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El terme mentoring  s’utilitza avui en dia en 
moltes àrees diferents, sobretot perquè el seu 
principi bàsic es pot aplicar gairebé de mane-
ra universal. Una persona d’edat avançada i/o 
amb més experiència es fa càrrec d’una per-
sona més jove i l’acompanya durant un temps 
o una etapa particular de la vida. Les persones 
que reben aquest suport poden ser estudiants 
de primer any d’universitat, nens en situa-
cions familiars difícils o dones que es troben 
a l’inici de la seva carrera com a polítiques o 
directores. A més a més, existeixen altres ter-
mes propers al de mentoring, com coaching,  
orientació o tutoria, que descriuen activitats 
similars. El mentoring pot focalitzar–se en una 
temàtica concreta com pot ser la prevenció de 
l’abandonament escolar o el suport a l’hora 
de prendre decisions sobre diferents opcions 
d’estudis, o, de forma més general, es pot 
utilitzar per donar suport a joves en situació 
de vulnerabilitat ajudant-los a tirar endavant. 

Especialment en l’últim cas, el mentoring im-
plica sovint activitats socials amb l’objectiu de 
donar a conèixer als nens i nenes el món que 
es troba fora del seu ambient habitual.

Una altra diferència important entre els dife-
rents conceptes de mentoring és el tipus de 
mentor que acompanya l’alumne. A vega-
des és un company/a només uns anys més 
gran, de vegades es tracta d’un/a estudiant 
d’educació superior o, en canvi, en alguns 
projectes és un adult amb experiència. El ti-
pus d’interacció resultant d’aquestes diverses 
combinacions és un element constitutiu del 
tipus de mentoring. Les similituds o diferènc-
ies de gènere i ètnia s’afegeixen a la barreja 
de factors constitutius del tipus de relació 
que es construeix entre el mentor i l’alumne. 
Sobretot en projectes on el mentor té un rol 
de model a seguir, la identificació amb ell/a 
per part de l’alumne basada en l’ètnia i/o el 
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sexe pot ser important. En aquests casos, 
els mentors es converteixen en una mena de 
germà o germana gran, de manera que la 
diferència d’edat per anar bé no hauria de ser 
massa gran.

Aquestes diferències tenen conseqüències 
per a gairebé tots els elements a tenir en 
compte a l’hora de conceptualitzar i organi-
tzar el projecte; des de l’elecció del tipus de 
mentors seleccionats, fins a les exigències en 
la preparació i suport als tàndems mentor-a-
lumne. El principal factor d’èxit del mentoring 
és l’avaluació crítica dels objectius reals del 
projecte de mentoring, del tipus de mento-
ring que millor s’adapti a aquest objectiu, 
i del tipus de tàndem que ofereixi la millor 
dinàmica per a aquest propòsit. Això implica 
respostes a una pregunta encara més general: 
el mentoring per parelles és realment la millor 
estratègia per assolir aquest objectiu? A ve-
gades, un mentoring en grup o altres tipus de 
projectes de suport són més eficients i s’adap-
ten millor que els projectes amb processos de 
coaching individuals.

Aquest document presenta una gamma dels 
diferents tipus de projectes que fan ús, d’una 
manera o altra, de la metodologia mento-
ring. Però sobretot cal destacar que aquests 
projectes no es centren en els problemes,  
sinó en els talents d’aquests infants i joves.  
Els mentors d’aquests projectes - que sovint 
fins i tot tenen el mateix origen ètnic i social 
que els infants i joves a qui acompanyen - 
actuen com a models a seguir, demostrant 
que és possible tenir èxit, fins i tot quan es 
prové d’una família o entorn desfavorit. Els 
projectes de mentoring en aquest article 
utilitzen el grup cada vegada més gran de 

joves de segones generacions de famílies d’o-
rigen immigrant altament preparats que hi ha 
actualment a Europa. Els seus coneixements 
del sistema escolar, que sorgeix de les seves 
pròpies experiències, en combinació amb el 
seu coneixement de la situació general dels 
alumnes, fan que estiguin ben preparats per 
complir amb el paper de mentors.
 

Funciona el 
mentoring?

Mentoring pot significar moltes coses diferen-
ts, i és igualment difícil avaluar científicament 
l’efectivitat dels projectes de mentoring. Als 
EUA, on tenen una llarga tradició de mento-
ring, podem trobar un gran nombre d’estudis. 
No obstant, atès que molts d’aquests estudis 
van ser finançats pels propis projectes o per 
fundacions privades i organitzacions (Du-
Bois, Holloway, Valentine & Cooper, 2002), a 
vegades realitzen poques crítiques en relació 
als seus clients.

L’any 2002, David DuBois i els seus companys 
de la Universitat de Missouri van realitzar 
una metanàlisi de 55 estudis d’avaluació de 
projectes de mentoring als EUA posant en 
comú les dades estadístiques d’aquests estu-
dis. Els autors conclouen que els programes 
de mentors treballen per als joves i es fan 
per “reconstruir” els efectes positius de les 
anomenades relacions “naturals” de mento-
ring, per exemple, dins la família o el veïnat 
(DuBois et al, 2002: 186F). El mentoring té 
un gran efecte sobretot en els joves de baixa 
condició socioeconòmica i quan existeixen 

factors específics d’un entorn desavantatjós. 
L’eficàcia augmenta quan els projectes men-
tors han estat dissenyats per a les situacions i 
necessitats dels nens/es que no tenen models 
positius o adults que els donin suport en la 
seva vida quotidiana. A més, l’organització del 
mateix projecte pot contribuir positivament 
a l’eficàcia del mentoring: la formació dels 
mentors, la realització d’activitats conjuntes 
per mentors i alumnes, la intensitat del con-
tacte, la participació de les famílies, i un bon 
acompanyament quan s’inicia el programa 
(ibíd.: 189).

Un altre estudi del mateix any 2002 va tre-
ballar amb un tipus de disseny d’investigació 
experimental per mesurar l’eficàcia del men-
toring. Lisa Keating i els seus companys van 
comparar “joves en risc” d’entre 10 i 17 anys. 
Un dels grups participava en un programa de 
mentors i l’altre era un grup control format 
per joves que estaven a la llista d’espera. Els 
dos grups van respondre tests psicològics tant 
abans com 6 mesos després de les proves. Els 
resultats van mostrar efectes significativament 
positius de la participació en el programa de 
mentoring en relació als seu comportament, 
tant pel que fa a la seva “externalització” (per 
exemple, a través de conductes agressives) 
com a la seva “internalització” (per exemple, 
l’autoestima o tendències depressives). No 
obstant, els investigadors també van trobar 
que els efectes eren “culturalment sensibles”: 
aquest programa en especial funcionava 
millor pels nens/es d’origen anglosaxó o hispà 
que pels nens/es d’origen afroamericà. Un 
altre efecte positiu aparentment deriva del 
fet que les famílies i els/les mestres sabien 
que els joves formaven part del programa i, 
per tant, hi posaven més atenció (Keating, 

Tomishima, Foster & Alessandri, 2002).
Un altre estudi quantitatiu recent (Vos et al. 
2013) fa referència als efectes del mentoring 
als Països Baixos, i específicament a habilitats 
com l’autoestima, l’autoeficàcia i les habilitats 
socials, que tenen una relació propera als re-
sultats cognitius i de xarxes socials. L’estudi va 
mesurar aquestes habilitats al començament 
i al final del període de mentoring (la durada 
va ser d’un any). Pel que fa a l’autoeficàcia, 
l’autoestima, les habilitats socials i les habili-
tats cognitives tots els resultats van mostrar 
millores significatives després d’un any de 
participació en el programa de mentoring. Un 
resultat interessant va ser que el nombre de 
contactes de la seva xarxa social en els quals 
els alumnes podien confiar també va créixer 
de manera significativa. Això es deu principal-
ment a que el procés de mentoring estimula 
els alumnes a mobilitzar els contactes ja 
existents a la seva xarxa per tal d’enfrontar-se 
a dificultats de l’escola en un grau molt més 
elevat que abans.
De la mateixa manera, un estudi d’avaluació 
de tres projectes de mentors als Països Baixos 
per encàrrec dels ministeris holandesos d’E-
ducació i Justícia va trobar un seguit d’efectes 
positius del mentoring (Crul & Kraal, 2004). 
En aquest estudi l’avaluació es basava en un 
enfocament més qualitatiu, treballant amb 
qüestionaris i entrevistes, tot i que també es 
van tenir en compte altres tipus d’evidències 
com ara les taxes de repetició o les qualifica-
cions escolars. Segons els autors, el mento-
ring va mostrar sobretot el seu efecte en el 
cas d’indicadors com el progrés en l’actitud 
general d’aprenentatge, l’increment de l’auto-
estima i la motivació per a l’aprenentatge, i un 
plantejament més clar del seu futur. L’estudi 
subratlla que la principal diferència entre el 
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mentoring i altres formes més “clàssiques” 
de tutoria consisteix en l’acompanyament 
socio-emocional dels alumnes. A la vegada és 
aquest el factor que té més pes per tal que els 
efectes d’aquestes mesures de suport siguin 
més duradors, anant més enllà de la durada 
real del propi projecte de mentoring.

