse” (conexiuni, abilități, credințe) le-ar ajuta? Ce personalități ar
lucra mai bine cu ele? Cine din comunitatea dvs. ar putea să-și extindă orizonturile sau să răspundă unei nevoi specifice? Ce tip de fundal personal s-ar aplica cel mai bine celor care lucrează cu menșionații dvs.? În cele din urmă, aspectele precum locul în care vor avea loc activitățile de îndrumare și modul în care vor fi furnizate serviciile de îndrumare trebuie să fie luate în considerare atunci când se elaborează profilul potențialului mentor al programului.

Ar trebui să fie elaborată o descriere oficială a postului pentru mentori. Dezvoltarea unei descrieri a postului pentru mentori solidifică caracteristicile și calificările pe care programul le caută și oferă un instrument util în procesul de recrutare.
Nu există o modalitate “corectă” de a formata o descriere a postului, dar ar trebui să includă cel puțin următoarele categorii
de informații : o declarație cu privire la scop, îndatoriri și responsabilități, angajamente în timp, calificări și instrucțiuni
privind modul de aplicare.

Informații generale și orientate. Potențialii mentori pot fi găsiți oriunde. Este important să se stabilească tipul, locul și calendarul
informațiilor furnizate potențialilor mentori, astfel încât aceștia să fie sensibilizați și activi să se aplice și să devină mentori. În
acest scop, ar putea fi utilizate alternativ mijloacele tipărite și electronice, în timp ce informațiile privind viitoarea recrutare de
mentori ar trebui să fie difuzate cu mult timp înainte (cu cel puțin două luni înainte de începerea perioadei de aplicare).
Motivație. Pentru a atrage mentorii și, mai precis, acei care sunt potriviți pentru grupul specific de persoane cu dizabilități,
ar trebui să li se ofere o anumită motivație. În unele cazuri, motivația este financiară, dar în alte cazuri, motivația poate fi
o formă de valoare: de exemplu, ajutând oamenii din același grup (etnic, vârstnic, religios etc.); trecerea cunoștințelor de
la o generație la următoarele; sporirea opțiunilor de carieră sau explorarea unei noi direcții profesionale; îmbunătățiri
personale. Motivația ar trebui inclusă în informațiile furnizate pentru a atrage mentori potențiali.

•

Bariere și răspunsuri potențiale. Există multe motive pentru care indivizii pot fi reticenți în mentorat, prin urmare
strategiile și activitățile de recrutare vor trebui să le abordeze. În ceea ce privește motivațiile, soluțiile și răspunsurile la
aceste bariere ar putea consta doar în concepte largi, limbi folosite în campaniile media și în general puncte de accentuare. Barierele potențiale ar putea fi temerea că mentoratul va fi consumator de timp sau că mentoratul implică prea
mult din punct de vedere emoțional. Aceste bariere trebuie abordate cu mult timp înainte, astfel încât mentorii potențiali să se simtă în largul lor să se aplice și să participe.

În plus, au fost înregistrate cele mai bune practici și sfaturi pentru recrutarea de mentori pentru
tinerii care sunt pe punctul de a îngriji sau care au experiențe din sistemul de îngrijire. Acestea
se adresează organizațiilor și programelor care iau în considerare implementarea îndrumării ca
instrument de abilitare și pot fi rezumate după cum urmează:
•
•
•
•
•

Evitați etichetarea negativă sau stereotipică. Subliniați că acești tineri nu sunt răi; mulți s-au implicat în sistemul de
îngrijire din cauza forțelor de mediu și sociale aflate în afara controlului lor. Voluntarii potențiali pot fi “speriați” de o
descriere stereotipică a unui tânăr care primește astfel de servicii ca “în risc” sau “sistem implicat”.

Accentuați activitățile tinerilor care se află în sistemul de protecție a copilului, în special competența socială, autonomia
și reziliența acestora în fața provocărilor. Explicați-vă că îndrumarea poate ajuta tinerii să se bazeze pe aceste puncte
forte, cu sprijinul personalului instruit și personalului programului.
Luați în considerare recrutarea de mentori cu un background personal similar cu tinerii pe care îi vor servi (sau poate
o experiență în profesiile de ajutorare, de exemplu profesori, asistenți sociali, asistenți medicali, polițiști etc.). Normalizarea experienței tinerilor este critică, așa cum este modelarea rolului strategiilor de succes de coping, astfel încât
mentorii pot beneficia foarte mult din experiența personală aici.
Să se străduiască să fie incluse în planul de recrutare cu eforturi proactive de mobilizare și recrutare care se concentrează în mod deliberat pe creșterea diversității.

Luați în considerare faptul că tinerii trebuie să identifice orice mentor natural care să fie prezentat pentru screening
și sprijin în cadrul programului. Există dovezi crescânde că rezultatele reușite pot fi asociate cu prezența relațiilor de
creștere economică cu mentorii naturali pentru tinerii adolescenți în îngrijire (Britner, Randall, & Ahrens, 2013). Spre
deosebire de mentorii programatici sau formali, care nu sunt familiarizați cu tinerii, mentorii naturali sunt adulți cu
care tinerii sunt deja conectați.

În cele din urmă, în special pentru un program de îndrumare care vizează tinerii în îngrijire sau
tinerii care au părăsit îngrijirea, procesul de screening al mentorului este de o importanță crucială. Procesul de screening trebuie să includă următoarele elemente:
•
•
•

•

•

criterii clare de acceptare, precum și criterii pentru descalificarea solicitanților de mentor

o cerere formală care include întrebări destinate să ajute la evaluarea siguranței și a adecvării lor pentru instruirea
tinerilor în populația țintă

un interviu care include întrebări destinate să evalueze adecvarea pentru instruirea tinerilor. Intenția interviului este de
a aduna informații relevante și semnificative pentru a determina dacă să accepte solicitantul și apoi pentru a se potrivi
cel mai bine. Caracteristicile care trebuie căutate în timpul interviului cu un potențial mentor ar putea fi motivația, persistența, înțelegerea, stabilitatea, coerența, concentrarea asupra copilului și capacitatea de a dezvolta relații apropiate și
sănătoase.

interviuri de verificare de referință efectuate cu mai mulți adulți care cunosc un solicitant, în mod ideal, atât personal,
cât și profesional, care includ întrebări care ajută la evaluarea adecvării pentru îndrumarea populației țintă. Informațiile
obținute prin referințe sunt esențiale pentru dezvoltarea unei imagini complete a solicitantului. Informațiile pot fie confirma și elabora, fie contestă informațiile obținute prin interviul mentorului. Pentru a obține cât mai multe informații
relevante și semnificative posibil, întrebările ar trebui să fie orientate către tipul de implicare pe care arbitrul la avut
în viața solicitantului. Întrebările trebuie să fie concepute astfel încât să adune informații importante care să îi ajute pe
intervievator să decidă dacă solicitantul va putea să respecte angajamentul, să fie persistent, să se simtă confortabil cu
direcția, să înțeleagă limitele și să se angajeze într-un mod sigur și sănătos cu un tânăr vulnerabil.
verificarea cadrului penal care abordează aspecte precum: acuzațiile / condamnările care ar putea afecta siguranța
tinerilor, cum ar fi violența în familie sau violența domestică, taxele afectate, taxele de droguri, taxele de arme; acuzații /
condamnări care ar indica un proces slab de luare a deciziilor: furt, răutate, vandalism etc.
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Pe de altă parte, un proces de screening pentru potențialii mentori se poate dovedi extrem de util în următorul proces de
mentorat, deoarece are un impact asupra procesului de corespondență și a formării pe care mentorii ar trebui să o primească.
Având un interviu față în față cu potențialii menșini oferă personalului din programul de mentorat un instrument care să le
permită să adune informații adecvate pentru a determina eligibilitatea, pentru a determina tipul de îndrumare din care tinerii
vor beneficia cel mai mult și pentru a face un meci de mentorat care să fie conectat și sănătos. În plus, permite dezvoltarea
unui raport pozitiv cu tutori sau cu personalul de asistență pentru copii, pentru a facilita sprijinul cu potrivirea cu succes,
pentru orientarea spre program și pentru mentorat. În plus, permite angajarea solidă a tinerilor pentru a înțelege în mod clar
interesul pentru participare. Evaluarea și screening-ul tinerilor ajută de asemenea la colectarea informațiilor necesare pentru
a determina nevoile și punctele tari ale copilului pentru a le:
1) potrivi cu un mentor voluntar adecvat; și

2) pentru a le potrivi cu tipul de îndrumare cel mai probabil pentru a aborda decalajul dintre nevoile lor și punctele forte. Nu
fiecare copil va beneficia de fiecare program.

În ceea ce privește proiectul Now What, fiecare echipă națională, formată dintr-o instituție de învățământ și o instituție de îngrijire, va fi responsabilă de atragerea, recrutarea și selectarea mentorilor care vor participa la proiect. Elementele de bază ale politicii de recrutare care urmează să
fie puse în aplicare de fiecare echipă națională de parteneri de proiect sunt următoarele:
•

•

•
•

•

•

•
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Informații și diseminarea: Diseminarea informațiilor despre proiect va fi publicată în format tipărit și electronic, astfel
încât să se ajungă la un număr mare de mentori potențiali. Pliante, pliante, buletine informative, e-mailuri, apeluri
telefonice, încărcarea informațiilor în platformele și site-urile relevante sunt instrumentele de bază pentru atragerea
mentorilor și activarea acestora. Informațiile diseminate ar trebui să fie scurte și bine direcționate, incluzând cel puțin
următoarele date: identitatea proiectului, informații succinte despre practicile programului de mentorat (durata,
locul și frecvența reuniunilor, îndatoririle și responsabilitățile îndrumătorului, caracteristicile grupului țintă ale tinerii
părinți de îngrijire, fișa postului de mentor), profilul scurt al mentorului ideal și o declarație de motivație. Grupurile
țintă care vor fi abordate prin procesul de diseminare pentru a fi activate și a deveni mentori pentru tinerii participanți la îngrijire vor fi părinții ex-îngrijitori cu un profil aferent, profesioniști de îngrijire precum lucrători sociali,
lucrători tineri, pedagogi sociali, psihologi și îngrijitori și voluntari cu un profil asociat.
Înființarea „Comitetului de îndrumare”: Comitetul de mentorat va fi organismul care va primi și evalua toate cererile,
va verifica documentele relevante furnizate de mentori și va efectua interviurile cu mentorii potențiali. Comitetul va
fi format din cel puțin trei profesioniști: un om de știință social din instituția de îngrijire, un profesionist în educație
din instituția de învățământ și un secretar (îngrijire sau personal educațional). Decizia finală asupra mentorilor și
mentorilor de a participa va fi luată de comitetul de mentorat, care va examina toate cererile și va decide cu privire la
mentorii participanți și la concursurile lor.
Elaborarea criteriilor de acceptare și respingere: O listă de criterii va fi elaborată pentru a fi aplicată fiecărui solicitant, astfel încât decizia de acceptare sau respingere finală să fie luată de comitetul de mentorat.

