
Programa Català de Refugi

Treball en xarxa per la mentoria social amb persones refugiades

PERSONES VOLUNTÀRIES

Vull ser mentor/a!
Grups d’acollida 
de 3-5 persones.

Inscripció
Cada membre del grup

s’ha d’inscriure
 indidualment.

Entrevista Grupal
Es valora l’adequació 

del perfil del grup
a la mentoria

Preparació en 
mentoria amb 

persones refugiades
(12 hores)

Formació

PERSONES REFUGIADES

Drets 
d’asil

Convenció 
de Ginebra
del 1951.

Sol.licitud
d’asil

Entitats 
d’acollida

Atenció 
a les persones 
demandants de

protecció internacional
o refugiades.

Programa Català
de Refugi

Recursos i suport
a l’itinerari per 

assoliment
de l’autonomia.

PCR

COMITÉ PER A L’ACOLLIDA DE LES PERSONES REFUGIADES 

 

Govern de la Generalitat Entitats Socials i d’Acollida Administració Local
Impuls, coordinació

del programa i dotació 
econòmica per 

a la seva execució.

Suport 
i seguiment 

de les relacions 
de mentoria.

Promoció 
voluntariat

i recursos en el 
territori.

PROGRAMA DE MENTORIA DEL PCR

Pendents 
de resolució

de la seva
petició



 

Programa Català de Refugi

PROGRAMA DE MENTORIA DEL PCR

Grups d’acollida 
de 3-5 persones mentores

Persona / Grup familiar 
de persones refugiades 

Relació de mentoria. 
Trobades setmanals de 2/4 hores durant un any.

Procés d’acompanyament i empoderament per tal que les persones refugiades 
assoleixin l’autonomia per desenvolupar-se a la nova societat d’acollida.

Tots les persones mentores estaran vinculades  a una entitat 
sota la seva política de voluntariat.

Acompanyament i seguiment per un equip tècnic.

Formació contínua i espais d’intercanvi amb altres grups d’acollida.

Donar suport 
i aportar experiència.

Orientar
 i acompanyar.

Ajudar a establir
límits i prioritats.

Conèixer i respectar 
els límits

de la mentoria.

Informa’t de la propera sessió informativa al correu electrònic: grupsacollida.tsf@gencat.cat

Quin suport te el grup d’acollida?

Què ha de fer el Grup d’Acollida?

Aprenentatge 
i consolidació
de la llengua.

Descoberta de l’entorn
i ampliació 

de la xarxa social.

Acompanyament 
i suport

en l’itinerari laboral.

Ser empàtic
i adaptar-se a les 

necessitats.

Escoltar i interessar-se 
per les persones

mentorades.