L’avaluació també analitza les condicions i 
els factors de l’organització del projecte que 
contribueixen a que aquest tingui èxit. A con-
tinuació es destaquen els següents elements:

✦✦ Organització i coordinació professional  
(fet que requereix finançament); 

✦✦ Capacitació i acompanyament dels  
mentors; 

✦✦ Evitar demandes excessives cap als men-
tors, atenent a una clientela “molt difícil”; 

✦✦ Orientació vers les necessitats reals de les 
escoles, només si ells formulen les seves 
pròpies necessitats, tindrà èxit la present-
ació del projecte.

Perspectives 
El mentoring és un instrument molt versàtil 
per a la intervenció i el suport. Els agents im-
plicats en la posada en marxa d’un programa 
de mentors poden ser els diferents agents 
educatius: les pròpies escoles, les famílies, 
l’alumnat o les autoritats escolars, però també 
les organitzacions no governamentals o au-
to-organitzacions de migrants. Hi ha projectes 
de mentoring que no arriben a la dotzena de 
tàndems i d’altres amb centenars. 

L’aspecte més interessant dels projectes 
de mentoring és el fet de que generalment 
responen o reaccionen a errors en el sistema 
educatiu i en les institucions educatives 
específiques, per tal que siguin inclusives per 
a tots els grups d’alumnes. En aquest sentit, 
els projectes de mentors ofereixen en certa 
manera “diagnòstics”. Al mateix temps, un 
programa de mentoring que funcioni bé 
proporciona un munt d’experiències de bones 
pràctiques per saber com fer-ho millor, i a 
més, també aporta la “teràpia”. Les autoritats 
educatives i els responsables polítics podrien 
aprendre molt d’un diàleg amb aquest tipus 
de projectes. Malauradament aquest diàleg és 
més aviat l’excepció que la norma. 

A més d’oferir un mecanisme de suport 
adaptat per a cada alumne/a en particular, els 
projectes de mentoring presentats en aquest 
article ofereixen un seguit de valors afegits:

✦✦ Els projectes de mentoring tenen en 
compte les diferències culturals; normal-
ment la percepció de semblança entre 
mentors i alumnes té efectes clarament 
positius en la identificació entre els dos. 

✦✦ Els projectes disposen d’estructures de 
xarxa i cooperació que funcionen bé, des 
de bones relacions amb escoles espe-
cífiques, fins a xarxes creades des de la 
base social,  entre organitzacions no 
governamentals i institucions socials a nivell 
de barri. 

✦✦ Tots els projectes també perceben els 
mentors com a grup destinatari que ha de 
rebre una capacitació i tutoria. A la vegada, 
els mentors guanyen experiència pràctica 
valuosa, que va molt més enllà dels estudis 
de magisteri. Molts dels projectes es troben 
parcialment o fins i tot totalment gestionats 
i dirigits per joves líders de les comunitats 
d’immigrants. 

✦✦ Els programes de mentorig permeten com-
binar el treball voluntari (i el treball amb 
voluntaris) amb una alta professionalitat en 
l’organització del projecte i l’acompanya-
ment dels mentors. Mentors experimentats 
poden passar del treball voluntari a l’àmbit 
de la gestió professional dels projectes.

Les experiències que relata aquest docu-
ment mostren que hi ha un gran potencial en 
aquest tipus de mentoring: aquests projectes 
no només estan abordant problemes específ-
ics, sinó que també ofereixen un element 
complementari a l’educació formal i a l’apre-
nentatge en el context institucional de les 
escoles. El mentoring permet incorporar altres 
formes d’aprendre i convertir-se en l’agent de 
la seva pròpia trajectòria educativa. El mento-
ring i altres projectes de suport a l’educació 
podrien - i haurien de - ser concebuts com 
una part integral dels “entorns educatius” a 
través dels quals els nens/es es mouen al llarg 
de la seva trajectòria educativa.
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Els nostres mentors, els junge Vorbilder  
(joves models / joves exemples), són estu-
diants universitaris que provenen de famílies 
immigrants. Sovint comparteixen un origen 
cultural similar al dels seus alumnes, o fins i 
tot el mateix idioma, però sobretot tenen un 
elevat grau d’expertesa pel que fa al tipus 
d’escola i a les experiències que viuen els 
joves a qui donen suport.

El nostre assessorament es duu a terme en 
general a les cases dels alumnes. Això permet 
als mentors conèixer l’entorn familiar dels alu-
mnes i poder construir una bona relació amb 
els familiars. Els nostres mentors reben un 
curs intensiu de “formació bàsica” al principi, 
però també s’ofereixen regularment cursos de 

Grup destinatari i mida del projecte

Fundat l’any: 2004
Dirigit a: alumnes entre 8è i 11è curs
Mentors qualificats: aprox. 300
Tàndems actuals: aprox. 50
Regió d’actuació: Hamburg
Nombre de treballadors: 4

El nostre projecte de mentoring consisteix en 

tutories, suport social i emocional, així com 

orientació educativa i professional a l’alumnat 

de les escoles secundàries de barris socialment 

desafavorits.

formació addicionals que permeten treballar 
amb major profunditat certs aspectes, com 
les tècniques d’estudi i la didàctica de les 
principals assignatures. Mensualment es realit-
zen “reunions de mentors” que ofereixen 
una plataforma d’intercanvi mutu i de creació 
d’esperit d’equip entre els mentors d’una 
determinada regió.

La missió
Els nens i nenes de famílies immigrants que 
tenen germans grans obtenen, segons les 
estadístiques, millors resultats a l’escola que 
els fills únics o els primers fills d’una família. 
Els germans grans sovint fan el paper que els 
pares no sempre poden fer perquè no estan 

familiaritzats amb el sistema educatiu. El no-
stre mentoring és una espècie d’”imitació” de 
la relació entre germans; molts mentors fins 
i tot comparteixen la seva experiència amb 
els alumnes dels mateixos districtes on ells 
van créixer. Pels mentors significa una valuosa 
experiència professional de primera mà i la 
possibilitat d’assumir responsabilitats vers la 
societat.

L’organització
Vverikom és una organització independent 
orientada al treball intercultural, social i 
educatiu. Ofereix capacitació, assessorament 
i coaching als immigrants, especialment a 
dones i noies. Va ser fundada l’any 2001 com 
una associació que agrupava diversos centres 

comunitaris interculturals de diferents parts 
d’Hamburg. L’objectiu de verikom és millorar 
la participació social, política i educativa dels 
immigrants i els seus fills a Hamburg i als seus 
barris mitjançant la promoció de la capacitat 
d’acció individual i col·lectiva.

Informació de contacte

verikom | Junge Vorbilder

mentoring@verikom.de
www.verikom.de  

Junge 
Vorbilder
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El tàndem mentor-alumne intercanvia les 
seves experiències, fa implicar la família de 
l’alumne i augmenta el coneixement sobre 
el sistema superior d’educació (universitats/ 
universitats de ciències aplicades). Els alum-
nes treuen benefici de l’experiència i models 
a seguir dels seus mentors, i a la llarga també 
es converteix en una experiència d’aprenen-
tatge.

Els mentors esdevenen actius després d’una 
formació que els introdueix a la seva funció 
i deures com a mentor, a les possibilitats i 
límits del mentoring i a les habilitats bàsiques 
necessàries per dur a terme un procés de 
mentoring, com l’escolta activa i el feed-back. 
Les parelles es formen a partir d’entrevistes 
individuals amb cada mentor i alumne. A 
més, els mentors regularment es coneixen 

per l’intercanvi i feed-back dels mateixos tre-
balladors. L’impuls per establir una xarxa per 
mentors es dóna també en questes reunions. 
Els tallers sobre competències i reunions d’in-
tercanvi d’informació per mentors i alumnes 
completen el programa.

La missió 
El projecte de mentoring té per objectiu 
empoderar i enfortir els joves estudiants 
d’origen immigrant a seguir el seu camí cap 
a l’educació superior. El focus es troba en la 
identitat, el gènere i la diversitat, a més del 
coneixement, les habilitats i la informació so-
bre educació. El projecte dóna suport i anima 
els estudiants que es troben en un encreua-
ment del sistema educatiu molt important, tot 
i que moltes vegades també molt precari.
 

L’organització
LIFE e.V és una organització sense ànim de 
lucre registrada l’any 1988. Des d’aleshores, 
LIFE e.V ha estat oferint serveis en el camp 
de l’educació i la formació, la consultoria i el 
treball en xarxa. LIFE e.V treballa a nivell local, 
regional, nacional i europeu. Les principals 
àrees d’activitat són:

✦✦ La promoció del desenvolupament 
sostenible i la igualtat d’oportunitats per les 
dones i homes en competències comercials, 
científiques i tecnològiques. 

✦✦ Centres especialitzats d’assessorament en 
formació i orientació professional per a 
noies, dones joves i joves en situacions de 
desavantatge.  
 

✦✦ Desenvolupament de nous conceptes edu-
catius, mètodes d’aprenentatge i conting-
uts d’e-learning.

✦✦ Assessorament per a la integració de la 
temàtica de gènere en polítiques mediam-
bientals.

✦✦ Organització de xarxes per promoure la 
igualtat d’oportunitats en el sector educatiu 
i mediambiental, i en el mercat laboral.