Procesul de depunere a cererii: va fi elaborat un formular de solicitare sumar și inclusiv (a se vedea anexa…) pentru
a fi completat de către mentorii potențiali. Acest formular de cerere, în afară de informațiile demografice, educaționale și profesionale, va include, de asemenea, întrebări cu privire la personalitatea mentorului, astfel încât să atragă
persoane cu anumite trăsături și caracteristici. În termeni cantitativi și ținând cont că parteneriatul are nevoie de 150
de mentori în total pentru cei 150 de tineri / adolescenți participanți, numărul necesar de cereri va fi cel puțin dublu
(300 de cereri). Acest lucru va garanta că suficient de mentori vor fi atrași pentru a satisface diferitele profiluri ale
mentorilor și că potrivirea mentorilor cu mentorii lor va fi facilitată.
Verificare de referință: Fiecare mentor solicitant va trebui să furnizeze numele și datele de contact a trei persoane
care formează cercul său profesional și social, ca referințe. Aceste persoane vor fi contactate telefonic sau, ori de câte
ori este posibil, personal, pentru a-și oferi opiniile asupra solicitantului și pentru a le verifica integritatea în calitate
de mentori potențiali.

Verificarea antecedentelor penale: fiecărui mentor potențial li se va cere să furnizeze documentele oficiale relevante
care verifică faptul că nu au existat acuzații / condamnări care ar putea afecta securitatea unui tânăr, cum ar fi atacul
sau violența în familie, acuzații afectate, acuzații de droguri, taxe cu arme ; acuzații / condamnări care ar indica o
luare a deciziilor deficitare: furt, răutate sau vandalism. Aceste documente vor fi atașate în formularul de cerere depus
de mentori.
Interviu: Toți potențialii mentori care au depus cererea lor vor participa la un interviu de screening. Două persoane
din Comitetul de îndrumare vor interveni pe acești mentori: unul profesionist din instituția de îngrijire și un profesionist din instituția de învățământ pentru fiecare țară participantă. Intervievatorii vor avea un set de întrebări la care
se va răspunde în timpul interviului. Aceste întrebări se vor concentra în principal pe probleme care nu sunt dove-

•

dite în mod formal prin documentele relevante ale mentorului (grade, experiență, scrisori de referință, verificare de
fond) și vor cerceta caracteristicile personale precum stabilitatea, motivația, persistența, capacitatea de a forma relații
sănătoase etc. Durata interviului va fi cuprinsă între 20 și 30 de minute.
Decizii: Pe baza documentelor și procedurilor menționate anterior, Comitetul de mentorat va încheia consilierii care
vor participa la procesul de mentorat al proiectului Now What. Comitetul va elabora o listă cu persoanele care au fost
acceptate să devină mentori și o listă a candidaților, pentru înlocuirile potențiale.

Principii de bază pentru formarea mentorilor

Un aspect esențial al programelor de mentorat de succes este formarea oferită atât mentorilor, cât și celor care îi întreabă
despre relația pe care urmează să se îmbarce. Formarea poate lua două forme de pre-meci și în curs de desfășurare. Pregătirea
pentru pregătire înainte de meci poate ajuta la acordarea de mentori și menține o orientare către organizație și la ce să se
aștepte odată ce se face un meci. Suportul de formare continuă poate educa mentorii cu privire la modul de abordare a dificultăților pe măsură ce apar în relația mentor, idei de activități și informații privind politicile și procedurile organizației.
Cea mai mare parte a literaturii din jurul instruirii în cadrul programelor de mentorat se concentrează pe instruirea pentru mentori, spre deosebire de mentori. Cu toate acestea, mentorii pot beneficia, de asemenea, de antrenamente, inclusiv de
pregătire pre-meci și continuă. Tinerii ar trebui să primească o orientare către procesul de îndrumare, precum și suporturile
care le sunt disponibile. Menișii aduc așteptări în relația de mentorat. Programele pot ajuta la formarea acestor așteptări prin
furnizarea de instruire pre-meci pe rolul de mentor. În plus, mentorii trebuie să fie conștienți de limitările și constrângerile
rolului de îndrumător, precum și de responsabilitatea lor comună de a menține relația prin onorarea ședințelor mentorului
și comunicarea cu mentorul lor. Pregătirea mentorilor pentru rolul mentorului și relația de mentorat se poate întâmpla și în
primele întâlniri cu mentorii lor, când explică natura relației și își prezintă rolurile.

Deoarece relația dintre un mentor și un tânăr ar putea părea o conexiune „naturală”, programele de mentorat trec uneori cu
importanța instruirii. Dar, ca oricine pășește într-un nou rol, mentorii au mai multe șanse să reușească dacă participă la sesiuni
de instruire utile care îi pregătesc pentru ceea ce urmează. Pentru a începe să-și dezvolte planurile de formare, programele de
mentorat își pot pune singure câteva întrebări-cheie:





Ce informații trebuie să obțină mentorii?
Ce formare de competențe au nevoie?

Câtă pregătire trebuie necesară? Ar trebui să existe și antrenamente opționale?

Când ar trebui să aibă loc antrenamentele? Înainte de a se întâlni întâi mentorul și tineretul? La începutul relației lor?
Continuați de-a lungul experienței lor de mentorat?

În timp ce detaliile instruirii vor varia în mod natural în funcție de programul particular, obiectivele generale sunt, în general, consecvente în cadrul programelor. Instruirea ar trebui:
•
•
•
•
•
•
•

Ajutați participanții să înțeleagă sfera și limitele rolului lor de mentori

Ajută-i să dezvolte abilitățile și atitudinile de care au nevoie pentru a-și îndeplini bine rolul
Introduceți-le în conceptul de dezvoltare pozitivă a tineretului

Oferiți informații despre punctele tari și vulnerabilitățile copiilor sau tinerilor care se află în program
Oferiți informații despre cerințele și asistențele programului pentru mentori
Răspundeți la întrebări pe care le pot avea despre experiența de mentorat

Construiți-vă încrederea pe măsură ce se pregătesc să înceapă lucrul cu mintea

În ceea ce privește conținutul pregătirii mentorilor, trebuie menționat faptul că instruirea pentru mentorii care lucrează cu copiii
aflați în îngrijire sau care au părăsit îngrijirea ar trebui să fie mai cuprinzătoare decât programele de mentorat tradiționale.
Aceasta ar trebui să includă o orientare inițială către program, care introduce mentorii în politicile și procedurile programului; ar
trebui să se acorde un accent special suporturilor disponibile pentru perechile de mentorat, precum și procedurile de închidere
în cazul unei meciuri nereușite. De asemenea, mentorii ar trebui să primească o orientare către sistemul național de îngrijire a
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copilului. Mai mult decât atât, acolo unde este posibil, mentorilor trebuie să li se ofere informații cu privire la istoricul cazului lor,
pentru a înțelege mai bine experiențele specifice, precum și experiențele tinerilor aflați în îngrijire, astfel încât să înțeleagă nevoile
emoționale, fizice și de dezvoltare care sunt unice pentru tineri îngrijire. De asemenea, trebuie să se ofere educație cu privire la
modul în care trauma poate afecta diferite forme de dezvoltare, la limitele relației de mentorat, la modul de stabilire a limitelor
cu tinerii și la modul în care pot răspunde solicitărilor necorespunzătoare. În cele din urmă, instruirea mentorilor ar trebui să
includă, de asemenea, probleme interculturale, deoarece mulți mentori se vor regăsi în meciurile cu copii de fond diferit, precum
și probleme privind semnele de avertizare ale problemelor emoționale sau de comportament, precum și procedurile adecvate în
cazul în care observă aceste semne sau se vor confrunta cu oricare alt situație de criză.

În special, atunci când se proiectează o instruire pentru mentorii tinerilor care părăsesc îngrijirile, ar trebui adăugate câteva puncte suplimentare. Instruirea pentru mentorii care lucrează
cu tinerii care primesc servicii de protecție a copilului, în special cei aflați sau care părăsesc îngrijirea, ar trebui să fie mai cuprinzătoare decât programele de îndrumare tradiționale. Instruirea care urmează să fie oferită mentorilor ar trebui să includă următoarele elemente și conținut:
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
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O orientare către legislația care guvernează serviciile naționale pentru protecția copilului / protecția copilului și mandatele și politicile sale; cum să navigați în sistemul de îngrijire; modul în care agenția de mentorat funcționează în
legătură cu acest sistem.
O prezentare clară a rolului unui mentor pentru acești tineri, în special în ceea ce privește mentorul, familia sa biologică și coordonatorul programului de mentorat.

Nevoile unice ale tinerilor în îngrijire și modul în care îndrumarea poate deveni o parte vitală a rețelei de sprijin a tinerilor.
Problemele cu care se confruntă tinerii care primesc servicii de protecție a copilului. Această instruire va ajuta mentorii să stabilească așteptări realiste pentru relația de mentorat, în special în ceea ce privește reciprocitatea în primele
etape ale relației.

Chestiuni de confidențialitate. Mentorii trebuie să semneze un acord de confidențialitate. Regulile de confidențialitate
ar trebui să protejeze tinerii de dezvăluirea involuntară a identității lor sexuale și / sau sexuale, de exemplu.
Persistență. Mentorii ar trebui să fie instruiți să persiste și să lucreze prin rezistența inițială a mentorilor la încrederea
adulților și formarea unei relații de mentorat. Mentorii ar trebui să fie ghidați să interpreteze lipsa de urmărire sau
comunicarea de către tineri ca fiind nevoie de mai mult sprijin.

Strategii pentru construirea unei relații cu tinerii. Mentorii trebuie să fie capabili să se conecteze și să ajute la transformarea tinereții cu care lucrează. Ar trebui pusă accentul pe concepte, cum ar fi expresia clară, respectul, nejudecata,
pozitivitatea și ascultarea activă.

