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1.1. 

КАКВО Е STORY_S? 

„Трамплин за успех на младежи от ромски произход“ (Springboard to Roma Youth Success 
- Story_S) е двугодишен проект, финансиран по програма „Права, равенство и граждан-
ство“ на Европейската комисия (2014-2020). Реализиран е едновременно в четири дър-
жави – България, Италия, Румъния и Испания – в консорциум, който включва:

• Два държавни университета: University of Bérgamo, Италия и Barcelona 
Autonomous University (CER-Migracions. EMIGRA Research Group on 
Education, Migration and Childhood), Испания, и 

• Пет неправителствени организации: Associazione bambini in Romania (BIR), 
Италия; Carusel, Румъния; Federation of Gypsy Associations of Catalonia 
(FAGIC), Испания; фондация „Здраве и социално развитие“ (HESED), Бълга-
рия и „Български младежки форум“, България 

Участниците си сътрудничеха за насърчаване на социална интервенция, основана на 
диалога и отнасяща се както към теорията, така и към практиката. Партньорството е 
координирано от университета в Бергамо.

Story_S е разработен да предоставя подкрепа на 
момчета и момичета от ромски произход, които искат 
да продължат своето обучение в степените, следващи 
задължителното образование. Учениците от ромски 
произход имат по-високи нива на отпадане от учили-
ще и ограничен достъп до квалифицирани професио-
нални кариери. Това се дължи на взаимодействието 
на множество фактори, сред които дискриминацията 
и стигмата играят важна роля. За да отговори на тази 
ситуация, проект Story_S предлага използването на 
методология за включването на младите хора в три 
типа дейности: менторска програма чрез подхода 
“връстници обучават връстници”, работилници за по-
вишаване на осведомеността за анти-дискриминация 
и участие в пространства за граждански действия. 

Като част от проекта, менторската програма се изпълнява във всяка държава и 
включва екип от 12 ментори – млади ромски и не-ромски студенти в университет 
на възраст под 30 години. Всеки ментор работи с поне двама менторирани младежи 
от ромски произход на възраст между 14 и 25 години за период от 16 месеца. Всич-
ки тези менторирани са в критичен момент от своята академична кариера. Случаите 
са разнообразни: връщане в образователната система, преминаване между образо-
вателни степени, период на адаптация към висше образование. Мисията на всички 
ментори е една и съща: да играят ролята на човек за справки, да пренасят културен и 
социален капитал към младите хора и да им помагат да развиват собствени стратегии 
за академична последователност и успех.
Тази дейност се допълва с участие в активности и работилници, които спомагат обмя-
ната на опит и допускат размисли по темите за дискриминация и устойчиво поведение.
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1.2. 
ТОЗИ НАРЪЧНИК
 
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН?

Този наръчник е създаден да помага на организации, които искат да 
стартират проект за социално менториране на млади хора. Пред-
ставените тук ресурси са разработени в рамките на проект Story_S. 
Включени са, обаче и съображения от технически характер, както и 
методологични предложения, които не са свързани с първоначал-
ната тема и са преносими в нови области и региони.

 
КАК БЕ СЪЗДАДЕН?

Всеки партньор адаптира интервенцията спрямо 
политическата, институционалната и социалната 
среда в своята държавата, въз основа на ръковод-
ство, определено от целия консорциум (по отно-
шение на броя на участниците, тяхната възраст, 
пол и етническа принадлежност). Затова и бяха 
разработени цял набор от различни практически 
модели за менториране на връстници, които бяха 
оценявани с едни и същи индикатори. 

Паралелното изпълнение ни позволи да обсъж-
даме важността на конкретни технически елемен-
ти, разкрити през различните практически етапи 
на проекта. Например кои критерии сработват 
повече при определяне на допустимите ментори, 
различни системи за набиране на младите хора, различни системи 
за по-добра подкрепа на младежи и различни трудности в самия 
процес. Или „за“ и „против“ на всяка стратегия и степента, до коя-
то тя може да бъде напасната към конкретната социална действи-
телност (имайки предвид, че ромските ученици се сблъскват с раз-
лични ситуации в европейската образователна система). Този богат 
сравнителен елемент дава добавена стойност на наръчника, както и 
фактът, че той документира едно разнообразие от дейности и стра-
тегии, разработени от всеки екип.

Изследователи от EMIGRA-CER Migracions group към Автономния 
университет на Барселона, в сътрудничество с всички партньори по 
проект Story_S (вж. част 4. Принос), се погрижиха да систематизират це-
лия натрупан опит и да го подредят в този наръчник. Използван е под-
ход за включване на всички партньори чрез работа в мрежа и анализ 
на техните доклади, съставяни на всеки шест месеца. Информацията е 
допълнена с библиографска справка и преглед на основните ръковод-
ства по менториране, публикувани от международни агенции. 
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КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО?

Този наръчник съдържа процедури, дейности и научените уроци за 
изпълнението на социална програма за менториране на връстници. 
Възприетият подход се базира на включващи методологии, разра-
ботени за млади хора, с визуални методи като Фотовойс, взет от по-
лето на психология на общността.

Добавената стойност на наръчника произлиза първо от това, че той 
се основава на обмислянето на дизайна и прилагането на практика на 
материали, които след това се тестват. И второ, от това, че той представя 
разнообразни решения за изразяване на всеки етап от менторирането, а 
именно избраните от екипите във всяка държава. Наръчникът включва: 

• Процедури: стъпките, които трябва да се следват при 
набирането, избора и обучението на доброволците; 
съществуващите методи за сформиране на менторски 
двойки, за осъществяване на отношения, за приключ-
ване и супервизия. 

• Дейности: всеки етап е илюстриран с Лист на дейност-
ите, който включва идеи за обучение на ментори, фор-
миране на двойки, и самото реализиране на ментор-
ството. Менторските дейности се използват най-вече по 
инициатива на младите хора във всяка държава. Класи-
фицирани са според тяхната цел (изграждане на дове-
рителни отношения с младия човек или прилагане на 
плана за действие), методология (индивидуално менто-
риране, групово менториране, социални и развлекател-
ни дейности), и развитийното поле (емоционална или 
когнитивна подкрепа, социални мрежи и др.). 

• Наученото и препоръки: два типа. Първо – различната 
оценка на екипите за стратегиите за управление на про-
екта и изпълнението на дейностите. Второ – размисли, 
произтичащи от сравнението на държавите. Тази част 
разглежда предизвикателства от практиката; простран-
ства, които всеки партньор трябваше да напълни с кре-
ативност и елементи за усъвършенстване, които не биха 
могли да се предвидят на етапа на планиране. 

Пълен доклад за програмата може да бъде намерен в „Ръководство“ 
и на уеб-сайта на проекта (https://www.projectstorys.eu/our-project/).
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Тук няма нищо ново по отношение на “ученето от опита на другите”. 
И все пак това не може да се каже за проектирането на изкуствени 
пространства, така че това естествено излиза на бял свят.  Проуч-
вания и оценки на програми за социално менториране с младежи 
подчертават позитивните страни на подкрепящите фигури, присъст-
ващи в психологическото, когнитивното, академичното и поведен-
ческо развитие на младите хора (Rodhes, 2005), което и оправдава 
разцъфтяването на подобни програми, и особено на интервенции, 
имащи за цел момчета и момичета в риск от социално изключване 
(DuBois et al. 2011).

Доказана е важността, която има достъпът до социални мрежи 
за развитието на младите хора, отвъд ядрото на семейството. Учас-
тието в съдружия, места за поклонение, съществуването на ролеви 
модел в роднинските мрежи, контакти, които младият човек може 
да развива (или не), са аспект, за който е доказано, че допринася за 
генериране на положителен социален капитал и устойчивост. Мен-
торирането има за цел да пресъздаде тези обстоятелства така, че хо-
рата да разчитат на този пътепоказател да има помага да се справят 
с предизвикателствата на порастването.

Kochan дефинира менторирането като “два или повече индивида, 
сформиращи отношения на доверие и взаимно уважение, които са 
насочени към нуждите и засилване на наставническия потенциал, 
докато се имат предвид нуждите на менторирания и контекстът, в 
който двамата си взаимодействат” (Kochan, 2002: 284). Това опре-
деление подчертава двупосочната природа на един метод, чийто 
ефект е основан точно на възможността за създаване на високо-ка-
чествена и устойчива връзка. 

