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Les accions de mentoratge són activitats amb un llarga trajectòria com a mecanismes 
de suport utilitzats a la Unió Europea. L’actual clima de creixent complexitat de la 
societat civil i el major moviment de persones, incrementen la pressió en les xarxes 
familiars i socials i més persones corren el risc d’exclusió social i econòmica. 
 
Les organitzacions dedicades al mentoratge sorgeixen des de diversos àmbits; l’àmbit 
escolar, associacions de voluntaris, organitzacions no governamentals (ONG), 
administracions locals, serveis socials o empreses. Els programes de mentoratge són 
considerats com una bona eina professional per reduir l’aïllament i l’exclusió social 
aprofitant les capacitats i l’experiència de persones que es troben en una situació 
normalitzada d’una comunitat determinada per proporcionar suport individual a una 
altra persona en una situació de desavantatge social. 
 
A més, l’acompanyament voluntari també fomenta els valors de responsabilitat i 
compromís social, de manera que es reforça la cohesió social i es desenvolupa una 
millor entesa entre les diferents persones de  diferents grup de la societat. 
 
 
La Carta es proposa els següents objectius: 
• promocionar els programes de Mentoratge i situar-los al centre de les 

activitats de voluntariat a tota Europa, 
• definir el valor i compartir els principis de l’acompanyament,  
• aconseguir una definició unificada dels programes de mentoratge, 
• orientar i difondre informació sobre bones pràctiques, 
• contribuir al desenvolupament de serveis continuats i eficaços a tota la UE i 

aconseguir l’impuls necessari per establir un moviment europeu de 
programes de Mentoratge. 

 
 
Suport social informal (befriending) i mentoratge com un continu 
El concepte de continu permet descriure els diferents tipus de relacions de 
mentoratge. Des de: 
    Suport social informal (befriending): basat en l’experiència d’una vinculació 
personal entre dues persones que facilita la creació de noves  xarxes socials i nous 
horitzons, fins al 
   Mentoratge: suport d’un individu per aconseguir uns objectius acordats. Aquests 
s’han de fixar des del principi, de la mateixa manera que cal establir d’entrada la 
cronologia del pla de treball.  
 
El mentoratge i l’acompanyament són activitats molt relacionades i en aquest sentit 
moltes entitats treballen en un punt determinat del continu. Les organitzacions 
tendeixen a treballar amb un grup específic de persones o amb persones d’una franja 
d’edat determinada que es troben en situacions de vulnerabilitat. En general, ambdues 
activitats impliquen el desenvolupament de relacions basades en la confiança, la 
confidencialitat, la implicació, amb l’objectiu de crear vincles basats en la 
confiança mútua. 
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La Carta 
abasta totes les organitzacions que treballen en algun punt del continuum 

 
Per recolzar i incloure totes les entitats que ofereixen programes de Mentoratge  a la Unió Europea, 
proposem una definició del terme i definim els principis bàsics d’aquests programes per tal que les entitats 
que s’adhereixin a la carta es comprometin a garantir els mateixos processos d’actuació. 

Amb això, esperem reflectir la diversitat de les bones pràctiques que es porten a terme a diferents països 
europeus gràcies a la cultura local i a les lleis del país, i les reconeixem com a vàlides des d’un enfocament 
europeu.  

La definició establerta és la següent: 

 

Mentoratge (Mentoring & Befriending): 
“relacions que aporten un benefici mutu, que no estan subjectes a judici,  

organitzades per tercers, que es desenvolupen quan les persones 
voluntàriament ofereixen el seu temps per donar suport i encoratjar a 

d’altres que es troben en una situació de desavantatge, compartint 
experiències i coneixements, durant un període significatiu ja sigui 

determinat o perllongat en el temps."          
 

 

 
Principis bàsics dels programes de Mentoratge 
Creiem que existeixen uns principis bàsics que totes les entitats  han de complir. Els principis que definim 
en aquesta Carta volen ser un punt de partida per al compromís a tota la UE, i creiem que totes les 
organitzacions d’aquest àmbit haurien d’adherir-s’hi com a base d’un pràctica segura i eficaç.  
Tradicionalment, aquestes relacions s’han forjat individualment mitjançant trobades en persona, però s’han 
anat incorporant d’altres models en funció de per què, on i amb qui es desenvolupen. Així i tot, tots els 
models es basen en els mateixos principis. 
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Principis 

Programes de Mentoratge 
 

1. El procés d’acompanyament reuneix dues parts que mostren el compromís compartit de 
compartir la seva experiència i coneixement, amb el suport d’una tercera part. 