Includerea unui rol de advocacy și de predare. Mentorii tradiționali de rol nu pot fi suficienți pentru îndrumarea tinerilor în / din îngrijire. O abordare eficientă atunci când se lucrează cu populații cu risc crescut de tineret este ca mentorul să servească, de asemenea, ca avocat, construind o comunitate de sprijin pentru tineret. Mentorii ar trebui învățați
cum să ajute tinerii să acceseze resursele și programele adecvate, cum să navigheze sistemele de servicii sociale (de
exemplu, agențiile de asistență socială, justiția pentru minori, asistența maternală) și cum să acceseze alte resurse ecologice care pot fi esențiale pentru susținerea eforturilor mentorilor consolidarea câștigurilor pentru tineri. Mentorii ar
trebui instruiți cu privire la limitele și strategiile adecvate de operare a acestui nou rol.
Trauma. Având în vedere că mulți tineri în îngrijire au istorii de abuz sau de neglijență, se recomandă ca mentorii să fie
instruiți în îngrijirea informată a traumelor; trebuie să înțeleagă manifestările comportamentale ale traumei; modul
în care se manifestă într-o relație cu un adult pe care tânărul nu-l cunoaște și nu poate avea încredere și să învețe cum
să-și minimalizeze eficient efectele fără a provoca traume suplimentare.
Diversitatea și capacitatea de reacție culturală ar trebui să fie o temă comună pe tot parcursul formării mentorilor.
Nu este o unitate de formare; mai degrabă ar trebui să fie o temă constantă prin acest proces. Relațiile de mentorat ar
trebui să sprijine dezvoltarea într-un mod care să reflecte identitatea individuală și culturală și diversitatea de valoare.
Completați prezentări în persoană cu citiri din numeroasele materiale on-line și de tipărire disponibile pe teme legate
de tineret. Mentorii ar trebui să dispună de un manual cuprinzător de instruire care să cuprindă toate informațiile
furnizate în timpul instruirii, precum și informații privind resursele comunitare.
Jocurile de rol trebuie să fie incluse ca parte a instruirii. Aceste situații ipotetice oferă mentorilor perspective o oportunitate de a explora diferite modalități de a răspunde la menștrii lor și de a-și testa abilitățile de comunicare.

Unele probleme suplimentare care trebuie incluse în pregătirea mentorilor sunt rezolvarea conflictelor, dependența și problemele
de sănătate mintală, siguranța online, comunicarea culturală, prevenirea sinuciderii și dezvoltarea creierului adolescenților.

Proiectul Now What, după cercetarea datelor disponibile privind mentoratul în rândul tinerilor aflați în îngrijire, a încheiat următoarele caracteristici privind programul de formare a mentorilor (intitulat Seminarul „Train-the-Mentor”):
•
•

•

•

•

Durata: seminarul va dura șase (6) ore.

Participanți: Zece (10) mentori vor participa la fiecare seminar. Acești mentori vor fi fie profesioniști care lucrează deja
în instituțiile de îngrijire în care locuiesc tinerii, fie vor fi voluntari care lucrează deja în domeniu, având o idee clară și
experiență cu privire la situația copiilor aflați în îngrijire și părinți.

Obiective și obiective: Fiecare seminar va avea scopul de a ajuta profesioniștii de îngrijire și voluntarii să înțeleagă sfera
și limitele rolului lor de mentori, să îi ajute pe mentori să dezvolte abilitățile și atitudinile de care au nevoie pentru a
îndeplini eficient rolul lor, pentru a le oferi informații despre program. politici și cerințe și pentru a le oferi informații
despre nevoile particulare ale grupului țintă, adică părinții de îngrijire.
Instructor: Un antrenor cu experiență pentru adulți va asuma rolul de instructor de mentori. Acest profesionist ar
trebui să aibă experiență relevantă pe subiect (mentoratul tinerilor), pe grupul țintă (tineri în îngrijire) și cu privire la
obiectivele, obiectivele și rezultatele proiectului. Comitetul de mentorat va lua decizia cu privire la persoana (persoanele) care va pregăti grupurile de mentori, pe context național.
Conținut: Domeniile tematice abordate în cadrul Seminariilor
Train-the-Mentors sunt descrise astfel:
o
o
o
o
o
o

•

Misiunea, obiectivele și obiectivele programului o Drepturile copilului

Participarea copiilor - Modelul de participare Lundy o Viața și supraviețuirea după îngrijire
Planul de părăsire a îngrijirii

Metodologia de îndrumare: politici și proceduri
Contractul de mentorat

Politica de confidențialitate

Domeniile tematice au fost alese pentru a aborda mediul educațional și profesional al mentorilor participanți la instruire. Prin urmare, întrucât mentorii vor fi profesioniști sau voluntari care lucrează deja în domeniu, informațiile despre
situație, nevoile și problemele copiilor și tinerilor aflați în îngrijire nu vor fi incluse în formare. Pe de altă parte, aspecte
mai practice, precum Contractul de mentorat și Politica de confidențialitate, vor face parte din instruire, astfel încât
participanții să aibă o imagine foarte clară a rolului, obligațiilor și limitărilor lor.

Instrumente: Instrumentele de păstrare a înregistrărilor, cum ar fi Lista participanților care sprijină sesiunile de instruire, vor fi furnizate instructorului și vor fi păstrate de Comitetul de îndrumare. Mai mult, vor fi luate dispoziții
pentru a oferi mentorilor materialele educaționale relevante în format tipărit sau electronic. Aceste materiale includ
politicile și procedurile care vor fi aplicate în procesul de mentorat, prezentarea Planului de părăsire a îngrijirilor și
instrumentele pe care mentorii vor trebui să le folosească pentru a înregistra întâlniri și comunicarea cu mentorii lor.

Principiile de potrivire a succesului între mentori și tineri

În cadrul oricărui program de mentorat, potrivirea și corelarea cu succes a mentorilor și a menșilor este critică. Este unul dintre
factorii cruciali ai succesului oricărui program de mentorat și, prin urmare, trebuie proiectat și executat cu atenție. Există pași
specifici și principii care trebuie luate în considerare pentru a se asigura că reușita este potrivită și că atât mentorii, cât și mentorii sunt mulțumiți de perechea lor. Pașii și principiile de bază sunt după cum urmează:
•

•

Identificarea scopului programului. Trebuie să fie definite obiective și scopuri clar definite pentru programul de mentorat. Fără scop clar, organizațiile fac adesea ipoteze în procesul de potrivire, ghicind ce criterii au sens să se potrivească,
spre deosebire de cartografiere obiectivele organizaționale ale programului. Acest lucru poate duce la meciuri proaste,
participanți nemulțumiți, implicare scăzută și, în cele din urmă, o pierdere de timp pentru toți cei implicați. Înțelegerea
scopului programului va ajuta la stabilirea criteriilor și la determinarea tipului de potrivire care va fi utilizat. De asemenea, va ajuta la formularea valorilor-cheie care trebuie colectate pentru a ști dacă programul are succes. De exemplu,
în ceea ce privește proiectul Now What, scopul a fost clar definit și se referă la dobândirea acestor abilități de viață de
către persoanele care abandonează tinerii care sunt vitale pentru o viață independentă și sănătoasă a adulților, departe
de sistemul de îngrijire.
Determinarea tipului de potrivire. Având în vedere scopul general al programului, următorul pas este să alegeți tipul
de potrivire care va fi implementat în program. Astăzi, există patru tipuri populare de potrivire care trebuie luate în
considerare:
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a. Auto-potrivire: permite menșilor să-și găsească proprii mentori. Acest tip de potrivire dă oamenilor un cuvânt
de spus în acest proces, permițându-le să aleagă un anumit mentor sau să-și prezinte opțiunile de top. Acest tip de
potrivire este util pentru mentoring mai generalizat și poate duce la o mai bună satisfacție a participanților, deoarece
aceștia au mai mult de spus în ce se potrivesc. Statisticile arată că persoanele care își aleg propriul mentor tind să aibă
rezultate mai bune.
b. Administrarea potrivită. Acesta împuternicește coordonatorii de programe să creeze meciuri în numele participanților și este obișnuit în cazul în care o organizație sau un parteneriat a identificat participanții și potrivirile specifice pe care le dorește în cadrul programului.

c. Combinarea în vrac. Acesta permite coordonatorilor de programe să se potrivească simultan cu un număr mare de
participanți la program. Este un economizor de timp excelent atunci când piscina participantului devine mai mare de
200+, ceea ce face dificilă administrarea foilor de calcul și a personalului. Acest lucru reduce povara administrației și
angajarea în timp. Acesta este adesea folosit pentru un program de carieră de mentorat.
•

•

•

•

d. Combinarea potrivită. Este o combinație a tipurilor de potrivire menționate anterior, atunci când un singur tip nu
este suficient de divers pentru a se potrivi nevoilor unui program.

Cu ajutorul îndrumării, o mărime nu se potrivește cu toate și fiecare obiectiv va justifica un set unic de criterii. Participanții la Mentor vor aduce la program diferite competențe, abilități și cunoștințe organizaționale. Este important să se
potrivească mentorilor și oamenilor cu privire la trăsăturile corecte de calificare. Pentru a face acest lucru, mentorii și
mandatarii completează informațiile despre profil. Pe baza obiectivelor programului, aceste profiluri, care pot fi incluse
în etapa de aplicare, vor conține elemente care să contribuie la crearea unor potriviri bogate, cum ar fi obiectivele de
dezvoltare mentee, competențele de mentor, funcția, experiența în muncă și viața, interesele topice și educația fundal.
De asemenea, este important ca participanții, în special pe cei cu mandat, să stabilească ce preferințe sunt vitale pentru
ei într-un meci. Ar putea fi fundal personal sau seturi de competențe. Profilele robuste trebuie să cuprindă o gamă largă
de informații pentru a face meciuri mai informate, în timp ce pe de altă parte nu ar trebui să fie prea lungi. Limitarea
întrebărilor la mai puțin de 20 de ani este întotdeauna un sfat bun pentru a vă aminti, deoarece potrivirea cu prea multe
criterii este cel mai bine consumatoare de timp și în cel mai rău caz imposibil de realizat.

Instrucțiuni adresate mentorilor și mandatelor. Pentru a asigura progresul mentor și mentor în întreaga relație, ar
trebui să se ofere îndrumări. Furnizarea de orientări și structuri pentru participanți este deseori neglijată și, uneori,
este ratată ocazia de a crea o cale formală și structurată pentru mentori și mentori. Educația atât a mentorilor, cât și a
oamenilor cu privire la modul în care să se desfășoare cel mai bine întâlniri, să ofere feedback constructiv și să rămână
pe drum cu obiectivele individuale va oferi îndrumări pentru ca perechile să urmeze, pe măsură ce crește relația de
mentorat. Oferirea de formare și resurse pentru a ajuta participanții să inițieze și să faciliteze relația de mentorat va
face impact și pe termen lung.
Identificarea provocărilor. În timpul procesului de potrivire există un potențial pentru câteva defecte și
provocări. Ele trebuie identificate în timpul procesului de planificare, precum și cele mai bune modalități de
abordare a acestor provocări, pentru a evita numeroase probleme atunci când începe relația de mentorat.

În ceea ce privește proiectul Now What, procesul de potrivire se va baza pe următoarele elemente:

Dezvoltarea acelor variabile care trebuie luate în considerare, astfel încât să se realizeze cele mai bune meciuri. Astfel
de variabile sunt:
o
o

•

•
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potrivirea mentorilor cu părinții care au povești de viață similare

potrivirea mentorilor cu părinții care au naționalități similare (în special în cazul minorii neînsoțiți)

Alte variabile și caracteristici care trebuie luate în considerare la realizarea meciurilor sunt interese; proximitate; disponibilitate; vârstă; sex; cursă; etnie; personalitate; preferințele exprimate de mentor și mentor; goluri; punctele forte;
experiențe anterioare. Deși cercetările sugerează că potrivirea bazată pe rasă, etnie și factori socioeconomici ar trebui
să fie luate în considerare, calitățile și comportamentele mentorului sunt cele mai semnificative, deoarece mentorul are
cea mai mare responsabilitate pentru succesul întâlnirii.

Crearea de profiluri de mentori / mentori care solicită informații specifice pe care se va baza potrivirea. Atât mentorii
cât și mentorii vor completa un profil care conține informații, caracteristici personale și preferințe (a se vedea anexele
relevante). Personalitatea, trăsăturile, aspirațiile și obiectivele fiecărui mentor și ale fiecărui mentor vor fi reflectate în
profilurile lor, astfel încât potrivirea să aibă succes.
Comitetul de mentorat va fi responsabil de potrivirea mentorilor și mentorilor lor. Prin utilizarea informațiilor furnizate de cereri și sondajele de la mentori și mentori, Comitetul va încheia meciurile. O listă completă de mentori va fi, de
asemenea, elaborată astfel încât, în caz de probleme sau bariere în potrivire, mentorii să fie înlocuiți.

Furnizarea de
supraveghere și suport

Obiective, beneficii și provocări asociate supravegherii procesului de
mentorat
Deoarece standardul de îngrijire este definit de activitate, monitorizarea trebuie să fie adecvată nivelului activității implicate.
În general, mentoratul în grup necesită mai puțină monitorizare și supraveghere de la un coordonator al programului de mentorat decât o relație de mentorat unu la unu. Monitorizarea și susținerea meciului ajută la motivația și ghidarea relației și este
esențială pentru succesul relației. Întrucât relațiile de mentorat se dezvoltă de-a lungul timpului, sprijinul oferit de personalul programului poate ajuta mentorul să se adapteze la nevoile de dezvoltare ale mentorului. În plus, monitorizarea și sprijinul consistent și frecvent ajută meciul să navigheze la orice provocări apărute. În cele din urmă, monitorizarea și susținerea
relațiilor de mentorat este esențială pentru asigurarea siguranței copiilor.

Supervizarea are efecte pozitive asupra îndrumătorului și ca urmare a relației de mentor și a persoanei fizice. Unele dintre efectele pozitive asupra mentorului, mentorului și relației generale de
mentorat sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Este esențial (în special la începutul relaţiei) să sprijini consolidarea și durabilitatea relației

Permite personalului programului și coordonatorului de program să monitorizeze și să trateze orice probleme de
siguranță
Oferă feedback atât din partea mentorilor, cât și a mentorilor cu privire la dezvoltarea, activitățile și progresul relației
Împiedică arderea personală

Îi ajută pe mentori să se concentreze pe locurile lor orbe

Îi ajută pe mentori să își descopere propriul model de comportament
Contribuie la dezvoltarea abilităților de îndrumător
Este un proces de control al calității

Poate oferi un unghi diferit asupra unei probleme

Crește capacitatea mentorilor și mentorilor de a face față și de a gestiona conflictele, sfaturi și asistență din partea
personalului programului, acolo unde este necesar.

Persoanele care vor fi responsabile de monitorizare, supraveghere și sprijinul procesului de mentorat sunt coordonatorul programului de mentorat și Comitetul de mentorat. Este important ca coordonatorul de mentorat și Comitetul să verifice progresul,
să încurajeze participanții și să se asigure că relația funcționează. Coordonatorul este un promotor, o legătură și reprezentantul
administrației. Coordonatorul și Comitetul monitorizează relația și ajută părțile să se dezvolte, să se întâlnească unu-la-unu cu
participanții și să publice informații pentru a oferi sfaturi de mentorat, actualizări ale programului și reflectoare asupra anumitor participanți sau evenimente. Este important ca coordonatorul și Comitetul să aibă o relație cu toți mentorii și mentorii
pentru a rezolva problemele înainte ca acestea să devină severe. Aceste relații nu sunt de a trăda confidențele, ci de a evidenția
probleme. Identificarea oricărei probleme grave are nevoie ca coordonatorul, comitetul, mentorul și persoana care se ocupă să
fie implicați în abordarea problemei, întotdeauna într-un mod confidențial.
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Elemente de bază pentru supravegherea și sprijinul (de ex. Profilul supervizorului, durata și frecvența întâlnirilor de supraveghere,
rolurile profesioniștilor implicați etc.)
Principalele motive pentru care se oferă supervizarea mentoratului sunt, în primul rând, asigurarea unui sprijin continuu
pentru mentori - un loc pentru a discuta și a împărtăși experiențele de mentorat și pentru a-și aprofunda procesul de învățare
și dezvoltare ca mentor. În al doilea rând, supravegherea regulată este o modalitate excelentă de a vă asigura un angajament
consecvent cu mentorii și activitățile dvs. de îndrumare. Nu în ultimul rând, supervizarea poate garanta că practica îndrumării rămâne înrădăcinată în scopul și nevoile programului.

Supervizarea și susținerea programelor de îndrumare este un element crucial care are efecte
multiple asupra procesului de mentorat general, în ceea ce privește calitatea și durata acestuia.
Anumite provocări legate de sprijinirea mentorilor în diferite stadii de dezvoltare pentru a-și
facilita practica etică și progresul continuu în calitate de mentori. O supervizarea permanentă a
fost recunoscută ca fiind foarte importantă de către toți cei implicați. În concluzie, supravegherea de mentor implică următoarele sarcini:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Să exploreze tehnici și să ajute la probleme

Să ofere ocazia de a reflecta asupra propriilor practici
Să sprijine un mentor care se simte în adâncul lor
Să susțină problemele etice

Să fie disponibil pentru mentor ca supapă de siguranță emoțională
Să se asigure că mentorul și tânărul se întâlnesc în mod regulat

Să monitorizeze calitatea relației mentor-tânăr și să evalueze dacă progresează spre atingerea obiectivelor sale
Pentru a ajuta la rezolvarea problemelor care ar putea apărea între pereche

A obține feedback despre modul în care personalul / coordonatorul programului poate susține mai bine meciul.

Unele dintre cele mai frecvente cazuri în care trebuie furnizată supravegherea sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Întâlnirile nu au loc în mod regulat conform convenției

Mentorul informează că tânărul nu returnează apelurile

Mentorul nu este sigur de activitățile adecvate de întreprinzător cu tânărul

Tânărul presupune că nu se bucură de activitățile pe care le desfășoară cu mentorul lor
Tânărul implică faptul că nu li se oferă posibilitatea de a lua orice decizie

Mentorul este preocupat de faptul că tânărul nu vorbește în timpul întâlnirilor
Mentorul se simte copleșit de problemele tânărului

Mentorul se simte frustrat de o lipsă percepută a impactului asupra tânărului
Mentorul încalcă regulile de bază ale programului sau Codul de conduită
Mentorul și / sau tânărul pierd interesul în relație

Mentorul este implicat prea mult în familia tânărului.

Metodele care trebuie implementate pentru a culege informații despre procesul de mentorat
pentru a facilita monitorizarea și supravegherea procesului pot fi rezumate după cum urmează:
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• întâlniri programate cu mentorii și cu menștrii

• metode de colectare a feedback-ului în curs (casete de sugestii, sesiuni de supraveghere a mentorilor)

• înregistrări scrise, de ex. întâlniri de întâlnire, planuri de acțiune care urmăresc călătoria mentorului (cu condiția ca
aceasta să nu încalce confidențialitatea)
• contribuția altor părți interesate

• analiza proceselor de ex. re-potrivire, intervenție timpurie pentru abordarea problemelor din cadrul relațiilor
• încetarea anticipată a relațiilor de mentorat

• dovezi din cadrul sesiunilor de susținere sau de supraveghere cu mentorii

Datorită consecințelor negative ale relațiilor de mentorat care se termină prematur, este important ca programele de îndrumare pentru tinerii în îngrijire să aibă o structură solidă de monitorizare și sprijin pentru a ajuta perechea de mentori. În diferite programe de mentorat pentru
tineri în îngrijire, sprijinul a avut unele dintre următoarele caracteristici:
•
•

•
•
•

•

•

Buget: În unele cazuri, a fost acordat un buget atît mentorilor, cît și mentorilor (de exemplu pentru a acoperi costurile
de transport și de alimente)

Grupul de mentorat: pot fi înființate grupuri formate atât din mentori, cât și din partea conducătorilor, pentru a se
întâlni și a discuta aspecte legate de procesul de mentorat și de relația de mentorat. Astfel de grupuri oferă, de asemenea, o oportunitate pentru personalul / coordonatorul programului de a observa cum interacționează perechea cu
ceilalți, precum și modul în care mentorii și menștrii se raportează individual.
Grupuri de asistență mentorală: Acești grupuri oferă un loc comun în care mentorii împărtășesc dificultăți și rezolvă
probleme cu ajutorul personalului / coordonatorului programului
Încărcături rezonabile: Mentorii nu ar trebui să întreprindă mai multe cazuri decât cele pe care le pot gestiona, deoarece vor avea un efect negativ asupra calității relației de mentorat

Comunicare: Un mecanism comun de monitorizare și sprijin este comunicarea dintre coordonatorul programului și
mentori și apelanții (apeluri telefonice, întâlniri personale și jurnale de activitate mentor). Comunicarea ar trebui să
fie frecventă în primele etape ale meciului, în cazul în care există îngrijorări. Mai mult decât atât, mentorii și mandatarii ar trebui să primească informațiile de contact ale coordonatorului programului și orele de lucru, un număr de
sprijin de 24 de ore pentru a solicita emiterea de chestiuni și numerele de linii telefonice de urgență.

Resurse de informații: Mentorii ar trebui să aibă acces complet și ușor la informații despre resurse la nivel local sau
național. Unele programe de mentorat au sugerat că un coordonator de resurse sau un director ar fi de ajutor pentru
relația de mentorat.

Planul: Un plan clar pentru cazurile în care tânărul în îngrijire este mutat într-o altă structură / instituție de îngrijire
este un alt mijloc de a susține relația de mentorat. Un astfel de plan va determina modul în care perechile se vor ajunge
unul în celălalt în cazul unei mișcări. Programele, bazate pe acest plan, ar trebui să încurajeze, de asemenea, ca perechile să fie creative și flexibile în a se conecta unul cu celălalt, cum ar fi apelarea sau trimiterea textului atunci când nu
se pot întâlni personal.