Проучванията показват, че са необходими определени условия, 
за да има менторирането ефект. От една страна това се отнася до 
продължителността и редовността на срещите (дори и виртуалните). 

От друга страна зависи от вещината на ментора да изгражда прос-
транство за отношенията, което да подслони инициативността на 
младия човек и в същото време да предложи достатъчно структура 
за направляване на неговата / нейната трансформация (Herrera, Sipe, 
& McClanahan, 2000). Става дума за постигане на баланс, на отноше-
ния на влияние, което отива отвъд приятелството (Rodhes, 2008), тъй 
като има предначертани цели, насочени към промяна. 

9
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2.1. 
ВИДОВЕ МЕНТОРИРАНЕ

Тъй като менторирането набира популярност в професионалните 
среди, неговата употреба се увеличава и видовете предлагани про-
грами стават все по-разнообразни. Едно първоначално разграни-
чение би било между неформалното или спонтанно менториране 
и формално прилаганото в рамките на социална дейност или ин-
тервенция (McCluskey, 2004). Karcher (2006) предлага подреждане на 
съществуващите програми според следните критерии:

МЯСТОТО, НА КОЕТО СЕ ПРИЛАГАТ
Различаваме менториране на поле (свободно) и ментори-
ране в институция. Това обикновено могат да бъдат про-
грами в училище, място за неформално образование, общ-
ности (съдружия, спортни клубове, религиозни общности, 
както и други).

СВЪРЗАНИ С ВЪЗРАСТТА
Установени са три модела: 
1. двойки, съставени от възрастен ментор и младеж или 

дете менториран;
2. менториране на връстници, когато те принадлежат към 

една и съща възрастова група и обществото счита и 
двамата за млади хора (не възрастни); и

3. междупоколенческо менториране (с над 65-годишни).

СПОРЕД ЦЕЛИТЕ
Авторите разграничават между програми, 
целящи социално, когнитивно или емоцио-
нално развитие на менторирания и инстру-
ментално менториране, което се фокусира 
върху научаване на умения, като понякога 
целите са предварително разписани в про-
грамата. 

СПОРЕД СТРУКТУРАТА
Предлагат се модели на индивидуално, гру-
пово, екипно и е-менториране. 
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2.2. 
МЕНТОРИРАНЕ НА ВРЪСТНИЦИ: НЯКОИ 
СЪОБРАЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ 
ОТ ПОДХОДА ЗА СОЦИАЛНА 
СПРАВЕДЛИВОСТ 
Отношенията при менториране са и социални отношения, които 
съдържат в себе си мощни динамики.

Това е особено видимо при традиционното свързване, при което 
опитен, бял, възрастен ментор от средната класа се назначава за 
ментор на младеж, който обичайно има друг расов и икономически 
непривилегирован произход (Freedman, 1993; Liang, West, 2007), и 
затова се счита за “уязвим”. При тези обстоятелства, моделът, пред-
лаган от ментора не е безвреден, както не е и опитът на менторира-
ния да участва в такова йерархично сдвояване, което по-скоро може 
да произведе структури на неравенство, отколкото да ги намали. Ето 
защо при менторството трябва да се вземат предвид социалните 
структури и характеристики като пол, възраст, етническа принадлеж-
ност или социалната класа, в която се интервенира (Colley, 2003).

Понастоящем професионалната общност преживява еволюция 
към по-критично, внимателно и интердисципли-
нарно виждане за менторирането, което от своя 
страна създава алтернативни, по-чувствителни 
действия за социална справедливост (Albright, 
Hurd & Hussain, 2017). Някои от тези интервенции 
нямат много общо с индивидуалните и терапев-
тични виждания за менторирането, установени в 
началото и признаващи властовите структури, до 
които са довели. Тези интервенции се разглеждат 
както при свързването (възможни са йерархии 
между ментора и менторирания, така и във връзка 
с рамкиращата социална система, която създава, в 
много случаи, самото изключване на индивида, а 
програмата цели да го разреши (тези нови интер-
венции допринасят за овластяване, критично ос-
ъзнаване и създаване на социален капитал, наред с другите аспекти). 

Менториране на връстници е пример, в който ментор и ментори-
ран принадлежат към една и съща възрастова група и имат по своя-
та същност хоризонтални отношения, даващи по-голям потенциал 
за овластяването и на двамата.



3.
СОЦИАЛНО 
МЕНТОРИРАНЕ 
НА ВРЪСТНИЦИ
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3.1. 
РАМКА НА ПРОЕКТА

ФОРМУЛИРАНЕ НА ЛОГИКАТА 
НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА

Менторирането е гъвкав метод, изискващ големи усилия, ако искаме 
то да бъде устойчиво и ефективно. Първата стъпка е да дефинираме 
целевата група, на която то ще служи, неговите цели и институцио-
налната платформа, която ще вземе за основа: дали ще е училище, 
програма за неформално обучение, общностна сфера или друго.

Веднъж след като контекстът и целите на менторирането са били 
определени, време е да се повдигнат методологични въпроси и 
специфичния тип програма, която ще се прилага. Има множество 
възможности, от които да избираме, както вече видяхме, но те тряб-
ва са в хармония с конкретния начин, по който различните актьори 
участват и общуват. 

Формулирането на проекта и неговата логика на интервенция 
изискват предварителна диагноза, която може да се постигне чрез 
работа на терен и използване на включващи методологии с различ-
ните актьори. Тази фаза е ключова, за да не се изпусне някой важен 
елемент и съдържа следното: определяне на рисковите индикато-
ри и фактори, планиране на дейностите и организационни аспекти 
(графици, разходи, достъпност, интереси), гарантиране на чувство за 
принадлежност и покритие за всички актьори.

Важно е политиките и действи-
ята, осъществявани със същата 
група и на същата територия да 
се вземат предвид при форму-
лирането на проекта. Това ще 
позволи създаване на синергии, 
в противовес на дублирането 
на специфични компетенции в 
сектора.
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3.2. 
ОРГАНИЗАЦИОННА 
СТРУКТУРА
 
Организационната структура за разработване на 
менторска програма събира три типа актьори: 
членовете на екипа по проекта, екипа от ментори 
и участващите менторирани.

Екипът по проекта обичайно се състои от слу-
жители на пълно работно време – координатор 
и фасилитатор и други професионалисти, които 
може да предоставят специфични услуги по време 
на различните етапи на менторирането: комуника-
ция, обучение, счетоводство.

Докато координаторът отговаря за управление-
то на проекта, фасилитаторът има функцията да 
мониторира двойките ментор – менториран, да 
ръководи комуникацията с младите хора и техни-
те семейства, да предоставя подкрепа на менторите и да предла-
га действия, които ще осигурят ефективност (социални активности, 
продължаващо обучение, срещи и тренинги за семействата и т.н.).

Някои програми може да изискват взаимодействие с други под-
крепящи фигури като учители по конкретен училищен предмет, и 
си струва тези изисквания да се предвидят и да се проучат възмож-
ностите за предварителното им изпълнение (да се потърсят добро-
волци, да се отдели бюджет за тези услуги, да се организира сътруд-
ничество с други публични субекти и служби).

Менторският екип е съставен от конкретен брой доброволци, чи-
ито менторски профили и роли са определени от конкретни харак-
теристики на всяка програма.
Менторираните възприемат активна роля в менторството, защото 
те искат да напреднат в своето личностно, академично или профе-
сионално поле, за което може да е от полза подкрепата на ментор. 
Участието и на ментора, и на менторирания е доброволно. 

Членове на 
екипа по 
проекта

Менторирани Ментори
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3.3. 
ЕТАПИ НА 
МЕНТОРИРАНЕТО

Изхождайки от работата на изследователи и професионалисти в 
областта на менторирането, четвъртото издание на Ръководство за 
ментори (2015) установява шест стандарта или практически етапи, 
които програмите трябва да включат, за да насърчат качество в мен-
торските отношения. Ние следвахме това ръководство при съставя-
нето на различните части на нашия наръчник, които отговарят на 
всеки от етапите.

1 2 3

4A

4B

5
Оценка

Идентифициране, 
набиране и избор 

на ментори

Първоначално 
обучение на 

ментори

Свързване на 
двойки

Развитие на 
отношенията

Супервизия
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3.3.1. 
НАБИРАНЕ И ИЗБОР 
НА МЕНТОРИ

Първият етап на менторирането включва набиране и избор на 
ментори.

Първата стъпка, която организацията ще трябва да предприеме, за 
да започне набирането на ментори, е да определи броя на хората, кои-
то ще съставляват екипа и какъв ще е техният профил на компетентност.

По проект Story_S в Испания, екипът на FAGIC работи заед-
но с членове на местната ромска общност при определяне 
на компетентностите, изисквани от менторите по програ-
мата, за да станат те ролеви модели в квартала и на подкре-
пата, която може да им предостави проектът, за да улесни 
тяхната работа. 
Използвано бе упражнението „мозъчна атака“, при което 
екипът сподели ценна информация за контекста. Цветните 
листчета на снимката отговарят на следните теми:

• Жълто: причините на менторираните да искат 
промяна и участие в програмата.

• Зелено: възможните бариери пред менторите при 
постигане на техните  цели.  

• Синьо: очакваните проблеми за менторите в 
тяхната работа с младите хора.

За да бъдем колкото е възмож-
но по-конкретни по отношение 
на изискванията за менторите в 
програмата, трябва да възможно 
най-много информация за групата 
млади хора, на които ще се пре-
доставя подкрепа: тяхната соци-
ална среда, езици, роли, които 
изпълняват.
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Стратегиите за набиране позволяват:  

1. Набиране на доброволци, притежаващи уме-
ния, съответни на целите и организационната 
структура на програмата.

2. Предоставяне на информация на бъдещите 
ментори, която създава положителни очаква-
ния към менторирането, но също предлага и 
реалистично виждане за участието в проекта и 
работата на ментора. 

3. Установяване на механизми, които помагат на 
менторираните и техните семейства да участват 
в избора на ментор.

4. Ефективна употреба на ресурсите и информа-
цията, предложена от местната мрежа при из-
пълнение на програмата.

Материалите трябва да дават възможност за свързване с 
нови ментори, взимайки предвид техния произход и моти-
вации. Документът трябва да е привлекателен, в линия с нормалния 
стил на комуникация на младите хора и преведен на езика на целе-
вата общност, ако се налага. 

Материалите трябва също и да споменават обучителните ресурси 
на програмата, трудностите и предизвикателствата, които може да 
срещне менторът. Да не се създават фалшиви очаквания може да 
предпази ментора от възможен разрив с програмата на бъдещ етап.

Story_S BIR, в Италия направиха промоционално видео 
за разпространение в мрежата LINK, използвайки дан-
ни от доброволци: кои са те, техните първоначални въ-
проси, техните задачи и какво са постигнали от опита си. 
 

ИЗБОР НА МЕНТОРИ

Сложността на формирането на продължаваща, безопасна и пози-
тивна междуличностна менторска връзка, означава и за двете стра-
ни че има някои особености при набирането на 
доброволци. Рязкото прекратяване на отношени-
ята може да окаже негативен ефект върху млада-
та личност. (Grossman & Rhodes, 2002; McLearn, 
Colasanto, & Schoen, 1998). Ето защо, изборът на 
доброволци трябва да съдържа необходимите 
филтри за набиране на хора, които могат да под-
държат ангажимента си във времето.

Литературата изрежда фактори, които пред-
разполагат доброволците да продължат: тяхната 
личност, мотивации, социален и човешки капитал, 
стабилност в личните им обстоятелства (здраве, 
семейство, работа и др.), фактори в отношенията и 
предишен опит с други програми (идентифицира-
не с ролята на доброволец). 

КОМУНИКАЦИЯ

Има различни пътища за планиране на на-
бирането. Организацията може да пусне пуб-
лична обява чрез своите собствени социални 
мрежи или уеб-сайт, или чрез материали за 
разпространение (брошури, постери, листов-
ки, реклама в местната преса и др.).
Когато менторирането ще се случва в 
общността, организацията може да направи 
презентация на програмата и да помоли за 
съдействие местни заинтересовани страни от 
квартала, където ще се осъществява (офиси 
на местни сдружения, училища, младежки 
организации, религиозни събирания и др.). 
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ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР: ИНТЕРВЮТО

В интервюто се наблюдават ценните за менторирането ко-
муникация и социални умения. Lee et al. (2010) предлага да 
се търсят следните характеристики: 

• Междуличностни умения: за решаване 
на проблеми, общуване, преговаряне

• Способности за рефлексия върху процеса
• Опит: ноу-хау
• Социални, лидерски, граждански умения
• Рефлексивност

Отворените ситуационни въпроси (“Какво бихте направили, 
ако…?”) са добър метод за наблюдение на тези аспекти по време на 
интервюто. (Social Mentoring Coordinator, 2017). Нещо повече, интер-
вюто трябва да бъде двупосочно и информативно по отношение на 
проекта, така че след това кандидатът да има достатъчно критерии 
да вземе решение за присъединяване към програмата, а организа-
цията да може да прецени до колко неговото участие е подходящо.

Сценарият за интервюто с кандидата трябва да съдържа: 

1. Лични данни
2. Местоживеене
3. Възможностите му да е на разположение в периода за 

менториране (настояща семейна и работна ситуация) 
4. Мотивациите му да стане ментор 
5. Жизнен и доброволчески опит
6. Интереси, хобита 
7. Комуникационни умения: способности да поставя 

граници, адаптивност и гъвкавост, търпение
8. Познаване на целевата група

Екипът на HESED в България проведе интервюта за избор 
на ментори с помощта на двама членове на организация-
та,като бяха зададени следните въпроси:

• Как научихте за програмата?
• Имате ли опит с подобни програми?
• Какво ви мотивира да кандидатст-

вате за нашата програма?
• Какво се надявате да спечелите от 

този опит?
• Как искате да допринесете за 

проекта?
• Как си представяте ролята си на 

ментор?
• Какви предизвикателства очаквате 

по време на програмата?
• До каква степен сте на разположение?

КАКВИ ПОСЛАНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ 
В РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА НАБИРАНЕ 
НА МЕНТОРИ? 

Препоръчва се да съдържат: 
базова информация за проекта: неговата 
продължителност, цели и как работи; 
отговорностите на доброволеца (тип заетост, 
дейности, конфиденциалност на отношенията); 
ползите, произтичащи от присъединяването 
към проекта и ставането на ментор.
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КОЙ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ИЗБОРА – ВАРИАНТИ:

По Story_S Испания, млади ромски студенти в университе-
та бяха помолени да потърсят хора от тяхното обкръжение 
(съседи, приятели от детството, племеници, ромски колеги 
от същото паство), които преди са ги търсили да им по-
могнат да възобновят следването си. “Да си ролеви модел в 
ромска общност е свързано не само с определено ниво на 
образование, но и със семейната репутация и произход. 
Въпреки че повечето ментори бяха набрани чрез мрежите 
на организацията, някои менторирани и техните семей-
ства поискаха като ментори за своите деца представи-
тели на ромски ролеви модели от самия квартал”.

В натуралното менториране, менторът се избира сред възрастни, 
които не са родители на младежа и от които той вече получава под-
крепа, без значение какви програми са разработени за тази цел 
(Zimmerman, Bingenheimer, and Behrendt 2005). Обикновено това са 
връзки, които продължават във времето (без да са разписани в гра-
фика на проекта) и включват чести срещи, тъй като менторът и мен-
торираният имат един и същ социален кръг (семейство, училище, 
църква, спортен клуб или др.). Това означава, че менторът може да 
остане по-достъпна фигура. Идеята е младият човек, семейството 
или менторът да трансформират тази доверителна връзка в много 
по-категорична и да я установят като менториране.

ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД СЪЩО.....
Програмата трябва да осигурява съответствие със законодателство-
то по отношение на закрила на малолетните във всяка държава и да 
изисква необходимата документация от кандидатите (например да 
не са осъждани).

Етичните измерения на програмата трябва много ясно да са от-
разени в „Информирано съгласие на доброволеца“, което описва 
специфичните правила на проекта, свързани с менторската връзка 
и конфиденциалност. За малолетните винаги трябва да има писмено 
съгласие от техните законни представители.