Informació de contacte

Life e.V. | SABA 

yegane@life-online.de | aydin@life-online.de 
www.life-online.de 

SABA
Grup destinatari i mida del projecte

Mentors qualificats: aprox. 30.
Dirigit a: alumnes d’entre 10 i 13 anys
Tàndems actuals: 20
Fundat l’any: 2009
Regió d’actuació: Berlín
Número de treballadors: 2

Aquest programa de mentoring està adreçat a estudiants 

d’origen immigrant per tal d’assessorar-los i animar-los a 

participar en l’educació superior. En el context d’una relació 

de mentoring per parelles que dura un any,  s’encoratja 

a estudiants de 10 a 13 anys (per exemple estudiants de 

secundària) a desenvolupar una perspectiva acadèmica.

Sista-Abla – Brotha-Abi
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IEl mes de febrer de 2009, The German- Turki-
sh Forum Stuttgart e.V (DTF) va començar un 
programa per alumnes d’educació primària i 
secundària i estudiants universitaris amb arrels 
turques a la regió de Stuttgart, amb el suport 
de la Fundació Robert Bosch: el Programa de 
Beques i Mentoring Ağabey- Abla (en turc 
“germà/na gran”).

Els mentors del programa participen volun-
tàriament per donar suport als alumnes més 
joves d’origen turc. Com a recompensa reben 
ajuda econòmica per pagar la seva carrera 
universitària i altres cursos de formació, i 
passen a formar part d’una xarxa que es fa 
cada vegada més gran. Els 80 mentors tenen 
cadascun cura d’un o dos alumnes d’ entre 
7 i 13 anys de cinc escoles de primària i se-

cundària de Stuttgart. Segons les necessitats 
individuals els mentors ensenyen assignatu-
res generals com alemany, matemàtiques i 
anglès, i estan en contacte amb els professors 
per tal d’ajustar els objectius educatius.  
A més a més, també parlen habitualment amb 
els pares dels alumnes per tal de donar-los 
consells sobre diferents preocupacions 
relacionades amb l’escola o altres dificultats, 
per exemple, amb la família o els amics. Com 
a mínim una vegada al mes, els tàndems fan 
algunes activitats fora de l’escola com anar 
a visitar plegats una biblioteca, un museu o 
una obra de teatre. Seminaris pels pares en 
la seva llengua materna i una àmplia varietat 
d’activitats de col·laboració amb diverses 
institucions culturals de Stuttgart completen 
el programa.

La missió
L’objectiu del programa és ajudar els joves 
alumnes a superar alguns reptes culturals 
concrets i a desenvolupar les seves habilitats 
personals dins i fora de l’escola. En aquest 
context, els mentors amb experiència i 
antecedents similars actuen com a models 
a seguir. A més a més, els propis mentors 
també reben diferents cursos de formació 
(pedagogia, didàctica, habilitats personals 
i professionals), assessorament i accés a 
una xarxa que involucra a altres mentors i a 
diferents tipus de persones implicades dins la 
pròpia organització, la DTF, com per exemple, 
polítics, emprenedors o artistes.

L’organització
The German- Turkish Forum Stuttgart e.V 
(DTF)  és una associació cultural fundada l’any 
1999 per ciutadans alemanys i turcs sota la 
presidència de l’anterior alcalde de la ciutat 

Prof. Dr. Manfred Rommel i amb el suport de 
la Fundació Robert Bosch.

L’objectiu d’aquesta organització és promoure 
trobades culturals i l’entesa entre persones 
d’origen alemany i turc que viuen a Alemanya, 
sobretot a través de la cooperació en els 
àmbits de la formació i l’educació, així com 
de l’art i la cultura. L’associació es nodreix 
de la participació cívica dels seus membres i 
voluntaris. No té relació amb cap partit polític 
ni té cap orientació religiosa.

Informació de contacte

Deutsch-Türkisches Forum Stuttgart e.V. 

info@agabey-abla.de
www.agabey-abla.de

Stipendien- und Mentorenprogramm

Nel febbraio 2009, il Forum Turco-Tedesco Stuttgart e.V. 

(DTF) ha avviato Ağabey-Abla (espressione turca per 

“fratello-sorella maggiore”): un programma, per borse 

di studio e mentoring, finanziato dalla Fondazione Robert 

Bosch, per gli alunni delle scuole di grammatica e gli studenti 

universitari turchi nella zona di Stoccarda. Grup destinatari i mida del projecte

Mentors: aprox. 80
Digrit a: alumnes entre 1r i 7è curs
Tàndems actuals: aprox. 80
Fundat: Febrer 2009
Regió d’actuació: Stuttgart
Número de treballadors: 3 i 1 intern

Ağabey-Abla
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NPOINT
Dutch Platform for Education  
Innovation and Talent Development

“D’una situació de desavantatge a l’assoliment de 

metes personals” – aquesta és la filosofia que es 

troba al darrera de l’escola de cap de setmana de 

NPOINT i els projectes JASTIN (Acadèmia Junior de 

la Ciència, la Tecnologia i la Innovació). 

Molts dels estudiants que hi participen es 
troben en una situació de partida de desavan-
tatge intercultural i social. L’escola de cap de 
setmana focalitza en formació de llengües i 
aritmètica i ofereix formació per a l’anomenat 
CITO-test, que juga un rol molt important en 
l’assessorament que aquests estudiants reben 
de les seves escoles en relació al seu futur 
educatiu. Però l’assoliment del nivell curricular 
és només la base: a partir d’aquí, els alumnes 
descobreixen i desenvolupen els seus talents 
dins el projecte JASTIN. Entre els 10 i 14 anys 
se’ls ajuda a descobrir les ciències exactes, la 
cultura, l’art, els mitjans de comunicació i la 
política. Ells escullen una “acadèmia” sobre 
el tema que més els agrada i obtenen un títol 
seguint cursos, fent projectes, i participant 

en activitats. Sovint hi estan inclosos cursos 
addicionals per a l’aprenentatge d’un idioma 
estranger. Els alumnes poden descobrir 
quins són els seus talents i els seus interes-
sos, i obtenir una experiència valuosa abans 
de començar  l’etapa d’educació superior. 
D’aquesta manera parteixen d’una situació 
d’avantatge, en comptes d’una situació de 
desavantatge. 

Donant suport al desenvolupament 
personal
La nostra missió consisteix en donar suport 
en els seus estudis a estudiants en situació de 
desavantatge, i evitar que quedin endarrere. 
Els ajudem a explicar els seus interessos i 
trobar un curs que els encaixi amb els seus 

talents. Més que mesurar les seves habili-
tats només a través de la feina del curs i els 
productes resultants, els animem a desenvolu-
par-se a nivell personal i a estar contents.

L’organització
NPOINT, la plataforma holandesa per a la 
innovació en educació i desenvolupament del 
talent, és el vincle entre 20 centres educatius 
dels Països Baixos. Aquest centres atenen 
a alumnes en situacions de desavantatge i 
els ofereixen activitats extra-curriculars que 
volen promoure els seus interessos i talents. A 
més a més, NPOINT, col·labora amb un gran 
nombre d’activitats educatives, com festivals 
de la ciència, la competició de futbol per 
robots RoboCup, i el Projecte d’Olimpíades 
de la Ciència per al Mediambient (INESPO). 
A part dels programes educatius, NPOINT 

Grup destinatari i mida del projecte

Professors/es: 400 tutors i voluntaris
Alumnes: edat entre els 10 i 14 anys; aprox. 1.350 per any
Regió d’actuació: 20 seus a tot el país

estimula el debat sobre l’educació organitzant 
conferències, trobades i jornades de debat. 
NPOINT també duu a terme recerca sobre 
l’eficàcia del seus programes i ajuda a la 
supervisió del professorat dels centres edu-
catius.Parallelamente ai programmi educativi, 
NPOINT stimola il dibattito sull’educazione 
con l’organizzazione di conferenze, incontri e 
dibattiti. NPOINT svolge ricerche sull’efficacia 
dei suoi programmi ed assiste nella supervi-
sione degli insegnanti dei centri educativi.

Informació de contacte

NPOINT

info@npoint.nl
www.npoint.nl
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Un dels seus programes més importants és el 
Mentorproject. Aquest programa va ser fun-
dat l’any 1998 i s’ha convertit en un reconegut 
centre de coneixement i expertesa, sobretot 
en relació a joves en situació de desavantatge 
social. El SKC es va crear l’any 2005 per tal 
d’assegurar la continuïtat d’aquest programa 
i per posar en marxa noves iniciatives. El SKC 
creu que la plena participació en una societat 
és un procés que involucra tots els segments 
partint de la base de la mútua comprensió i 
respecte. Compartint coneixement i posant 
atenció en els altres es pot crear nou co-
neixement que a la vegada pugui portar a la 
cohesió social. La fundació no està vinculada 
a cap grup ètnic, polític ni religiós. La junta, 
els empleats i els voluntaris són persones 
d’origen divers.

Principals tasques
✦✦ Analitzar els problemes socials amb la fi-
nalitat d’elaborar recomanacions, proposar 
i implementar solucions a aquests proble-
mes.

✦✦ Desenvolupar noves iniciatives per resoldre 
els problemes socials.

✦✦ Crear oportunitats per tal que les persones 
de diversos orígens puguin reunir-se i tre-
ballar conjuntament 

Missió de la fundació
El reconeixement mutu i la plena participació 
de tots els habitants d’Amsterdam. L’objectiu 
és fomentar la participació activa a la societat 
en els àmbits de l’educació, el benestar, 
l’ocupació, l’art i la cultura, per tal d’augmen-
tar la cohesió social. El SKC busca aconse-
guir aquest objectiu treballant els següents 
aspectes:

Stichting voor  
Kennis en  
Sociale Cohesie

De Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie (SKC) 

(Fundació per al coneixement i la cohesió social) es 

troba a Amsterdam i assoleix el seu ebjectiu principal, la 

cohesió social centre els habitants de la ciutat, a través del 

desenvolupament de programes educatius.

✦✦  Eliminar les situacions de desavantatge 
educatiu i social.

✦✦  Millorar el capital cognitiu, social, emocio-
nal i cultural dels ciutadans.

✦✦  Fomentar la participació i el reconeixement 
mutu a nivell de barri.

✦✦  Millorar les oportunitats per entrar al mer-
cat laboral.

✦✦  Fomentar una perspectiva positiva de la 
societat.

El Mentorproject 
L’objectiu d’aquest programa és animar els 
joves a posar molta atenció a la transició que 
han de fer des de l’escola de primària a la 
de secundària. Els estudiants de secundària 
i universitaris donen suport a aquests joves 
durant els dos últims cursos escolars de 
primària. Aquests mentors actuen com a 
models a seguir per tal d’animar als nenes/es 

a que aspirin a una carrera educativa d’èxit. 
El contingut principal d’aquest programa són 
les habilitats d’aprenentatge i socials que 
són claus a l’hora de fer el pas de l’escola 
primària a la secundària sense problemes. 
En concret, el Mentorproject tracta 
d’evitar l’abandonament escolar prematur, 
proporcionant la possibilitat de donar suport 
a aquests nenes/es també durant els dos 
primers anys de l’escola secundària.

Informació de contacte

SKC | Mentorproject

info@skcnet.nl
www.skcnet.nl

Grup destinatari i mida del projecte

Nombre de participants: 1.500
Edat: entre 10 i 14 anys
Fundat l’any: 1998
Regió d’actuació: Amsterdam
Nombre de treballadors: 12
Nombre de volantaris i interns: 300



18 19

La nostra organització
Payoke és un dels tres centres de Bèlgica 
autoritzats pel govern per donar assessora-
ment i assistència a les víctimes del tràfic de 
persones. La missió de Payoke és reintegrar 
les víctimes a la societat mitjançant assistència 
legal, psicològica, social i administrativa, ja 
sigui a Bèlgica o al seu país d’origen. Fundada 
l’any 1980, Payoke ha estat pionera en la lluita 
contra el tràfic de persones a Bèlgica, oferint 
a les víctimes el suport necessari per recu-
perar els seus drets, la seva llibertat i la seva 
dignitat, però també fent veure als agents 
clau en aquesta matèria la realitat del tràfic 
de persones, ajudant en el desenvolupament 
d’un marc jurídic adequat i proporcionant 
directrius i bones pràctiques - no només a 
Bèlgica sinó a tot el món.  Payoke actua com 
a intermediari entre les víctimes i les autoritats 
governamentals. L’ONG facilita a les víctimes 
l’accés a un centre d’acollida, a l’educació, a 

l’atenció mèdica i a altres aspectes de suport 
psicosocial, alhora que els ajuda amb els 
tràmits per a les sol·licituds de residència i els 
processos penals. El nostre equip de profes-
sionals està format per psicòlegs, treballadors 
socials i un criminòleg.

La missió
La missió es Payoke és: 
✦✦ Recepció, allotjament i assistència especial-
itzada a les víctimes del tràfic de persones;

✦✦ Suport en qüestions psicològiques i socials, 
jurídiques i administratives;

✦✦ Emancipació de les víctimes i autosufi-
ciència perquè puguin (re)integrar-se a la 
societat;

✦✦ Avaluació de la situació del tràfic de per-
sones i formulació de recomanacions per a 
les autoritats governamentals.

Payoke

Payoke és un dels tres centres de Bèlgica 

autoritzats pel govern per donar assessorament i 

assistència a les víctimes del tràfic de persones.