În ceea ce privește frecvența și durata sesiunilor de supraveghere, acestea sunt contractate oficial
și, în general, durează între 1,0 și 1,5 ore fiecare. Numărul minim de sesiuni luate este de 4 (patru) și acestea sunt repartizate în funcție de cerințele procesului de supraveghere / mentorizare.
Supraveghetorul ar trebui să aibă un set de întrebări adresate mentorilor și îndrumătorilor, pentru a avea o imagine clară asupra dezvoltării relației lor de mentorat. Unele întrebări pentru a
facilita supravegherea și monitorizarea sunt următoarele:
• Sunt îndeplinite obiectivele pe termen scurt și pe termen lung? Acestea includ reprezentanții individuali și cei ai programului
• Lucrurile merg așa cum era de așteptat?

• Sunt procesele administrative funcționale? Trebuie ceva schimbat?

• Sunt procesele și sistemele utile, relevante și ușor de înțeles de către toți?

• Sunt relațiile dintre mentori și cei care își desfășoară activitatea bine pregătită? Știm? De unde stim?
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• Problemele și problemele ridicate de către mentori și mentori sunt abordate în timp și în mod eficient?

• Ați identificat nevoile de formare continuă? Dacă da, ce măsuri au fost luate pentru a răspunde acestor nevoi?
• Ce funcționează bine? Ce funcționează mai puțin bine? Ce trebuie făcut în prezent și în viitor în mod diferit?
• Sunt toate părțile interesate relevante ținute la curent cu progresul proiectului?
• Cum se înregistrează probele?

• Ce alte surse de dovezi putem folosi pentru a afla cât de bine merge lucrurile?
• Cum sunt analizate și evaluate datele?
• Cum înțelegem rezultatele?

• Cum pot fi utilizate concluziile pentru a îmbunătăți data viitoare?

• Există un sistem fiabil pentru gestionarea și stocarea documentației confidențiale?
Pe baza răspunsurilor furnizate, supraveghetorul va evalua procesul de mentorat și va proceda la modificări și modificări,
dacă este necesar. În mod similar, supraveghetorul sau Comitetul de mentorat ar trebui să organizeze periodic întâlniri cu
persoanele fizice, pentru a primi feedback-ul lor cu privire la procesul de îndrumare. În timpul acestor ședințe de supraveghere, se va căuta opinia și sentimentele mentorilor în legătură cu procesul, lăsând spațiu pentru ca fiecare mental să-și exprime
opiniile asupra procesului, mentorului și organizării generale a îndrumării. Pe baza răspunsurilor mentorilor și mentorilor,
supraveghetorul și Comitetul vor întreprinde acțiuni relevante care pot varia de la schimbarea frecvenței întâlnirilor la
schimbarea perechilor. Deciziile vor trebui anunțate atât mentorilor, cât și mentorilor, precum și cursul acțiunilor care trebuie
urmate.
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Resurse şi Servicii pentru
mentori
Instrumente şi resurse pentru mentori

A se vedea anexele relevante (de ex : profilul mentorului, politicile de confidenţialitate, fişa postului pentru mentor,
etc)

Înregistrarea documentelor

A se vedea anexele relevante (de ex: foia de contact a mentorilor, contractual mentorului sau a persoanei mentorate,
fişa de evalaure, etc.)

Ce ar trebui/nu ar trebui să facă mentorii
Mentorii ar trebui:
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Comunicați în mod eficient: trebuie să comunice și să discute anticipat cu tinerii în avans. Atingerea așteptărilor de la
bun început de la început garantează că nu există prea mult spațiu pentru neînțelegeri.
Să conducă prin exemplu: În calitate de mentori, ei ar trebui să aibă ca scop stabilirea unui bun exemplu pentru
menșionații lor în toate activitățile.

Inspirați încrederea: prin oferirea unui feedback constructiv în timp util, mentorii pot ajuta tinerii în îngrijire să obțină
instrumentele necesare pentru a conduce o viață independentă cu o mai mare încredere.
Respectarea diversității: Mentorii ar trebui să fie conștienți de diferențele în ceea ce privește capacitatea, genul, cultura sau circumstanțele vieții care pot necesita locuri de cazare speciale. De asemenea, este important să fim conștienți
de grupurile și serviciile de campus și de sprijin local, care pot ajuta pe oameni în diferite situații, precum și conștientizarea propriilor limite în abordarea unor astfel de probleme.
Fiți accesibili: Mentorii ar trebui să-și dorească timpul să-și cunoască personalul și să-și construiască o relație mentorală puternică cu aceștia. Aceasta include stabilirea unui respect reciproc în care ambele părți își respect reciproc
timpul, efortul și calificările.

Luptaţi pentru beneficii reciproce. Relația trebuie definită de la început ca fiind reciproc avantajoasă. Fiecare participant sa angajat la relația de alegere. Fiecare ar trebui să-și împărtășească în mod deschis obiectivele pentru relație și
să colaboreze pentru a le ajuta să le atingă.
Acceptați confidențialitatea. Menținerea unui mediu de confidențialitate este o componentă esențială în construirea
încrederii între participanți. Fără o abilitate reciprocă de a vorbi liber, așa cum o justifică situația, relația este puțin
probabil să-și atingă întregul potențial.

Angajați-vă pentru onestitate. Participanții ar trebui să fie dispuși să împărtășească cu sinceritate ceea ce se așteaptă
să obțină din relația și viziunea lor de a ajunge acolo. Ei ar trebui să fie pregătiți să ofere feedback sincer, după caz,
chiar dacă feedback-ul este critic.

Ascultați și învățați. Beneficiul reciproc și onestitatea pot fi obținute numai atunci când ambii membri simt că punctele
lor de vedere sunt auzite și respectate. În special, mentorii trebuie să-și amintească că relația nu este în primul rând
despre ei.
Construirea unui parteneriat de lucru. Luați în considerare structurarea unui parteneriat de lucru care include consul-
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•
•
•

tarea proiectelor sau colaborările active înrădăcinate în baza comună a obiectivelor profesionale împărtășite. Aceste
colaborări pot duce la descoperiri despre stilul de lucru preferat al fiecărui participant, obligațiile zilnice și aspirațiile
profesionale.
Fii flexibil. Ar putea ajuta o relație de mentorat să aibă obiective definite, dar procesul poate fi la fel de important sau
mai mult decât obiectivele.
Oferiți critici constructive. Mentorii ar trebui să fie amabili, dar sinceri, oferindu-le oportunităților de a îmbunătăți
abilitățile și a dezvolta noi cunoștințe.

Promovarea independenței. Aceștia ar trebui să le ofere tienrilor lor toate oportunitățile de a învăța prin experiență

Mentorii nu ar trebui:
•
•

•
•
•

Să uite că sunt responsabili de construirea relației de mentorat.

Să încerce să rezolve toate problemele tinerilor cu care lucrează. Persoana mentorată trebuie să învețe să rezolve
problemele, în timp ce mentorul ar trebui să ofere instrumentele pentru a face acest lucru. Mentorii nu ar trebui să
facă ceea ce mentorii ar trebui să facă singuri.

Să acţioneze ca și cum ar ști mai multe decât ei. Dacă nu au răspunsul la o întrebare pe care o pune mentalul, mentorii
ar trebui să le spună acest lucru. Apoi, ar trebui să facă unele cercetări pentru a găsi informațiile corecte.
Să uite supravegherea critică. Ei nu ar trebui să permită prieteniei să conducă la favoritism.

Să rămână într-o o relație de mentorat atunci când văd că nu funcționează. În cazul în care simt că persoana nu este
compatibilă cu ei, este mai bine să închei relația

Contract de mentorat

Contractele sau acordurile de mentorat joacă un rol vital în asigurarea faptului că așteptările ambelor părți sunt realiste și
realizabile și că fiecare are o înțelegere similară a relației de mentorat. Contractele de mentorat ar putea include următoarele
componente:

1. Obiective / așteptări - de ce facem acest lucru? Care sunt rezultatele de așteptat să rezulte din relația de mentorat?
2. Asigurarea confidențialității - definește zonele care nu sunt adecvate pentru discuții sau dezvăluire.

3. Rolurile și responsabilitățile - sunt de acord asupra rolului Mentorului și asupra rolului Menteei și asupra responsabilităților fiecărei părți față de celălalt.
4. Frecvența întâlnirilor - disponibilitatea Mentorului și a Mentei, durata ședințelor și îndeplinirea sarcinilor.
5. Suma și tipul de sprijin - ceea ce este necesar de către Mentee și ce poate fi furnizat de mentor?

6. Rezolvarea conflictelor - cum veți face față dezacordurilor sau ceea ce este perceput ca rezistență?

7. Planul de dezvoltare - cum veți planifica dezvoltarea și cum îl veți urmări și evalua (dacă este cazul)?
8. Durata estimată - cât timp ar trebui să aibă ultima relație, este termen scurt sau mai lung?
9. Cum îmi va susține angajatorul în rolul meu de mentor?

10. Fiecare situație de mentorat și locul de muncă este diferită. În general, angajatorii vor sprijini mentorii în următoarele moduri: să ofere sprijin și timp suficient pentru a-și îndeplini rolul de mentor.
11. Monitorizarea procesului de mentorat și a progresului acestuia.

12. Oferiți o separare clară între programul de mentorat și procesul de management al performanței companiei și nu-l
țineți pe mentor responsabil pentru problemele legate de performanța mentee.
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ANEXE
ANEXA 1: Formular de aplicare pentru mentori
Informații Generale
Nume

Prenume
Sex

Data nașterii
Adresa

Număr telefon
E-mail

Cea mai bună metodă de contact

Vă rugăm să enumerați formările dvs. școlare
Diplomă

Instituția școlară

Vă rugăm să detaliați experiența dvs. profesională
Durata

Organizația

Perioada studiilor

Specializarea

Funcția

Principalele activități desfășurate

Vă rugăm să detaliați experiența dvs. de voluntariat
Durata

Organizația

Funcția/ profilul
muncii

Data absolvirii (lunaanul)

Categorii de tineri (din Principalele activități
sistemul de protecție,
desfășurate
neînsoțiți, minori,
studenți)
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Ați lucrat vreodată cu copii / tineri din sistemul de protecție? DA

NU

Dacă da, vă rugăm să furnizați informații despre organizație, durată și rolul dvs.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vă rugăm să enumerați orice abilități speciale, certificări, talente, hobby-uri sau interese (de exemplu legate de sport, muzică,
activități creative etc.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
Aveți permis de conducere valabil? DA

NU

Dețineți sau aveți acces la o mașină? DA
Aveți vreo problem de sănătate? DA

NU
NU

Dacă da, vă rugăm să explicați: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Aveți obiectați privind verificarea datelor dvs. de către organizația noastră? DA

NU

De ce doriți să deveniți un mentor pentru tinerii din sistemul de protecție?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ce sperați să obțineți din experiența de mentorat?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Supravegherea și sprijinul: Este recunoscut faptul că lucrul cu tinerii poate fi copleșitor, în special într-o relație unu la unu.
Suportul, îndrumarea și supravegherea strânsă nu sunt doar disponibile pentru toți mentorii, ci reprezintă, de fapt o cerință de
participare la program. Având în vedere acest lucru, toți mentorii trebuie să aibă contact telefonic cu Coordonatorul programului cel puțin o dată pe lună, în plus față de o întâlnire față în față, pe trimestru.
Sunteți dispus să vă angajați conform cerințelor de mai sus? DA
Ce fel de sprijin credeți că veți avea nevoie ca mentor voluntar?