20

НАШИЯТ ОПИТ ПОКАЗВА, ЧЕ…

Необходимо е да се положат усилия да се опишат функциите и профила 
на менторите, имайки предвид и характеристиките на средата, в която те 
ще интервенират.

Трябва да се обмисли включването на специфични критерии, които ще да-
дат добавена стойност на менторирането, като напр. менторът да познава 
езикът на семейството на менторирания или да е имал сходен жизнен път.  

Да се дефинират ясно критериите за допустимост и недопустимост на 
доброволци и алтернативите за участие, които се предлагат от органи-
зацията в случай, че дадена кандидатура е отхвърлена.  

Трябва да се прилага равенство на половете, над и отвъд чистите про-
центи на мъже и жени, съставящи екипа. Всъщност, за да бъде ефективен 
паритетът, конкретните ситуации на момчетата и момичетата трябва да 
бъдат разучавани на различните етапи от менторирането: участието в 
дейности и ролята, която играе полът при свързването на двойките.  

А по отношение на менторите трябва да се вземат предвид икономиче-
ската и моралната цени на участието им в програмата. Наред с остана-
лото, разходите за дейности, тяхното договорно положение и използва-
не на предишни взаимоотношения ще бъдат аспекти, които трябва да 
се вземат предвид при проектирането на интервенции, за да се гаран-
тира непрекъснатостта на участието на менторите в проекта.
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3.3.2 
ОБУЧЕНИЕ НА МЕНТОРИ

Различни оценъчни изследвания на менторските програми съвпадат 
при подчертаване на това колко е важно на менторите да се предос-
тавят указания и първоначално обучение, както и придружаването 
им и осигуряване на непрекъснато обучение през целия процес. 

ДИЗАЙН НА ОБУЧЕНИЕТО

Литературата пояснява, че доброволците трябва да получат поне 
шест часа обучение. The literature specifies that volunteers should 
receive at least six hours of training. Режимът може да варира според 
възможностите на участниците да са на разположение.

Така казано, съдържанието на обучението трябва да включва: 

• дейности, целящи да научат повече за проекта, да съз-
дадат и засилят идентификацията си с него; 

• изясняване на функциите, включени в ролята на ментора; 
• запознаване с техники за комуникация и управление на 

междуличностните отношения в менторирането. 

Важно е да се обърне внимание на следното от самото начало:

• какви предубеждения имат доброволците по отношение 
на менторираните и техния свят, особено ако те са уязви-
ма група. Какво знаят или смятат кандидатите за реалнос-
тта на менторираните? До каква степен това виждане се 
основава на предразсъдъци и  как би могло да се прак-
тикува при тези условия?

Да се има предвид също

За да се улесни процесът на менториране, обуче-
нието трябва да се придружава от ръководство за 
доброволците, което да включва информация като 
правила за формиране на двойката, конфиденци-
алност, контакти с ключови хора в организацията, 
местни ресурси и график на срещите.

При менториране между 
представители на един и същи 
етнос, обучението ще служи и за 
повишаване на осведомеността 
(ако такава липсва) за ролята на 
ментора като агент на културал-
на промяна, не само за младия 
човек, но и вътре в общността на 
менторирания.
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ОБУЧЕНИЕ НА МЕНТОРИ ОТ КОНСОРЦИУМА STORY_S

Обучението бе проведено в три различни етапа от консорциума Story_S: 
информативна сесия, обучение преди сформирането на дойки и про-
дължаващо обучение. Таблицата по-долу съдържа темите, засегнати на 
всеки етап. Комплекс от 19 дейности, използвани от организациите по 
Story_S за обучение на ментори, е представен в Част 6. Приложения 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ
Пълно описание и други предложения може да откриете в Приложението

1. ИНФОРМАТИВНА СЕСИЯ

ПРОГРАМА
Интервю за избор или първоначална среща

• Описание на проекта
• Условия за присъединяване към проекта: да си на 

разположение, да се ангажираш през всички месеци на 
менториране, да участваш в дейностите 

• Основно разбиране за задачите на ментора, тренинга, 
който ще получи и финалното сертифициране. 

• Условия по договора 

2. ОБУЧЕНИЕ ПРЕДИ СФОРМИРАНЕТО НА ДОЙКИ

СОЦИАЛНА РЕАЛНОСТ И СРЕДА НА МЕНТОРИРАНИТЕ
Презентация

• Припомняне за типа на проекта и неговите цели

Групови динамики / отворени въпроси
• Социален контекст, училище, семейство, обща 

ситуация на менторираните. Преглед на стереотипите и 
подчертаване на разнообразието на случаи. 

• Участие на менторираните при дефиниране на техните 
цели за промяна. Отношения, които насърчават 
автономността. 

РОЛЯТА НА МЕНТОРА
Фотовойс, биографичен метод 

• Мотивации да стана ментор. 
Очакванията ми. Кой съм аз като 
ментор? 

• Размисли върху пътищата за 
образование

Видео + дебат
• Личната представа на ментора: 

близост и различие по отношение на 
други фигури (пастор, настойник, etc.). 
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КАК ДА ВОДИМ МЕНТОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Презентация

• Фазите на отношенията: първата среща, създаване на до-
верителна връзка, планиране на целите, дейности и стра-
тегии в плана за действие, приключване на отношенията.

ДЕЙНОСТИ ПО МЕНТОРИРАНЕ
Ролеви игри със сложни и конфликтни ситуации, основани на 
истински случаи

• Важността на създаване на граници във връзката 
• Комуникационни умения: асертивни техники за 

комуникация, активно слушане, емоционална 
саморегулация.

• Типове дейности и техните функции: индивидуално, 
групово менториране, развлекателни дейности, 
дейности под външно ръководство.

ПРОГРАМА, ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ
Презентация + ръководство

• Комуникация и задачи за проследяване 
• Функциите на фасилитатора   
• Комуникация със семействата 
• Правила за конфиденциалност 
• Правила за прекратяване на отношенията и свързване 

с други случаи.

3. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Среща на менторите (2/3месец)
• Обмяна на добри практики, повдигане на въпроси и 

проблеми  
 

Обратна връзка
• Специфична информация за местните ресурси за 

насрочване на дейности
• Други обучителни нужди, изразени или възприети през 

първоначалните месеци  
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ВИЗУАЛНИ МЕТОДОЛОГИИ ЗА УЧАСТИЕ: 
КОНСТРУИРАНЕ НА РАЗКАЗИ НА МЕНТОРИ 
С ПОМОЩТА НА ФОТОВОЙС

Фотовойс е партисипативна техника, разработена от C. 
Wang и Burris (1995). Основава се на употребата на сним-
ки, за да се създаде критичен диалог по лични и общност-
ни проблеми. Може също да функционира като техника 
за разсъждения върху субективността на актьорите, които 
взимат или избират образи от своята социална реалност и 
после ги обсъждат в група. 

По Story_S, Фотовойс бе използван, така че бъдещите 
ментори да осъзнаят важните елементи от техния академи-
чен път (ресурси, трансформации, предизвикателства) да из-
ползват това, за да създадат разказ на тема устойчивост. Тях-
ната история се превърна в суровия материал, от който да се 
генерира емпатия за менторите и да се вдъхнови промяна. 

Менторите бяха помолени да дадат по три снимки, които 
представят някакъв спомен от техния обучителен опит (фак-
тори за успех, бариери, трудности, контекст,...) и да ги обсъдят 
в групи за 20 минути. Фасилитаторът си водеше бележки и на-
сърчаваше участието с отворени въпроси: “Какво се случва на 
снимката? Кой присъства там? Защо я избрахте?” и т.н.. 

Снимките помогнаха да се създадат менторски разка-
зи, които ги поставят като пионери в пътищата на социал-
ната мобилност, въпреки че бяха използвани различно в 
различните държави. В Италия и България, снимките бяха 
заснети при пътуване в провинцията, избирайки метафо-
рични елементи от ежедневието, интерпретирани еврис-
тично: пресичане на граници, несигурност при преминава-
нето между различни етапи, как с опита ставаш по-силен. 
В Румъния  младежите използваха драматизирани сцени за 
представянето на критични моменти от техния живот като 
студенти (изпити и др.) в Испания снимките бяха избирани 
от личните албуми (по време на литургия, на пазара, в се-
мейството, в центъра на града и т.н.), което се отнасяше до 
ключови моменти, значими социални условия, спомени от 
преодоляване на предизвикателства. 
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НАШИЯТ ОПИТ ПОКАЗВА, ЧЕ …

Интензивното обучение на ментори на място има позитивен ефект за 
насърчаване на познанията на групата. И все пак, ограниченията за 
участие на всички участници трябва да бъдат проучени.

