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internacional o refugiades



2

El Programa de Mentoria per a persones sol·licitants de

protecció internacional o refugiades forma part del

Programa Català de Refugi: una acció solidària i un deure

del nostre país envers el dret d’asil de les persones

sol·licitants de protecció internacional o refugiades amb

dificultats econòmiques i socials, amb el propòsit

d'atendre les seves necessitats bàsiques i afavorir

l’autonomia social i laboral i la plena ciutadania.

Què és?



Proposem un canvi de model

 Per primera vegada, Catalunya té un programa propi de refugi.

 Amb la participació de la societat civil, la ciutadania i les
administracions públiques.

 Basat en les millors experiències internacionals (Canadà, Quebec,
Islàndia) i locals (mentoria social).

 Orientat a aconseguir un resultat favorable en el procés
d’assoliment de l’autonomia.
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Per què el fem?
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Per compromís de país democràtic.

Per cobrir les mancances del programa estatal.

Perquè tenim base jurídica per fer-ho.

• EAC Article 138 Immigració.

• EAC. Article 166 Serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies.

• Disposició Addicional Quarta de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret
d’asil i de la protecció subsidiària.

• L’article 7è.p) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

• L’article 7è de la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i
de les retornades a Catalunya.

• Sentència ... del Tribunal Superior de Justícia de Madrid



Quins actors hi intervenen ?
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Generalitat de
Catalunya

Entitats socials: 
Seguiment i suport

a les persones mentores

Entitats d’acollida
de persones 
Refugiades: 

suport especialitzat

Ens locals

Ciutadania
Grups d’acollida
MENTORS/ES

Persones sol·licitants
de P.I. o refugiades
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La mentoria de persones refugiades és un procés d’acompanyament i
d’empoderament per assolir uns objectius acordats entre persones mentores i
mentorades i l’equip tècnic de seguiment, i que intervé fonamentalment en tres
àmbits:

 Aprenentatge i consolidació de la llengua

 Acompanyament i suport a l´itinerari de recerca de feina

 Descoberta de l’entorn i creació de vincles socials

El PM és un servei que s’ofereix a les persones refugiades per complementar el

seu Itinerari Personal dins del Pla d’Acollida, sota una coordinació contínua

entre els equips tècnics d’acollida i de mentoria.

Programa de Mentoria del PCR



Les persones mentores es comprometen a:
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 Passar una entrevista personal prèvia

 Fer la formació específica establerta al programa (no superior a 16 hores) i les formacions 
continues durant el compromís de mentoria (no més de 4). 

 Dedicar de 2 a 4 hores setmanals durant un any a formar part del grup de mentoria i a impulsar els 
objectius acordats.

 Constituir un grup d’entre 2 i 5 persones mentores que tinguin una relació prèvia entre elles i un 
perfil adequat.

 Assistir a les trobades mensuals i trimestrals amb el/la tècnic de seguiment i mantenir una relació 
transparent amb els tècnics així com a l´equip del Programa. 

 Utilitzar les eines de registre proposades pel Programa (Aplicatiu MESSAGENES). 

 Respectar els criteris ètics del Programa. 

 Respectar la confidencialitat de les persones mentorades.

 Informar de qualsevol imprevist o incidència durant la relació.



I quina serà la tasca de les persones mentores? 
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Tan bon punt s’hagi assignat  una unitat de convivència de persones 
refugiades que encaixi amb el perfil del grup:

 Donar suport i aportar recursos en els diferents àmbits de la vida. 

 Proporcionar experiència per acompanyar.

 Escoltar a la persona mentorada i interessar-se per la situació que està vivint. 

 Orientar, ajudant a trobar la seva direcció i els seus objectius, no dirigir. 

 Ser empàtic/a i adaptar-se a les necessitats de la persona mentorada. 

 Donar una visió de com seguir, ajudar a establir límits i prioritats. 

 Criticar constructivament, posant el focus en el comportament no en el caràcter. 

 Estar disponibles com recurs, però essent conscient i clar amb els límits.

El Grup d’Acollida disposarà del suport d’un/a tècnic/a durant tot el procés que 
informarà, orientarà i donarà suport per desenvolupar la vostra tasca



Perfil de les persones mentores
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Ser major de 25 anys
Autoconeixement personal
Autogestió emocional
Domini del català i el castellà
Coneixement del territori
Ser proactiva i assertiva
Tenir empatia i alta capacitat d’escolta activa.
Compromís, voluntat i il·lusió 
Tenir tolerància a la frustració i resiliència
No presentar actituds paternalistes
Persones obertes a creences i a valors diferents i aprendre d´ells. 
Ser capaces de generar confiança i ser pròxims sense crear relacions de 

dependència. 

Criteris recomanables 

Haver viscut un procés migratori 
Experiència en voluntariat en projectes socials
Conèixer altres idiomes 
Conèixer algun país d’origen de les persones refugiades a Catalunya



Si vols ser mentora o mentor  
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Pots inscriure’t  i ens posarem en contacte amb tu. Mentre no es constitueixin tàndems de 
mentoria al teu municipi, formaràs part de la borsa de voluntariat.

Com fer la inscripció? Google: inscripció al programa català de refugi 



Segueix el procés d’inscripció
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Si et vols inscriure com a entitat col·laboradora:


