1- Què és el projecte de mentoria de l’XMESS?
Des de l’XMESS es vol afavorir l’intercanvi i la relació entre els
municipis membres amb el projecte de mentoria. Què es la
mentoria? Es tracta que persones d’ajuntaments amb experteses i
trajectòria en el desenvolupament de l’economia social al seu
municipi puguin acompanyar i compartir el seu bagatge amb
d’altres ajuntaments que inicien el seu recorregut en l’impuls de
l’economia social. En concret, es busca poder facilitar orientació,
informació i transferir expertesa de la persona mentora cap a la
persona sol·licitant de la mentoria.
2- Característiques de la mentoria:










La mentoria és un activitat promoguda per la XMEES de
caràcter voluntari, gratuït i autogestionat entre les dues
parts. Es basa en una relació de confiança
El projecte de mentoria va adreçat a persones dels equips
tècnics municipals a títol individual, i no a la institució
municipal. Per tant, qui participarà en les activitats de
mentoria haurà de ser sempre la mateixa persona.
Les
accions
i
activitats
a
desenvolupar
durant
l’acompanyament de la mentoria es pactaran entre les dues
parts. Des del programa es fixen només els següents dos
requisits: s’han de realitzar dues trobades presencials. Les
mentories tindran una durada màxima d’1 any, a no ser que
s’acordi de forma explícita una ampliació entre les dues
parts
Les persones mentores es posen a disposició dels membres
de la XMESS que volen rebre la mentoria per realitzar els
acompanyaments. Les persones mentores podran acceptar
les propostes de mentoria en funció de la seva disponibilitat,
sense tenir obligació a fer-ho
Les persones que hagi rebut la mentoria es compromet a
documentar-lo a través de la fitxa existent a la pàgina web
de la XMESS

3- Requisits per les persones
l’acompanyament de mentoria:




que

vulguin

rebre

Fer la sol·licitud en el termini establert i ajustar-se als
terminis proposats del projecte
Disponibilitat i compromís en la realització de
l’acompanyament
Comunicar a la secretaria de la XMESS aquella informació
rellevant en el desenvolupament de l’acompanyament
(incidències, data de finalització pactada, etc.)



Les persones que hagi rebut la mentoria es compromet a
documentar-lo a través de la fitxa existent a la pàgina web
de la XMESS

4- Fases del projecte
Llançament del projecte i inscripcions de les persones
candidates a rebre la mentoria (setembre): a través d’un formulari,
es recolliran les dades i necessitats de les persones candidates
Matching entre persones mentores i acompanyades (octubre):
segons necessitats i disponibilitats detectades, des del programa es
proposaran parelles de mentoria.
Inici dels acompanyaments (novembre): les persones que rebran
la mentoria hauran de contactar amb els seus mentors/es per iniciar
l’acompanyament. Entre les dues parts caldrà pactar els terminis,
durada i activitats principals
Finalització: després d’un any d’acompanyament (termini màxim
proposat) es finalitzarà l’acompanyament amb un tancament i
valoració