Изключително важно е обучението да въвежда ментора в обстановка-
та, особено в случай на менториране при разнообразие (между- расо-
ви, етнически, полови, класови отношения). В двойки, при които хората 
са преминали по много различни пътища, дейностите трябва да бъдат 
разписани така, че да позволяват на бъдещите ментори да анализират 
себе си като културни субекти и да разпознават предразсъдъците, кои-
то те внасят в отношенията си с менторираните. 

Когато менторите са преживявали едни и същи ситуации като ментори-
раните, могат да ги използват като ресурс в обучението за тези, които 
не са толкова близо до тази реалност. 
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3.3.3 
ФОРМИРАНЕ НА ДВОЙКИ

Формирането е етапът, при който всеки участник е свързан в двойка 
с ментор. За тази цел програмата установява критерии и процедури 
за свързване, предназначени да гарантират, че създаденото сдвоя-
ване максимизира ползите за менторираните при преследване на 
техните цели за промяна.

Обикновено, целта е менторът да има много опит в областта, в 
която иска младият човек иска да развива своята кариера. Тогава 
менторите могат да предават знания, контакти и полезни умения 
в социално или работно поле, в което менторираният е новак.  В 
други проекти, важният елемент не е толкова знанието на ментора 
– наставник, колкото холистична функция като човек за справки за 
младежа. В такава ситуация е важно да се има предвид възможност-
та за свързване на двойки според социални категории (имайки една 
и съща етническа принадлежност, пол, класа, възраст…). Като резул-
тат се получава процес на идентификация и огледален ефект между 
двамата. Друг аспект на свързването, за да бъде то оценявано като 
успешно за отношенията, е менторът и ментори-
раният да имат сходни хобита и интереси. 

Не трябва да се забравя, че критериите не мо-
гат да се прилагат автоматично. Менторираните и 
всичко, което ги прави личности, са главният су-
бект във връзката. В този смисъл програмата тряб-
ва да включва система за осигуряване на тяхната 
гледна точка при избора на ментор. За тази цел 
могат да се използват множество модели или ме-
тодологии за свързване.

Програмата също трябва да включва процеду-
ра за проверка на адекватността на връзката след 
първата среща, като това трябва да бъде гъвкаво 
достатъчно, че да позволява ново свързване на 
двойки, ако се налага. Новите свързания трябва да се случват в на-
чалото на връзката, ако двойката не успее да се сформира правил-
но. Такива могат да бъдат предложени и в течение на процеса на 
менториране в случай на безотговорни поведения или срещи, кои-
то се случват твърде надалеч без алтернатива за контакт (телефон, 
Whatsapp,...) или някоя от страните не е открита за това какво се 
случва или счита, че връзката не допринася нищо позитивно. 
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МЕТОДОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ 
НА МЕНТОРСКИ ДВОЙКИ

Pryce, Kelly and Guidone (2014) предлагат четири модела за свързва-
не на ментори и менторирани:

A) ФОРМИРАНЕ НА МЕНТОРСКИ 
ДВОЙКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА.

Служители на организацията интервюират ментори и мен-
торирани поотделно, събирайки информация за всеки от 
тях. Съставя се списък с характеристики, които се подреждат 
след това по степен на важност (ключови, съответни и дру-
ги, свързани с програмата). Екипът по проекта изготвя кри-
терии за предлагане на двойки, целейки се да свърже хора 
със сходни интереси, една и съща възможност от времева 
гледна точка, сходен жизнен път и т.н. По време на интервю-
то екипът може да помоли участниците да си „представят“ 
какъв искат да бъде техния бъдещ ментор и какви дейности 
биха делили с него/нея. По този начин се взимат предвид 
техните предпочитания (пол, възраст, етнос...).

Свързването може бъде преразгледано след първата среща. Фа-
силитаторът на HESED, България се свърза с всички участници по 
телефона няколко дни след първата среща, за да провери дали и 
двамата се чувстват комфортно с уговорката им. Това се счита за до-
бра практика, тъй като формирането на менторска връзка е един от 
най-критичните моменти в процеса (Rhodes, 2005) и за него трябва 
да се положи сериозна грижа.

B) ФОРМИРАНЕ НА МЕНТОРСКИ ДВОЙКИ СЛЕД СРЕЩА

В този модел, екипът на проекта предлага как да бъдат сформирани 
двойките след като се организира групово събитие, на което мла-
дежите се срещат и се запознават с менторите. Тези срещи, познати 
като „срещи за запознаване“ („Meet-N-Greet events”, Kasrcher, 2007), 
предлагат обратна връзка на членовете на екипа и участниците сами 
решават на кого да възложат менторирането въз основа на динамич-
но наблюдение на междуличностните връзки. 

BIR и Carusel проведоха такива срещи в деня 
на стартирането на програмата, на които бяха по-
канени за участие всички млади хора (ментори и 
менторирани). С помощта на обучител, участници-
те бяха въвлечени в упражнения за запознаване и 
„разчупване на леда“, след което бяха проведени 
интервюта с менторите и бяха предложени раз-
пределяния по двойки и бяха насрочени първите 
посещения в домовете на менторите.

Наблюдавахме важността да се превеждат 
интервюта и да се избират ментори като 
паралелни процеси, при което едната група ин-
формира другата и свързването с подходящия 
човек става по-лесно. По време на интервютата 
оценихме причините за участие в програмата и 
дали те са свързани с целите на проекта. Важно 
е да се осъзнае, че кандидатите може да имат 
грешна причина или различна мотивация за 
участие. (HESED, България)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ
Пълно описание и други предложения може да откриете в Приложението

УПРАЖНЕНИЯ ЗА „РАЗЧУПВАНЕ НА ЛЕДА“ И 
ПОДГОТОВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО ПО ДВОЙКИ

НАМЕРИ НЯКОЙ, КОЙТО…  
Участниците се разделят в малки групи и търсят кой от тях притежа-
ва предварително написани на лист характеристики, способности, 
характеристики, има определени интереси и т.н. 

ЖИВА СКУЛПТУРА
Групата се разделя на екипи. Всеки екип получава идея или понятие 
(щастие, дискриминация и т.н.), което трябва да изобразят чрез ‚жива 
скулптора“, която трябва да представят пред останалите участници, така 
че те да могат да познаят изобразеното понятие. Това упражнение по-
добрява комуникацията и помага на учас-
тниците да се запознаят като споделят идеи 
изграждайки скулптурата.

ВДЪХНОВЯВАЩИ ЦИТАТИ
Участниците избират от избрани прово-
кативни цитати от книги, филми, песни, 
философи, писатели, които са свързани с 
техния живот и преживявания. Участни-
ците трябва да намерят цитатите зака-
чени из цялата стая и да ги коментират в 
голямата група. 

C) СВЪРЗВАНЕ С МЕНТОР ПО ИНИЦИАТИВА НА МЛАДЕЖА 

В този модел, програмата трябва да осигури механизми, чрез които младият 
човек да може да избере ментор, който би искал да има като водач.  Систе-
мата е позната като „инициирано от младите менториране“, („Youth Initiated 
Mentoring“- YIM) и е разработена от Шварц и Род  (Schwartz and Rhodes, 
2016). Авторите доказват, че моделът може да бъде полезен инструмент в 
преходните етапи следващи задължителното образование. През тези „прехо-
ди“, младият човек обикновено преживява загуба на своята обичайна соци-
ална мрежа, както и някои други емоционални загуби (отчужденост, самота). 
В този контекст, моделът предлага дейности, чрез които младият човек да 
идентифицира, инициира и поддържа контакт с хора, които смята, че могат 
да му помогнат в новата среда: учители, по-опитни колеги или някой, с който 
вече има изградена връзка на доверие.

