REFERENTS de jovent
EMANCIPAR-SE AMB TAN SOLS 18 ANYS i en context de crisi és possible amb la implicació
ciutadana. Per aquest motiu busquem voluntariat que vulgui esdevenir referent d’una persona
jove tutelada o extutelada, per acompanyar-la en el seu procés d'emancipació. L'objectiu és
construir una relació de confiança amb el o la jove que permeti donar-li suport en accions
quotidianes, suport emocional en el seu procés d’emancipació i potenciar la millora de les seves
competències socials, emocionals, formatives i laboral.
El voluntariat rebrà formació, assessorament i acompanyament professional en la seva tasca.
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Organitza: Associació Punt de Referència

Funcions:

Objectius
Construir una relació de confiança amb el o la jove
Donar suport en accions quotidianes de l’emancipació dels i les joves.
Oferir un suport emocional en el seu procés d’emancipació.
Potenciar les competències socials i emocionals i la xarxa social dels
i les joves.

Tasca
Trobades setmanals durant un curs escolar amb el/la jove.
Assistir a les sessions grupals de formació prèvies a l’assignació del
jove i a les sessions de seguiment mensuals.
Requisits:

- Tenir disponibilitat mínima de 2 franges setmanals a partir de setembre de
2020.
Vols viure l’experiència d’acompanyar el procés de creixement d’un noi o
noia? Al voluntariat li demanem:
- Tenir entre 25 i 65 anys
- Tenir coneixement de català i castellà
- Residir a l’àrea metropolitana de Barcelona
- Es valorarà el coneixement dels recursos de la ciutat de Barcelona.
- Ser adaptable, responsable i assertiva

“És un projecte molt bonic en el que pots conèixer una persona molt diferent

a tu, i aprendre junts, un de l’altre. Tu te’n recordes de quan tenies la seva
edat, i a la vegada descobreixes com ho viu ell en una situació diferent”
Elba, voluntària.
Organitza: Associació Punt de Referència

