
P R O J E C T E
REFERENTS

Un projecte de mentoria social adreçat
als joves extutelats i en risc d’exclusió

www.elmeureferent.org

Més informació: 

Tel. 93 329 74 28
www.puntdereferencia.org
info@puntdereferencia.org

Segueix-nos a: 

Punt de referència és una entitat que treballa per
millorar la qualitat de vida dels joves extutelats i en risc

d’exclusió, per tal que puguin emancipar-se amb èxit. 
Des de l’any 2010 som Entitat Declarada d’Utilitat 

pública. 

Posa’t en contacte amb
nosaltres i t’informarem!

Tu pots ser
un bon referent



Els i les joves
Els joves extutelats són nois i noies que han viscut 
part de la seva infància i/o adolescència en un centre 
de protecció de menors per dificultats que han patit 
i amb la majoria d’edat han d’emancipar-se, sense 
comptar amb les competències necessàries ni el su-
port familiar, per fer-ho amb garanties.

No tenen les mateixes oportunitats que els altres jo-
ves per poder incorporar-se a la vida adulta amb nor-
malitat i per això compten amb programes de suport. 
Els dónes un cop de mà?

I tu, què hi pots fer?
Segur que en el teu propi entorn has trobat persones 
que han marcat o t’han influenciat en la teva vida. 
Has pensat mai que tu pots ser un/a bon/a re-
ferent?

Busquem persones empàtiques i dinàmiques entre 
30 i 60 anys que vulguin viure l’experiència d’acom-
panyar en el procés de creixement d’un noi o noia que 
s’esforça per tirar endavant. Persones…

 amb empenta i disponibilitat; 
 que tinguin habilitats per relacionar-se amb per-

sones diferents;
 que sàpiguen potenciar les capacitats dels joves;
 disposades a escoltar, orientar i donar suport, però 

també a rebre i aprendre d’un jove que té molt per 
aportar;

Totes les persones voluntàries passen una entrevis-
ta de selecció i reben una formació prèvia a conèixer 
al jove, i un suport professional durant la relació de 
mentoria amb el o la jove.

Vols conèixer experiències
d’altres voluntaris/es i de joves?
Entra al web www.elmeureferent.org

Voluntari:
“M’he adonat que compartint amb ell força esto-
nes ja pots contribuir a canviar la seva vida, per-
què la quotidianitat és molt important per ell”

Jove:
“El meu referent em dóna força per seguir llui-
tant i aconseguir els meus objectius”

Informa-te’n sense cap compromís!