D) ИНСТИТУЦИОНАЛЕН/ОРГАНИЗАЦИОНЕН ИЗБОР: 

Решението за определяне на менторските двойки се предопределя от ролята, 
която бъдещият ментор има в организационната структура на институцията. 
Тяхната функция в организацията им дава необходимата позиция за създава-
не на референтна връзка по вид компетентност (или академична кариера), 
която менторираният би желал да развие. На основа на този модел ментори-
те, които също са и ментори или учители могат да бъдат избрани да служат 
като ролеви модели в училището.
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НАШИЯТ ОПИТ ПОКАЗВА, ЧЕ …

След 6 месеца на менториране географската близост беше изведена 
като най-важният критерии за успешна работа на менторската двой-
ка. Физическата отдалеченост е пречка за редовните срещи, особено 
в случаите на сегрегация и ограничения в придвижването (например 
когато менторираните живеят в селски райони).

Ресурсът на време също се оказа проблем, тъй като по-голяма част от 
младите ментори са много заети (с обучения, работа, семейство). Тези 
проблеми бяха решени чрез поддържането на продължителен контакт, 
макар и в някои случаи от разстояние (през  Whatsapp, социални мре-
жи, телефон), или чрез групово менториране. 

Доброволците с предишен опит в социални интервенции показаха 
по-голям капацитет да се справят с фрустрацията в случай на конфликт 
или опасност от разпадане на връзката. 

Социалната позиция на ментора, или неговата принадлежност към 
същата религиозна общност (Maton, Domingo, & King, 2005), може да 
придаде на ментора по-висока стойност като ролеви модел, дори и той 
да не отговаря изцяло на критериите за подбор на менторите (напри-
мер възраст на ментора). Важно е екипът да разглежда всяка кандида-
тура индивидуално, като взема предвид мнението на менторирания и 
неговите очаквания по отношение на ментора. 
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3.3.4. 
ФОРМИРАНЕ НА ВРЪЗКА 
В МЕНТОРСКА ПРОГРАМА

Менторската връзка се формира „чрез поредица от ре-
ципрочни, взаимосвързани  взаимодействия във времето, 
в които един индивид влияе на друг чрез обмен на инфор-
мация, изразяване на емоции, регулиране на поведението и 
договаряне на цели“ (Reis, Collins, & Berscheid, 2000 ). Това е 
контролиран на съпровождане, чиято рамка и методология 
се формират от връзката, която се създава между ментора 
и менторирания.
Програмата или ментора, могат да преценят коя методология 
отговаря в най-голяма степен на нуждите на менторирания:

• Индивидуално менториране (one-to-one): близ-
ка връзка, която улеснява позитивен ролеви 
трансфер.  

• Групово менториране: всеки ментор формира връзка с 
група до 4 младежа и провежда както групови, така и 
индивидуални дейности. 

• Екипно менториране: няколко възрастни работят с мал-
ки групи от малки хора едновременно. 

• E-менториране (или онлайн менториране): връзката 
между възрастния и младия човек се поддържа он-
лайн, макар че се провеждат и някои лични срещи.

Опитът натрупан в други менторски програми показва, че няма ма-
гически рецепти за изграждане на успешна връзка: умението на 
ментора да „управлява“ връзката, се очертава като ключов елемент. 
Въпреки това, програмата може да предложи процедури и подкре-
па, за да помогне на менторите да се справят с тази задача.

Менториране на връстници: Важно е менто-
рите да се фокусират повече върху  изслушва-
нето, отколкото върху даването на съвети или 
налагането на своите възгледи на менторира-
ните.Това много важно защото в много случаи 
менторираните са тийнейджъри, които изпит-
ват трудности да обсъждат някои проблеми 
с техните семейства или с други възрастни.  
(...) Връзката между връстници им позволява 
да взаимодействат с ментора по друг начин, 
компенсирайки празнотата и намирайки прос-
транства за споделяне на проблемите, които 
изпитват. (CARUSEL, Romania)



34

3.3.4.1 
УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКАТА 
ОТ ПЪРВАТА СРЕЩА 

Дизайнът на първата среща позволява на ментора да бъде придру-
жен в началото на връзката и да въведе менторирането в социална-
та среда на младия човек. Първата среща може да бъде проведена 
на различни места, но ако менторираният е непълнолетен, е препо-
ръчително да се проведе в дома или в семейна среда в присъстви-
ето на координатор или фасилитатор, който да представи ментора 
на семейството, ако това е възможно, и да обясни документите за 
информирано съгласие и да ги получи подписани. 

В случай, че менторираният е пълнолетен, присъствието на пред-
ставител на организацията може да послужи за справяне с началото 
напрежение в срещата, което може да се счита за малко вероятно 
при други обстоятелства.   

Общуването със семейството е полезно, защото позволява на 
ментора да се запознае по-отблизо с реалността на младия човек, 
да види неговата поддържаща система, и по този начин да предло-
жи по-подходящи дейности. 

По време на обучението за ментори, проекта трябва да определи 
насоки за комуникация със семействата. Това ще насочва менторите да 
поддържат редовен контакт със семействата, така че да се чувстват съп-
ричастни към проекта и дадат своята подкрепа за менторската връзка. 

Тези аспекти ще бъдат смекчени, в случай че менторът е 
вече познат на семейството и е уважаван в общността. Това 
би улеснило участието на менторирания в дейностите вклю-
чени в програмата, тъй като той/тя ще бъде придружаван/а 
от човек, който се радва на доверието на семейството.   

Който и модел да бъде използван, изследванията показ-
ват, че когато има връзка между ментора и родителските 
фигури, менторската връзка е по-ефективна. (Keller, 2005). 

ТЕМИ ЗА ДИСКУСИЯ НА ПЪРВАТА СРЕЩА: 

Менторирането се рамкира в доброволна взаимодействие, 
и се основава на ангажиментите, които всеки от участници-
те поема към другия ( по отношение на кореспонденция, 
да бъде на разположение, присъствие, цели на срещите) и 
към организацията (прозрачност, обратна връзка, Опитът показва, 
че всичко се развива по-добре, ако и двете страни постигнат съгла-
сие по следните точки от самото начало:  

• Общата цел на срещите и очакванията на всеки от тях 
по отношение на другия.

• График, места и честота на срещите.
• Граници и правила на връзката, които са важни за всяка от 

страните (точност, отмяна на срещи, теми на разговор и т.н.) 
• Първи стъпки, които ще бъдат  предприети.
• Планиране на следваща среща. 

Следната ситуация възникна в Испания, ко-
гато ролите на ментор и на глава на семей-
ство се подсилваха взаимно: 
Хосе (ментор) се опитва да убеди Антонио 
(менториран) да се върне в училище. Той е 
започнал като менториран, но няколко месеца 
по-късно решава да се върне на работа на па-
зара заедно с баща си. Хосе отива да го посети 
и казва в присъствието на баща му… Как си? 
Имам изпит… „Хосе, моля те, виж дали можеш 
да го накараш да учи… ако той може да напра-
ви същото като теб, аз ще бъда най-щастли-
вия човек на света“. И ето, аз започвам да го 
натискам, да натягам винта,… и целта ми е 
да планира нещо за през септември….

Присъствието на представител от 
организацията направи възможна 
първата среща между млад, не-
обвързан ментор – мъж и млада, 
необвързана жена и двамата 
студенти по право, да се състои в 
спокойна обстановка и в съответ-
ствие с принципите на социално-
то поведение между половете.  
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3.3.4.2 
ПЛАНИРАНЕ НА ПРОМЯНАТА

Някои проекти предопределят областите, в които менторът ще интервенира, 
за да подпомогне развитието на менторирания (социална мрежа, самооцен-
ка, академичен прогрес). Все пак, освен поставяне на цели, някои програми 
оставят известна автономност по отношение на методологията, за да бъде 
постигнато това развитие. 

Важно е да бъде съставена стратегия, която позволява общото желание за 
промяна да бъде трансформирано в поставяне на конкретни цели. За тази цел е 
полезно да бъде съставен план за действие с конкретни постижения: измерими, 
постижими, мотивиращи и вдъхващи доверие на менторирания. (координатор на 
социално менториране, 2017). 

Понякога менториращия трябва да се бори с вярвания, които вече са инте-
риоризирани от менторирания, които се предопределят от неговата етническа, 
полова, класова принадлежност и т.н. и могат да повлияят неговите стремежи. 