NU

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Angajament: Programul de mentorat implementat de proiectul Now What își propune să reflecte cele mai bune standardele în
mentorat. Din acest motiv, vi se cere să petreceți minimum 12 întâlniri de mentorat, care durează câte 1-1,5 ore fiecare, pentru
o durată de cel puțin șase luni cu un tânăr din acest program, plus contact săptămânal prin telefon, dacă este necesar.
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Sunteți disponibil să vă angajați la cerințele de mai sus? DA

NU

Descrieți cum intenționați să îndepliniți acest angajament:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
Formare: se așteaptă ca mentorii să participe la seminarul “Formarea mentorilor”, o sesiune de formare de 6 ore înainte de
începerea procesului de mentorat, pentru actualizarea cunoștințelor și abilitățiilor. Instruirea va cuprinde subiecte precum
metodologia de mentorat, planurile de asistență după terminare și contractul de mentorat.
Puteți participa la cursuri de formare? DA

NU

Droguri și alcool: Sunteți disponibil să vă angajați că nu veți avea niciun contact cu tânărul din proiect, în timp ce sunteți afectat sau consumați droguri sau alcool?
DA

NU

Sunteți dispus să lucrați cu un copil care are dizabilități? DA

NU

Sunteți dispus să lucrați cu tineri din alte grupuri etnice decât al dvs.? DA
Ați prefera să lucrați cu un tânăr dintr-o anumită etnie sau sex? DA

NU

NU

Dacă da, listați etniile preferate și genul persoanei …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ați petrecut vreun timp în sistemul de protecție ca și copil / tânăr? DA

NU

Dacă da, vă rugăm să descrieți (de exemplu, durata, instituția): ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zile și ore disponibile pe săptămână pentru sesiunile de îndrumare:
Ziua

Luni

Marți

Ore (perioadă)

Miercuri
Joi

Vineri

Referințe: Vă rugăm să oferiți 3 persoane de contact care pot da referințe despre dvs. Toate persoanele numite trebuie să vă fi
cunoscut de cel puțin 12 luni, să nu fie rude cu dvs., să fie în legătură periodică cu dvs. și să poată să garanteze pentru dvs.
Nume:

Prenume:

Număr de telefon:

Relaționarea cu dvs.:

Cea mai bună perioadă pentru a fi sunată:
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Nume:

Prenume:

Număr de telefon:

Relaționarea cu dvs.:

Cea mai bună perioadă pentru a fi sunată:
Nume:

Prenume:

Număr de telefon:

Relaționarea cu dvs.:

Cea mai bună perioadă pentru a fi sunată:

Prin prezenta, certific faptul că afirmațiile anterioare sunt adevărate și corecte din câte știu eu. Acord prin prezenta permisiunea agenției de a verifica astfel de răspunsuri. Înțeleg că orice declarație falsă privind această cerere poate fi considerată
drept motiv suficient pentru respingerea acestei cereri sau pentru suspendarea imediată a voluntariatului.
Semnatură:

Condiții de mentorat / voluntariat
1.
2.
3.
4.
5.

Data::

Participați la sesiuni de orientare și sesiuni de instruire a mentorilor, care vă vor pregăti să lucrați ca mentor și să
oferiți idei și activități.
Participați la toate întâlnirile și instruirile programate ale echipei de proiect.

Consimțiți la o evaluare intermediară și finală, completată de coordonatorul proiectului.

Urmați toate politicile, regulile și procedurile organizației care implementează proiectul.
Veți fi profesionist în orice moment.

Sunt de acord cu toate condițiile menționate mai sus și confirm că nu am făcut-o și nici nu sunt în prezent implicat în activități
de natură penală. De asemenea, acord permisiunea DGASPC Timiș să verifice cu autoritățile competente (instanțe, agenții de
tineret și poliție, etc.), dacă este necesar, în ceea ce privește aspectele legate de trecutul meu.
Nume și prenume:
Semnatură:

Declarație de confidențialitate

Data::

În derularea responsabilităților ca mentor, înțeleg că pot avea acces la informații despre tineri și copii aflați în îngrijire. În ceea
ce privește toate aceste informații, sunt de acord să respect cu strictețe confidențialitatea cerută de instituție. De asemenea,
sunt de acord că informațiile și cunoștințele de natură confidențială, obținute prin implicarea mea în proiect, nu pot fi utilizate, distribuite sau discutate în afara responsabilităților mele ca mentor.
Prin prezenta, atest că am citit această Declarație de confidențialitate și sunt de acord că serviciul meu de mentor depinde de
respectarea strictă a acestuia. Înțeleg și sunt de acord că voi fi exclus dacă încalc standardul de confidențialitate al instituției.
Nume și prenume:
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Semnatură:

Data::

ANEXA 2: Descrierea atribuțiilor mentorului
Descrierea postului de mentor

Proiectul Now what? ajută la consolidarea abilităților tinerilor în pregătirea lor pentru viața adultă, pentru a-i sprijini să
aleagă opțiuni de viață pozitive care să le permită să-și maximizeze potențialul. Programul de mentorat utilizează mentorii
adulți care se angează să susțină, să orienteze și să fie prietenii unui tânăr pentru o perioadă de cel puțin șase luni. Devenind
parte a rețelei sociale a adulților și a membrilor comunității care se ocupă de tineri, mentorul poate ajuta tinerii să se dezvolte
și să atingă obiective pozitive academice, de carieră și dezvoltare personală.
Prezentare generală: Mentorul servește ca adult empatic în viața tinerilor și este disponibil să-i asculte, să-i valideze și să-i
antreneze pentru viitor și îi sprijină în negocierea relațiilor ca un adult tânăr independent.

Rolul, îndatoririle și responsabilitățile mentorului
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luați inițiativa în susținerea unei persoane tinere prin intermediul unei relații permanente, unu la unu
Serviți ca un model pozitiv și prieten
Construiți relația planificând și participând împreună la activități
Militați pentru respect reciproc
Ajutați la construirea stimei de sine și a motivației
Ajutați la stabilirea obiectivelor și îndrumați tânărul la îndeplinirea lor
Lucrați alături de tineri conform programului stabilit, și cu o comunicare ad-hoc suplimentară prin telefon, e-mail și
rețele sociale, dacă este necesar
Dezvoltați planul de mentorat împreună cu tânărul, care include obiectivele, activitățile și acțiunile de explorare a
oportunităților de învățare, îndeplinirea obiectivelor educaționale sau de ocupare a unui loc de muncă, definirea resurselor necesare etc.
Fiți un adult implicat, antrenându-i pe tineri în mod corespunzător să-și gestioneze relațiile și să navigheze în viață ca
un adult tânăr
Încurajați și sprijiniți tinerii în stabilirea și îndeplinirea obiectivelor educaționale, de ocupare a forței de muncă și de
implicare în comunitate
Facilitați și oferiți feedback tânărului în timpul fiecărei întâlniri
Încurajați și conduceți setarea de obiective pentru a finaliza cu succes planul de sprijin după părăsirea sistemului de protecție
Completați chestionarele, evaluările și alte sarcini administrative relevante
Colaborați cu Coordonatorul programului, pentru a-l informa cât mai bine despre activitatea de mentorat desfășurată
Participați la oportunități relevante de dezvoltare profesională
Participați la sesiuni de supervizare, monitorizare și evaluare ale coordonatorului / supervizorului.

Angajamentul de timp
•
•
•
•
•

Faceți un angajament de un an
Petreceți un minim de două până la trei ore pe lună cu tânărul sau conform înțelegerii prealabile
Comunicați cu tânărul săptămânal
Participați la o sesiune de instruire inițială de șase ore și la sesiuni de instruire suplimentare
Opțional, participați la evenimente de grup mentor / tânăr, grupuri de asistență pentru mentori și la evenimente ale proiectului

Participation Requirements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aveți cel puțin 21 de ani
Sunteți interesat să lucrați cu tinerii
Sunteți dispus să respectați toate politicile și procedurile proiectului
Sunteți dispus să finalizați procesul de depunere a documentelor și de evaluare
Sunteți disponibil și consecvent în îndeplinirea angajamentelor legate de timp
Participați la sesiuni de instruire a mentorilor, așa cum este prescris
Sunteți dispus să comunicați periodic cu personalul proiectului, să transmiteți informații despre activitate și să faceți
un feedback constructiv cu privire la activitățile de îndrumare
Nu aveți cazier
Nu utilizați medicamente ilegale
Nu folosiți alcool sau substanțe controlate în mod necorespunzător
Nu sunteți în prezent în tratament pentru abuzul de substanțe și nu aveți o perioadă de dependență de cel puțin cinci ani
Nu sunteți în prezent în tratament pentru o tulburare mintală sau spitalizat pentru astfel de tulburări în ultimii trei ani
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Procesul de potrivire
•
•

Se vor realiza potriviri în funcție de vârstă, interese, identități culturale și de altă natură etc.
Se va acorda atenție pentru a se asigura că atât mentorii, cât și tinerii se simt confortabil cu potrivirea
și au oportunități de a se cunoaște unul pe celălalt

Calitățile dorite
•
•
•
•

Implicat și ascultător activ
Încurajator și suportiv
Răbdător și flexibil
Tolerant și respectând diferențele individuale și culturale

•
•
•
•
•
•
•
•

Împlinirea personală prin contribuția în comunitățe și în viața tinerilor
Satisfacția de a ajuta pe cineva să se maturizeze, să progreseze și să-și atingă obiectivele
Sesiuni de instruire și activități de grup
Suport personal permanent, supraveghere pentru a ajuta parteneritul  să reușească
Activități de grup tânăr/ mentor, evenimente ale proiectului
Abilități sporite în lucrul cu tinerii
Obținerea de noi abilități transferabile și experiență de lucru pentru îmbunătățirea profilul profesional
Întâlnirea și interacțiunea cu persoane noi

Beneficii

Procesul de aplicare și de evaluare
•
•
•
•
•
•
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Cerere scrisă
Verificarea istoricului penal: cazier
Interviu personal
Oferirea de trei referințe personale
Participarea la instruirea ca mentor de șase ore
Proces complet de pre-evaluare (aplicație, interviu, referințe, evaluare etc.)