Mentoring 
Les víctimes que arriben a Payoke reben 
una atenció personalitzada i assessorament 
professional al llarg del seu procés 
d’integració ja sigui a Bèlgica o durant 
la tornada segura i voluntària al seu país 
d’origen. L’objectiu principal d’aquest procés 
de mentoring és ajudar a aquestes persones 
a assolir una situació de plena autonomia i 
independència. Aquest procés de mentoring 
inclou els següents aspectes:

✦✦  Suport a la residència: un suport individ-
ualitzat pel desenvolupament d’habilitats 
socials, ajudant a fer front a les experièn-
cies traumàtiques, i amb l’objectiu de 
familiaritzar-se amb les normes i els valors 
específics de la societat belga;

✦✦  Suport psicosocial: els mentors posen 
especial atenció als aspectes culturals de 
l’experiència traumàtica; altres elements 
són l’aprenentatge de l’idioma i el desen-

volupament d’una perspectiva de futur 
positiva a través de la realització dels seus 
projectes personals;

✦✦  Assistència legal: en particular, la media-
ció entre aquestes persones i la policia, la 
justícia i els professionals de la justícia;

✦✦  Suport administratiu: donar assistència a 
aquestes persones a l’hora de fer la sol·lic-
itud dels permisos de residència i treball, 
així com acords amb l’assegurança de salut 
i altres proveïdors de serveis socials.

Informació del contacte

Payoke vzw

E-mail: admin@payoke.be 
www.payoke.be

Grup destinatari i mida del projecte

Mentors qualificats: 6
Destinataris: homes, dones i infants víctimes del tràfic de per-
sones que han estat exposats a diverses formes d’explotació, 
inclosa la prostitució, l’explotació econòmica, la mendicitat, la 
participació forçosa en activitats delictives o l’extracció d’òrgans.
Tàndems actuals: cada mentor treballa amb uns 30 casos.
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Des d’aleshores, ha estat al servei dels estu-
diants de Brussel·les i ha contribuït a l’èxit de 
milers d’estudiants de primària, secundària i 
batxillerat proporcionant lliçons addicionals i 
ajudant-los amb els deures. Prisma té més de 
280 estudiants que provenen de 82 escoles 
diferents de Brussel·les i construeix un pont 
entre els estudiants, famílies i professors. 
Nosaltres treballem amb voluntaris qualificats 
i motivats que guien els estudiants cap a una 
educació de qualitat i una sèrie de projectes 
orientats al llenguatge. En els Clubs de Temes 
(the Theme Clubs) es promou de manera 
lúdica la curiositat dels nostres estudiants 
per les característiques diferents de la nostra 
societat. Es reuneixen companys/es amb inte-

ressos similars i de forma didàctica i relaxant 
busquen els seus interessos personals, les 
seves habilitats i els seus talents. Entenem 
les activitats socioculturals com a part d’una 
perspectiva més àmplia d’educació, incloent 
les habilitats més generals dels nens/es i l’a-
prenentatge fora del context típic escolar.

Prisma organitza cursos d’holandès durant les 
vacances escolars per a nens i nenes d’entre 
9 i 12 anys. Es reuneixen durant uns dies 
en cursos intensius d’idiomes d’una manera 
divertida i relaxada. Oferim una àmplia diver-
sitat d’activitats, incloent classes temàtiques i 
excursions que els fan entrar en contacte de 
manera

Prisma Education and Youth Centre (Prisma centre 

d’educació joventut) va ser fundat l’any 1998 per 

estudiants de Brussel·les que volien ajudar  

a estudiar als nens/es deprés de l’escola.

Prisma
Centre educatiu

La missió 
L’objectiu central de Prisma és oferir una edu-
cació de qualitat -entenent l’educació com un 
instrument important per al desenvolupament 
social i, entenent que una bona educació és 
necessària per a la creació d’igualtat d’opor-
tunitats educatives. En petits grups supervi-
sats per professors motivats, els nens/es mil-
loren el seu coneixement de certes matèries, 
però també la seva motivació, organització i 
concentració.

Tenim en compte els problemes específics 
i educatius de cada alumne. Per això, i per 
tal d’enfortir la relació entre famílies- escola- 
estudiants, Prisma manté un estret contacte 

amb els professors de les escoles a les que 
assisteixen aquests alumnes durant el dia. 
La nostra tutoria individual té un efecte molt 
positiu en el comportament i el rendiment 
acadèmic dels infants.

Informació de contacte

Prisma Onderwijscentrum   
schaarbeek@onderwijscentrum.be  
www.onderwijscentrum.be

Grup destinatari i mida del projecte

Mentors qualificats: 30
Alumnes registrats: 230
Dirigit a: alumnes d’entre 9 i 18 anys
Oficines: 2
Escoles: 35
Fundat l’any: 1998
Regió d’actuació: Brussel·les
Nombre de treballadors: 6
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