Менторите никога не трябва да обещават резултати, а вместо това да пра-
вят възможно постигането на личните стремежи на младите хора, като този  
процес трябва да има вид на персонализирано наставничество, което се въз-
ползва от установената близост в менторската връзка. 

Както отбелязват Хамилтон и Хамилтон (Hamilton & Hamilton, 1992), ролята на 
ментора не се ограничава само до една функция, но може да варира: един ден да 
помогне с домашното, в друг ден да даде съвет относно намирането на работа, а 
понякога и в даването на емоционална подкрепа по време на семейна криза. 

Все пак, важно е менторите да идентифицират границата между нуждите, които 
могат да посрещнат и тези, които са отвъд техните възможности. Такива са случаи-
те с млади хора, които са преживели евикция1, насилие, или ментални проблеми. В 
тези случаи менторите трябва да разберат ограниченията на техните възможности 
за интервенция, да докладват за възникналата ситуация и да потърсят възможнос-
ти за насочване към професионалисти с подходяща компетентност.  

Планиране на промяната и дейности по време на менторирането

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ
Пълно описание и други предложения може да откриете в Приложението

НЯКОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПРОМЯНА

ЛИЧЕН РАЗГОВОР 
(ИНДИВИДУАЛНО МЕНТОРИРАНЕ)  
Използване на проективни методи: Как си представяш себе си на 
35? Къде ще бъдеш? Кой ще бъде с теб? Какво ще правиш? Каква 
ще бъде твоята професия? Как искаш да се развие твоята история? 
Менторираните споделят и обсъждат със своите ментори. 

СРЕЩА В ПАРКА 
(НАТУРАЛНО ИНДИВИДУАЛНО МЕНТОРИРАНЕ) 
Когато и менторирания и менториращия имат и други роли, например са 
майки които се грижат за децата си. В този случай те могат да се срещат 
в парка, за да обсъдят нещата и в същото време да си помагат с децата.

1. Извеждане от дома по съдебен ред
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КОШЧЕ ЗА БОКЛУК, ПЕРАЛНА МАШИНА И КУФАР 
(ГРУПОВО МЕНТОРИРАНЕ)
Груповата динамика позволява групова обратна връзка. Група-
та е помолена да напише някои аспекти, които те биха искали 
да елиминират от своя живот, други, които биха искали да про-
менят и такива, които биха искали да запазят. Всеки участник 
изписва своите отговори върху флипчарт листи, върху които са 
нарисувани кошче за боклук, перална машина и куфар. Това 
упражнение помага за подобряване на планирането на инди-
видуални и групови дейности, предлагани от ментора. 

3.3.4.3. 
МЕНТОРСКИ ДЕЙНОСТИ

Менторите развиват свой собствен стил на взаимодействие. Те тряб-
ва да намерят баланса между предоставянето на морална подкрепа 
на младия човек чрез изслушване и чрез предоставянето на ролеви 
модел, и тласкането към промяна заемайки ролята на критичен при-
ятел или катализатор на промяната (Klasen and Clutterbuck, 2002). 
Лавирайки между тези две състояния, менторът избира как да про-
вежда срещите и да планира дейностите с двойна цел: да заздрави 
връзката, за да я направи по-ефективна и да разнообрази възмож-
ностите за учене. Тяхната саморефлексия в практиката е необходима 
(Orland-Barak, 2010), така че те трябва да имат знанията и инстру-
ментите, които да им помогнат да сътворят променяща се среда, 
подходяща за развитие. 

По-долу са изброени дейности, от практиката на различните 
екипи в проекта Story_S. По-добро описание може да намерите 
в Приложенията.
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ НА ДОВЕРИЕТО: 

Ефективността на менторирането зависи в голяма степен от качеството 
на връзката между менторирания и неговия наставник, по-специално 
от степента на близост и доверие, която развиват 
един към друг (Rodhes, 2002).

Преди да достигне състоянието, в което връзката 
става значима, тя преминава през няколко фази (Kram, 
1983). От създаване на очаквания (съзерцание), тя се 
трансформира в желание за взаимно опознаване 
(иницииране и начало на отношенията), и след това 
привикване с общуването с другия и неговите пове-
денчески модели, което води до достатъчно доверие 
за създаване на процеси на взаимно влияние. Тази 
фаза на израстване и поддържане на отношенията се 
случва чрез регулярни срещи. Това е времето, в кое-
то двойката договаря проблемите, които ще се опи-
та да реши, очакванията си един към друг, и как ще 
се справят с конфликтите, когато се появят (Hinde, 1997). Дори и проектът 
да има общовалидни правила по този въпрос, отношенията в двойките са 
динамични и могат да достигнат своето влошаване или край или да бъдат 
предефинирани в зависимост от това как са водени.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ
Пълно описание и други предложения може да откриете в Приложението

ДЕЙНОСТИ ЗА ИНИЦИИРАНЕ И КОНСОЛИДИРАНЕ 
НА МЕНТОРСКА ВРЪЗКА

СПИСЪК С ВЪПРОСИ 
(ИНДИВИДУАЛНО МЕНТОРИРАНЕ)
Участниците трябва да си задават лични въпроси, които да им 
помогнат да  открият какво е общото помежду им. 

Менторът и менториращият могат да зададат 10 въпроса, за 
да разберат каквото искат да знаят един за друг. Всеки от тях 
трябва да  отговори на въпросите на другия, но има право да 
откаже, ако не иска да отговори на даден въпрос. 

Съзерцание Иницииране Израстване и 
поддържане

Предефиниране

Край

Етапи на развитие на менторската 
връзка с младежи
(Keller, 2005)
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3 ИСТИНИ И ЕДНА ЛЪЖА 
(ИНДИВИДУАЛНО МЕНТОРИРАНЕ)
Участниците пишат три истини и една лъжа за себе си. 
След това всеки от тях прочита твърденията на другия 
и предполага кои са истинни. Твърденията могат да се 
отнасят до хобита, професия, интереси, мечти и т.н.  

ТРИЪГЪЛНИЦИ
(ГРУПОВО МЕНТОРИРАНЕ)
Формират се групи по трима. За 5-8 минути всич-
ки участници пишат неща, които са важни за тях 
в ъглите ма триъгълник. След това се опитват да 
намерят неща, които ги свързват и да ги напишат 
в центъра на фигурата. Ако в началото не могат да 
открият нищо общо, продължават да обсъждат до-
като не открият сходства помежду си. 

Менторите, с помощта на програмата, създават разнообраз-
ни дейности, които да допринесат за мотивацията на младия 
човек. Срещите могат да бъдат индивидуални, групови, или 
да включват отворено участие във ваканционни дейности.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ
Пълно описание и други предложения може да откриете в Приложението

ФОРМИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ЦЕЛИ

МРЕЖУВАНЕ
“Свързване с хора”. Менторът запознава младежа с хора, които 
могат да му послужат като ресурс като им дават информация, 
социални връзки, до които те не са имали достъп преди. 

МОТИВИРАНЕ
“Музика”. Менторът учи младежите да свирят на пиано, те 
пеят заедно и така разреждат напрежението помежду си. 

ФОРМИРАНЕ НА ГРУПА /
РАЗВИТИЕ НА ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ 
• “Да научим за дискриминацията към ромското населе-

ние“. Участие в дейности по отбелязване на Междуна-
родния Ден на Ромите, организирани от организацията. 
Формиране на етническо съзнание.

• “Социален театър”, “Здравно образование”. Привикване 
към обучителна среда, която е свързана с   повишаване 
на осъзнатостта.

• “Открий града”, “Футбол”, “Каране на кънки”, “Боулинг”. 
Няколко социални дейности, при които общуването се 
основава на забавление.

• “Хор”. Менторът и младежите са от една и съща религиозна 
общност (Евангелската църква на Филаделфия). Менторът 
кани младите хора да пеят в хора, в който той/те пее.