 
2. És un procés voluntari per a totes les parts, que es basa en la confiança i el respecte mutu, del 

qual tots els participants n’obtenen un benefici. 
 
3. Les entitats garanteixen que la persona que rep l’acompanyament lideri el seu procés, de 

manera que les seves necessitats, decisions i objectius marquin la base de la intervenció, i 
sigui acordada per totes les parts. 

 
4. El compromís es fixa per un període de temps determinat, acordat per totes les tres parts 

implicades.  
 
5. El procés d’acompanyament ha de ser confidencial. S’emmarca en els límits establerts per 

cada organització, a més dels propis de les circumstàncies personals. Totes les parts accepten 
el respecte d’aquests límits.  

 
6. Dóna a totes les parts el dret a la protecció de possibles danys. Cada entitat ha d’implementar 

polítiques i procediments per garantir el seguiment de pràctiques segures per part de tots els 
participants. 

 
7. Les organitzacions formen els voluntaris eficientment per ajudar-los a desenvolupar el seu rol 

i revisen regularment les seves funcions. 
 
8. La supervisió de cada relació és responsabilitat de l’organització: per aquest motiu s’estableix 

un seguiment rigorós i continuat de cadascuna, i s’estableixen processos d’avaluació. 
 

Les entitats que firmen la Carta es comprometen a: 

• Fomentar i recolzar el desenvolupament de bones pràctiques. 

• Afavorir l’intercanvi d’informació i coneixements entre els països de la UE. 

• Emprar processos de qualitat adequats per garantir les bones pràctiques. 

• Adherir-se a les bones pràctiques en iniciar o mantenir els projectes. 

• Donar suport al desenvolupament general als serveis de Mentoratge 
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Beneficis dels programes de Mentoratge 
 
Els programes de Mentoratge són una experiència gratificant per a tots els participants, perquè ofereixen una excel·lent 
oportunitat per millorar el desenvolupament personal, i per la satisfacció que els suposa el fet de contribuir  positivament en la 
pròpia societat. La societat en conjunt es beneficia quan les persones poden comptar amb un acompanyament per sortir de 
l’aïllament, adquirir més independència, i és capaç de plantejar-se nous horitzons i enfortir noves xarxes socials. Així, la 
responsabilitat social individual i el compromís social es reforcen. 
 
La Carta està a la lliure disposició de totes les entitats que ofereixen programes de Mentoratge a la UE. 
 
Aquelles entitats que mostrin la voluntat d’adherir-se a la Carta, cal que enviïn una sol·licitud per escrit a una de les 
organitzacions que s’indiquen al final d’aquest document.  
 
Avantatges de l’adhesió:  

• Formar part d’una xarxa d’entitats amb programes de Mentoratge a nivell europeu.  
• Compartir bones pràctiques, coneixements i experiències per millorar els propis serveis. 
• Tenir accés a materials i directrius de funcionament que recolzin la formació i el desenvolupament de 

les organitzacions 
• Promocionar i donar suport a programes de Mentoratge en general 
• Tenir accés a un banc de dades que conté estudis, orientació i coneixements  

 
Això és l’inici d’un procés que vol implicar i abastar tots els sectors europeus dedicats als programes de Mentoratge per 
oferir-los assessorament i orientació específica de cada sector, a més de les directrius bàsiques que han de guiar els 
programes. 
 
Aquesta Carta és un dels resultats d’un projecte de dos anys (2008-2010) emmarcat en el Programa d’Aprenentatge Permanent 
finançat per la Comissió Europea. El grup que ha desenvolupat el projecte està format per representants de: 
 

• Kinderdienst, Bèlgica 
• Unapp, Union Nationale des Associations de Parrainage de Proximité, França 
• Patenschaften-Aktiv e.V, Alemanya 
• Punt de Referència, Catalunya, Espanya. 
• Mentoring and Befriending Foundation and Chance UK, Regne Unit. 
 

 

  
 

www.kinderdienst.be www.unapp.net www.patenschaften-aktiv.de

 
www.puntdereferencia.org www.mandbf.org.uk www.chanceuk.com

 

 
El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de l’entitat que la publica, i la Comissió Europea no 
es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació que s’hi ofereix. 
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