EQUAL OPPORTUNITIES

Minorities and Women Encouraged To Apply

ANEXA 3: DATE CONTACT MENTOR
Nume

prenume

Număr de telefon
Telefon mobil
e-mail

Adresa locului de muncă
Adresa de acasă
comentarii
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ANEXA 4: CONTRACT MENTOR
CONTRACTUL DE MENTOR
Nume:

Prin alegerea de a participa la Now What? Programul de mentorat, sunt de acord cu următoarele:
•

Respect toate regulile și îndrumările așa cum au fost subliniate de către coordonatori, instruirea mentorilor, politicile și
procedurile de program și acest contract

•

Mă angajez în relație cu mintea deschisă

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sunt flexibil și asigur sprijinul și sfaturile necesare pentru a ajuta tânărul să reușească
Fac un angajament pe o perioadă mai lungă (de ex un an)
Mă întâlnesc cel puțin trei ore pe lună cu tânărul

Mă întâlnesc cel puțin o dată pe săptămână cu tânărul

Obțin permisiunea reprezentantului legal pentru toate orele de întâlnire cu cel puțin trei zile în avans, dacă este posibil

Sunt punctual la întâlnirile programate sau îl sun pe tânăr cu cel puțin 24 de ore înainte, dacă nu pot să mă întâlnesc cu el
Transmit coordonatorului, lunar, întâlnirile pe care le-am avut cu tânărul și discut deschis despre activitățile realizate
Particip la întâlnirile de grup mentori- tineri

Îl informez pe coordonatorul de mentorat despre toate dificultățiile și îngrijorările relației mele cu tânărul

Păstrez orice informație pe care tânărul mi-o spune în confidențialitate, cu excepția situației în care se confruntă cu probleme care implică siguranța / sănătatea / bunăstarea lui sau a altor persoane
Nu sunt în prezența tânărului când consum alcool, tutun sau substanțe controlate
Particip activ la procesul de închieire atunci când vine momentul potrivit

Notific coordonatorul dacă sunt modificări ale adresei, numărului de telefon sau locului de muncă
Particip la sesiuni de instruire în mentorat

Accept sprijin din partea coordonatorului .

Înțeleg că, la încheierea parteneriatului, viitorul contact cu tânărul va fi în afara proiectului Now What? Programul de mentorat și se poate întâmpla numai prin consensul reciproc al mentorului, tânărului și reprezentantului său legal. Sunt de acord
să respect toate prevederile de mai sus ale acestui program, precum și orice alte condiții pe care coordonatorul le va cere.
Semnătura:
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Data:

ANEXA 5: CONTRACTUL PENTRU PERSOANĂ MENTORATĂ
Nume:

Data:

Prin alegerea de a participa la Now What? Programul de mentorat, sunt de acord să:

• Urmez toate regulile și orientările descrise de coordonatorul programului, instruirea persoanelor fizice, programul
politici și acest contract

• Să am o atitudine pozitivă și să fii respectuos cu mentorul meu

• Fac un angajament de un an pentru a fi însoțit de mentorul meu
• Întâlnesc cel puțin trei ore pe lună cu mentorul meu
• Contacteaz cel puțin săptămânal pe mentorul meu

• Obțin permisiunea părintelui / tutorelui pentru toate întâlnirile cu cel puțin trei zile înainte, dacă este posibil

• Sunt la timp pentru întâlniri programate sau sună-mi îndrumătorul cu cel puțin 24 de ore înainte, dacă nu sunt în stare a face
o întâlnire
• Discut orele și activitățile lunare de întâlnire cu coordonatorul programului și în mod regulat și comunic deschis cu coordonatorul programului, la cerere

• Informați coordonatorul programului cu privire la orice dificultăți sau domenii de îngrijorare care pot apărea în cadrul relaţie
• Participați la un proces de închidere când va veni acest moment

• Notific coordonatorul programului dacă am modificări de adresă sau număr de telefon

• Particip la sesiuni de pregătire a persoanelor fizice, ori de câte ori este organizat în timpul procesului de mentorat.
________________ (Iniţialele) Am înțeles că, la finalul proiectului, contactul viitor cu mentorul meu nu depășesc sfera de aplicare
a programului New Insights Mentoring Program și nu se poate întâmpla decât prin consensul reciproc al îndrumătorului,
mentorului și al părintelui / tutorelui meu. Sunt de acord să urmez toate prevederile de mai sus ale acestui program, precum și
orice alte condiții, conform instrucțiunilor coordonatorului de program în acest moment sau în viitor.

Semnătura:

Data:
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ANEXA 6: POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Data acceptării ___ / ___ / ___

Data modificării ___ / ___ / ___
Politica Now What? Programul de mentorat este realizată pentru a proteja confidențialitatea mentorilor, a tinerilor și a
personelor care îi îngrijesc. Fișierele / înregistrările programelor de mentorat, care includ informații personale, confidențiale
obținute de la mentori, tineri și îngrijitori, sunt considerate proprietăți ale proiectului Now What? și nu sunt disponibile pentru vizualizare de nimeni altcineva decât echipa de proiect.
Now What? Programul de mentorat cere personalului și mentorilor următoarele:

• Personalul programului va împărtăși informații despre mentori, tineri și familiile lor numai cu acordul coordonatorului
proiectului

• Toți potențialii mentori, tineri și reprezentanții legali ar trebui să fie informați cu privire la domeniul de aplicare și la limitările confidențialității acestui program.
• Mentorii trebuie să păstreze confidențialitatea informațiilor despre tânăr și personalul de îngrijire.
Limitele confidențialității

Informațiile din înregistrările mentorilor și ale persoanelor intervievate pot fi comunicate persoanelor sau organizațiilor în
următoarele condiții:

• Informațiile pot fi comunicate altor participanți, indivizi sau organizații numai după primirea formularului de acord semnat
de mentori, tineri și / sau îngrijitori.
• Personalul programului și voluntarii trebuie să dezvăluie informații despre abuzul / neglijarea unui copil sau informații
care indică faptul că un îndrumător sau un mentor intenționează să aducă prejudicii tânărului sau oricărei alte personae din
proiect

• Dacă membrii personalului programului primesc informații în orice moment al procesului de potrivire că un mentor folosește substanțe ilegale, are un istoric penal de orice fel sau foloseste în mod necorespunzător alcool sau alte substanțe controlate, informațiile pot fi comunicate coordonatorului de program

• Informațiile sunt în mod obișnuit distribuite între părțile cheie (potențiali mentori, tineri, îngrijitori) atunci când se ia în
considerare o potrivire. Cu toate acestea, identitatea deplină a potrivirii potențiale, inclusiv numele, adresele și statutele sunt
împărtășite numai după ce părțile implicate s-au întâlnit și au convenit să fie potrivite oficial. Fiecare parte are dreptul de
a refuza potrivirea propusă pe baza informațiilor anonime care le sunt furnizate. Informațiile care trebuie împărtășite pot
include: vârsta, sexul, rasa, religia, interesele, hobby-urile, ocupația, căsătoria sau statutul familiei, preferința sexuală, situația
în viață, motivele aplicării la program, criteriile de potrivire etc.
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ANEXA 7: RAPORTUL SESIUNII DE MENTORAT
RTUL SESIUNII DE MENTORAT
Numele mentorului:
Numele tânărului:
Data întâlnirii:

Numărul întâlnirii:
Durata întâlnirii:

Principalele teme discutate
Aspecte care trebuie reluate
Principalele elemente de învățare pentru
mentor
Principalele elemente de învățare pentru
tânăr
Puncte de acțiune pentru mentor
Puncte de acțiune pentru tânăr

Îngrijorări sau comentarii viitoare
Data următoarei întâlniri:
Semnătură:

Data întocmirii:

41

ANEXA 8: DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITAE
Declarație de confidențialitate mentor

Pentru ca o relație de mentorat să se dezvolte, atât mentorul, cât și tânărul trebuie să simtă că discuțiile cu privire la problemele private sunt tratate cu discreție. Scopul acestui acord este de a proteja atât mentorul cât și tânărul de încălcarea confidențialității în timpul procesului de îndrumare.

Eu, __________________________________, sunt de acord să păstrez confidențialitatea discuțiilor pe care le-am avut cu tânărul, cu
excepția cazului în care îmi este permis să împărtășesc aceste informații altor persoane. De asemenea, sunt încurajat să discut
orice îngrijorare cu privire la experiența mea de mentor cu coordonatorul (coordonatorii) programului de mentorat. Coordonatorul programului de mentorat va păstra confidențialitatea, cu excepția cazului în care este necesară încălcarea confidențialității pentru a menține siguranța personală a cuiva.
Înțeleg că o copie a aceastei declarații va fi înmânată și tânărului cu care s-a făcut potrivirea.
Semnătura:
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Data:

Anexa 9: Profilul mentorului
Următorul tabel prezintă caracteristicile de bază ale potențialului mentor pentru proiectul Now What. Aceste caracteristici pot
fi utilizate ca şi criterii de acceptare sau de respingere a unui potențial mentor:
Vârsta

Nerelevant

Sex

Nerelevant. Preferinţele tienrilor pot fi luate în considerare.

Naţionalitate
Educaţie
Profesie

Gradul de disponibilitate

Interese personale

Nu este relevant, chiar dacă ar fi de dorit să existe mentori cu aceleași naționalități ca și
tinerii.

Absolvent de studii umaniste (psihologie, asistență socială, educație etc.). Sunt acceptate și
alte grade, atât timp cât potențialul mentor a participat la un anumit tip de educație socială.

De preferat un om de științe sociale (psiholog, asistent social, formator, educator, etc). Alte
profesii sunt, de asemenea, binevenite, mai ales dacă aceasta este dorința mentorilor. Acești
profesioniști pot face parte din personalul instituției de îngrijire sau pot fi voluntari care au
participat, de asemenea, la instruirea în ceea ce privește instituția și grupul de tineri pe care
îi servește.

Mentorii potențiali ar trebui să fie disponibili și flexibili în ceea ce privește întâlnirile față în
față pe care le vor avea cu minții lor. Acestea ar trebui să fie, de asemenea, disponibile pentru
comunicare telefonică sau prin poștă cu persoanele fizice, cel puțin o dată pe săptămână.
De asemenea, mentorii ar trebui să își declare disponibilitatea pentru întâlniri cu supraveghetorul programului, întâlniri de formare, întâlniri de evaluare și eventuale evenimente
sociale pentru a participa cu mentorii lor.

Nu există o listă specifică de interese sau activități de recreere pentru mentorul potențial. Cu
toate acestea, un interes activ pentru sport, muzică, jocuri, mediu sau probleme sociale sunt
binevenite. Orice alt interes specific ar trebui să depindă de dorințele persoanelor fizice.

Următoarea listă include câteva dintre caracteristicile de bază ale unui îndrumător pentru
părinții tineri. Lista nu este exhaustivă.
• sociabil
• deîncredere
• pozitiv
• ascultător activ
• răbdător
• persistent
• să nu judece
Caracteristici de personalitate
• flexibil
• creativ
• respectuos
• cu simţul umorului
• demn de încredere
• sensibil
• responsabil
• onest
• grujuliu
Experienţa în mentorat

Dezirabil

Experienţa în mentorat
al copiilor şi tinerilor

Dezirabil

Experienţa în lucrul cu
copii şi tineri

Dezirabil
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Anexa 10: Ghid de interviu pentru Mentori
Acesta este șablonul care va fi utilizat pentru intervievarea potențialilor mentori. Documentul va fi completat de intervievatori, adică de comitetul de mentorat.
Nume mentor:
Intervievator:
Data:

1. De ce vrei să devii un îndrumător pentru părinții pentru îngrijirea tinerilor?
2. De ce crezi că poți ajuta un tânăr prin mentorat? (dacă nu a răspuns la întrebarea 1)
3. Care crezi că sunt punctele tale forte?
4. Ce zici de slăbiciunile tale?
5. Cu ce tip de copil ți-ar plăcea să i se potrivească?
6. Veți putea să îndepliniți angajamentele programului - ……. ore pe lună cu contact săptămânal timp de un an?
7. Cum a fost propria copilărie?
8. Ai abuzat sau molestat vreodată un tânăr?
9. Ai fost vreodată arestat? Dacă da, când, pentru ce?
10. Utilizați în prezent alcool, droguri sau tutun?
11. Ai primit vreodată tratament pentru consumul de alcool sau substanțe?
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12. Aţi for vreodată tratat sau spitalizat pentru afecțiune mentală?
13. Aveți vreo experiență de lucru cu copii?
14. Cu ce provocări credeţi că se confruntă tinerii astăzi şi au nevoie de ajutor?
15. Mentoratul unui tânăr este o responsabilitate mare și poate schimba atât viața, cât și mentorul. Ce speri să câștigi din
această experiență?
16. Care sunt unele dintre cele mai mari probleme din lume sau din comunitatea dvs. care vă preocupă?
17. Ce tipuri de activități ați face cu un mentor?
18. Cine altcineva ar putea fi prezent la un moment dat când vă aflați cu tânărul pe care îl mentoraţi?
19. Ce hobby-uri sau interese aveți?
20. În acest moment, clarificați orice întrebare pe care o aveţi referitoare la acest interviu.
21. Aveți întrebări despre program?
Comentariile intervievatorului: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Acceptat ⃣
Respins

⃣
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Anex a11: Interesele mentorului
Interesele mentorului
Namu:

Data:

Vă rugăm să completați următoarele întrebări. Acest sondaj va ajuta proiectul Now What să știe mai multe despre tine și interesele tale și ne va ajuta să găsim o potrivire potrivită pentru tine.
Care sunt perioadele cele mai convenabile pentru tine să te întâlnești cu tânărul? Vă rugăm să bifaţi toate cele aplicabile.
□ Oricând □ Prânz □ După amiază □ Seara □ în weekend □ Altele

Te rugăm să indici grupa de vârstă cu care ai vrea să lucrezi:
Vârsta: __11–14 __15–18 __19–21 Etnia: __________________

Vorbeşti o altă limbă, exceptând Engleza? Dacă da, ce limbă?

Ați fi dispus să lucrați cu un copil care are dizabilități? Dacă da, vă rugăm să specificați dizabilitățile cu care ar fi dispus să
lucrați. ________________________________________________________________
Care sunt unele lucruri preferate care vă plac să le faceți cu alți oameni?
Care sunt subiectele tale favorite pentru a citi?
Care este meseria ta și cum ai ales acest domeniu?
Care este un singur obiectiv pe care l-ai stabilit pentru viitor?
Dacă ai putea învăța ceva nou, care ar fi acesta?
Ce persoană admiri cel mai mult și de ce?
Descrieți-vă sâmbăta ideală.
Vă rugăm să bifaţi activităţile care sunt de interes pentru Dvs.:

□Ciclism □ ieşitul cu cortul □ Ştiinţe □ Gătitul □ Cititul □ Fotbal □ Baschet □ Televizorul
□ Hiking □ Boating □ Musica □ Sport □ Yoga □ Cinema □ Teatru □ Moda
□ Golf □ Înnot □ Grădinăritul □ Ieşitul în parc □ Skateboard □ Scris

□ Pescuitul □ Animale/aniamle de companie □ Pictura/fotografia □ Table □ Cumpărături
Descrieţi late domenii de interes:

46

Specificaţi preferinţele pentru persoana pe care doriţi să o mentoraţi

Anexa 12: Interesele persoanei mentorate (tânărul)
Interesele persoanei mentorate (tânărul)
(To Be Completed by Youth)
Namu:

Data:

Vă rugăm să completați următoarele întrebări. Acest sondaj va ajuta proiectul Now What să știe mai multe despre tine și interesele tale și ne va ajuta să găsim o potrivire potrivită pentru tine.
Care sunt perioadele cele mai convenabile pentru tine să te întâlnești cu mentorul? Vă rugăm să bifaţi toate cele aplicabile.
□ Oricând □ Prânz □ După amiază □ Seara □ în weekend □ Altele
Vorbeşti o altă limbă, exceptând Engleza? Dacă da, ce limbă?
Care sunt unele lucruri preferate care vă place să faceți cu alți oameni?
Care sunt subiectele tale favorite la şcoală?
Dacă ai putea învăţa despre o profesie/un loc de muncă, care ar fi acela?
Care sunt subiectele tale favorite pentru a citi?
Care este un singur obiectiv pe care l-ai stabilit pentru viitor?
Dacă ai putea învăța ceva nou, care ar fi?
Ce persoană admiri cel mai mult și de ce?
Descrieți-vă sâmbăta ideală.
Vă rugăm să bifaţi activităţile care sunt de interes pentru Dvs.:

□Ciclism □ ieşitul cu cortul □ Ştiinţe □ Gătitul □ Cititul □ Fotbal □ Baschet □ Televizorul
□ Hiking □ Boating □ Musica □ Sport □ Yoga □ Cinema □ Teatru □ Moda
□ Golf □ Înnot □ Grădinăritul □ Ieşitul în parc □ Skateboard □ Scris

□ Pescuitul □ Animale/aniamle de companie □ Pictura/fotografia □ Table □ Cumpărături
Descrieţi late domenii de interes:

Specificaţi preferinţele pentru mentor:
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Anexa 13: Lista participanţilor la trainingul pentru mentori
Proiectul Now What
Curs mentori în România
Data

Locaţia

Data început:

Data finalizare:
Durata:

Participanţi
Nume
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Semnătura

Anexa 14: Fişa de evaluare pentru curs
Fişa de evaluare pentru cursanţi

Namu:

Data:

Vă rugăm să evaluați pregătirea la care ați participat. Pentru partea 1 răspunsurile dvs. vor fi pe scala cuprinsă între 1 (deloc) și
5 (foarte mult). Pentru partea a 2-a vi se va cere să vă scrieți răspunsurile și comentariile la întrebările relevante.
Partea I.

Vă rugăm să bifaţi răspunsul corespunzător:

1. Sunt mulţumit de întreaga organizare a cursului.
1

2

3

2. Sunt mulţumit de durata cursului
1

2

3

4

5

4

5

3. Sunt mulţumit de conţinutul cursului.
1

2

3

4

5

4. Sunt mulţumit de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele profesorului.
1

2

3

4

5

5. Sunt mulţumit de conţinutul materialelor educative
1

2

3

4

5

6. Înţeleg pe deplin rolul meu de mento al tinerilor din sitemul rezidenţial.
1

2

3

4

5

7. Mă simt pregătit pentru rolul de mentor al tienrilor din sistemul rezidenţial.
1

2

3

8. Durata cursurlui a fost suficientă.
1

2

3

4

5

4

5

9. Sunt mulţumit de materialele/echipamentele utilizate pe durata cursului.
1

2

3

4

10. Pregătirea cursului a fost mulţumitoare.
1

2

3

4

5
5
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Part 2.
Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări
11. Care a fost cel mai important lucru învăţat la acest curs?

12. Care sunt sugestiile Dvs in ceea ce priveşte îmbunătăţirea cursului?

13. Descrieţi în general experienţa acumulată la aest curs:

14. Ce alte tematici de curs ar fi de interes pentru Dvs?
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Anexa 15: Protocol de încheiere
Relațiile de îndrumare se încheie în mod ideal atât într-un mod anticipat, cât și este esențial să existe un mod de a face față.
Proiectul Now What a creat un protocol de închidere, deoarece este esențial ca coordonatorul de mentorat să faciliteze închiderea meciului într-un mod care afirmă contribuțiile mentorului și mentorului, permițând ambelor persoane posibilitatea
de a evalua experiența.
Conform protocolului de închidere, pașii care trebuie urmați pentru încheierea relației de mentorat sunt următorii:
1.

Coordonatorul mentorului facilitează închiderea mentoratului într-un mod care afirmă contribuțiile mentorului și
tânărului, permițând ambelor persoane posibilitatea de a evalua experiența.

3.

La ultima întâlnire, mentorul și tânărul trebuie să discute amintirile momentelor amuzante pe care le-au avut împreună și să participe la o activitate specială (de exemplu, mentorul / minorul pregătesc scrisori unul pentru celălalt și le
schimbă).

2.

Coordonatorul de mentorat efectuează interviul final(vezi mai jos)

Interviul final pentru mentori

Vă rugăm să utilizați următoarele întrebări ca bază pentru interviul dvs. final. Includeți orice întrebări suplimentare despre
care credeți că sunt legate de programul dvs.
1. Care a fost motivul încheierii relației de mentorat?

2. Există resurse sau suport suplimentar pe care le-ar putea oferi programul pentru a permite continuarea mentoratului?
3. Cum ați evalua experiența dvs. în programul de mentorat?

4. Care a fost momentul tău preferat în timpul relației de mentorat?
5. Cum a fost semnificativă / benefică relația de mentorat?
6. Planificați să continuați în programul de mentorat?
7. Vrei să fii din nou asociat cu același tânăr?

8. Ați simțit sprijin din partea personalului programului de mentorat?

9. În ce moduri s-ar putea îmbunătăți programul de mentorat pentru a vă sprijini mai bine?
Interviul final pentru tinerii mentoraţi

Vă rugăm să utilizați următoarele întrebări ca bază pentru interviul dvs. final. Includeți orice întrebări suplimentare despre
care credeți că sunt legate de programul dvs.
1. Care a fost motivul încheierii relației de mentorat?

2. Cum ați evalua experiența dvs. în programul de mentorat?
3. Cum a fost semnificativă / benefică relația de mentorat?

4. Care a fost momentul tău preferat în timpul relației de mentorat?
5. Planificați să continuați în programul de mentorat?
6. Vrei să fii din nou asociat cu același mentor?

7. În ce moduri s-ar putea îmbunătăți programul de mentorat pentru a vă sprijini mai bine?
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