Story_S ни предостави няколко примера 
как менторите могат да акцентират върху 
функцията на когнитивното напътстване (да-
вайки на менторираните подкрепа в избора 
на обучителна програма, съвети как да се 
адаптират към нова учебна среда, показвай-
ки им техники за учене и т.н.) и предоставяне 
на емоционална подкрепа (окуражаване по 
време на трудности, подхранване на самоо-
ценката, въвеждане на ценности, справянето 
с емоциите във връзка с предстоящи изпити, 
напрежение в семейните роли и т.н.). 
Менторите харесват груповите дейности, 
тъй като виждат в тях възможност да вза-
имодействат с техните менторирани и да 
изградят нова социална мрежа, като генери-
рат по-добра групова кохезия. Те предпочитат 
груповите дейности защото те им помагат 
да чувстват себе си като част от общност. 
CARUSEL 
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ПРИДОБИВАНЕ НА КЛТУРНИ УМЕНИЯ / КАПИТАЛ
Доброволстване в различни организации/ посещения на изложби.

ЧАСТНИ УРОЦИ
Предлага безплатни уроци на младите хора, за да им помогне в 
подготовката изпити. Уроци по английски. Това включва и търсе-
не на сътрудничество с други възрастни, които биха помогнали.

СЪБИРАНЕ НА ПАРИ
“Благотворителен базар”. Младите хора са включени в дейности 
за събиране на пари за проекта, както те сами могат да изберат 
как да се включат.

АКАДЕМЕИЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО НАПЪТСТВАНЕ
Дейности, които включват академично и професионално на-
пътстване, както и прехвърляне в ново училище.

НАШИЯТ ОПИТ ПОКАЗВА, ЧЕ …

Използвайте потенциала на социалните дейности. Участието в дейнос-
ти за забавление повиши важността на менторирането на връстници 
и в четирите страни. Това влияе на няколко нива – подсилва ролята 
на ментора, подпомага трансфера на културен капитал, формиране на 
идентичност, както и създаването на контакти в и извън програмата.
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3.3.5 
МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА 
И ПРИДРУЖАВАНЕ 

Дори менторите да придават огромен потенциал на проекта с тях-
ната социокултурна компетентност и опит, понякога им се приписва 
отговорност, която е отвъд техния обхват. От една страна, младите 
хора самостоятелно вземат решенията, които се отнасят до собстве-
ния им живот.  От друга страна съществува безспорно превъзходство 
на структурните фактори, които проектът (фокусиран преди всичко 
върху постигане на промяна на индивидуално ниво, отколкото про-
мяна в системата) остава непокътнати (Gulam and Zulfiqar 2007). 

Менторите не са само агенти на промяната, но те самите учат, 
справят се дилеми, (Cullimore and Simmons 2010), те също са обект на 
влияне, което ги мотивира да продължат напред или да се откажат от 
своят ангажимент към менторската връзка. Макар, че те могат да се 
радват на относителна автономист в работата си, в литературата се 
препоръчва да има предварително планирани механизми за обра-
тна връзка и информация, които служат освен за оценка на резултата, 
така и за подобряване на процеса. Тези механизми имат за цел да: 

1. да се поддържа запис на срещите с младежите.
2. запис на информацията за прогреса на връзката и съв-

местните постижения. 
3. да създаде ресурси и обучение за оптимизиране на ро-

лята на ментора/менторския екип.  

За да бъде това възможно, организацията трябва да посочи фасили-
татор, който да мониторира създадените менторски микро-връзки, 
тъй като според методологията, те все още са в етап, в който могат 
да настъпят промени. 

3.3.5.1. 
ВРЪЗКАТА

Връзката следва да се мориторира на две нива. От 
една страна менторът поддържа запис на срещите 
с младежите и с техните семейства или наставни-
ци, като отбелязва: дата, продължителност, вид на 
дейността. Този запис изглежда като дневник, който насърчава ре-
флексията чрез отворите на тези три въпроса: какво правихме? Как 
се чувстваше всеки от нас? Какво ще правим следващия път? 

Второто ниво на мониторинг се определя от фасилитатора. Той 
поддържа редовен контакт с ментора (например всеки месец), мен-
торираните и семействата, за да ги разпита по отделно относно 

След 10 месеца мониториране в 
Story_S, идентифицираните нуж-
ди се свеждат до следното: как 
да общуваме с млади хора, които 
не посещават срещите, как да ги 
включим в групови дейности, как 
да установим стандарти без да 
им се натрапваме, планиране на 
мотивационно интервю и опре-
деляне на резултатите от срещи-
те. Тези нужди бяха дефинирани 
от самите участници, докато 
други потребности като между 
културно разбиране бяха иденти-
фицирани от екипа.
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тяхната удовлетвореност от дейностите, качеството на връзката, и 
ефектите от мониторирането върху техния живот. Чрез задаването 
на отворени въпроси и активно слушане, фасилитаторът може да 
сравни впечатленията за това, което се случва и ако е необходимо 
да предотврати потенциални конфликтни ситуации. Чест пример за 
това е усещането за загуба на време, ако менторът се интересува по-
вече от печеленето на доверието във връзката и не отдава толкова 
голяма значение на учебните задачи.

3.3.5.2. 
ПОДКРЕПА ЗА МЕНТОРИТЕ

A) ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСИ ЗА МЕНТОРИТЕ 

Организацията може да се възползва от своята институционална 
трибуна и да си сътрудничи с местните власти, или други местни 
асоциации и да предостави определени услуги, които са отвъд въз-
можностите на самия ментор, но в същото време са необходими за 
да може младия човек да достигне целите, които са му поставени. За 
да се постигне това е необходимо усилията да са фокусирани върху 
това, проектът да стане разпознаваем или да се промотира работата 
в мрежа.  Друг вариант е организацията да състави списък с полезни 
местни ресурси и да ги предостави на менторите.

B) СЪСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ: 

Участието в социални дейности внася разнообра-
зие във вида подкрепа, която младият човек по-
лучава и както и неговите знания, като допълва 
неговите знания и умения, придобити чрез фор-
малното менториране. Участието им позволява 
да получат подкрепа от останалите колеги във ва-
канционна обстановка, която ги поставя при равни 
условия, дава им възможност да контактуват в нов 
за тях културен контекст, или просто да участват в 
дейности, в които се чувстват компетентни  или са 
на едно ниво с останалите в групата. 

Организирането на социални дейности е по-огра-
ничено, ако зависи само от инициативата на мен-
тора. В този смисъл, организацията има няколко варианта: да състави 
програма с дейности „при поискване“ (обиколка на града), да пока-
ни групата да се включи в събития, които вече са част от нейния со-
цио-културния живот (напр. отбелязването на Международния Ден на 
Ромите, 8 април), или да изготви календар на интересните и достъпни 
събития, които биха им дали идеи за бъдеще. 

Когато не е предвидено специално финансиране за социални 
дейности, организацията може да проучи различни начини за съби-
ране на средства – например за предложи сътрудничество с други 
организации – музеи, театри, спортни клубове и да получи билети 
или да организира събитие, което ще донесе приход.
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C) МЕНТОРСКИ СРЕЩИ: 

Независимо дали са в лице-в- лице или дигитални, 
важно е менторите да имат пространство, в което 
да могат да обменят практики, да задават въпроси 
на своите колеги, да получават и да дават съвети, и 
да изграждат обща идентичност с останалите чле-
нове на екипа. Мичъм (Mecham, 2005) открива, че 
в междуетническа менторска връзка, менторите са 
по- успешни в справянето с културната разлика с 
менторираните, ако са имали възможност да раз-
съждават по тези въпроси с други ментори. Тези 
срещи могат да се планират веднъж на един или 
два месеца, на доброволен принцип и различна 
степен на структурираност в зависимост от групата.

 
D) СКЪСЯВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯТА ВЪВ ВРЪЗКАТА

Във формалното менториране, началният етап на създаването 
на връзката, се смята за много необходим, но критичен. Спенсър 
(Spencer, 2015) препоръчва на този момент да се отдаде необходи-
мото внимание, като се помогне на менторите да планират предва-
рително, и да управляват емоциите, които могат да възникнат (тъга, 
загуба, гняв), да им се даде време да разсъждават върху наученото, 
и да запомнят и да благодарят за времето прекарано заедно. Този 
автор подчертава нуждата приключването на менторската връзка 
да бъде ясно и за двете страни и в случай, че те желаят да продължат 
– трябва да определят ясно условията, при които това ще се случи.

E) ПРИЗНАВАНЕ НА РАБОТАТА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ 
ВЪЗРАСТНИ, КОИТО ОКАЗВАТ ПОДКРЕПА 

Накрая, важно е менторите- доброволци да се чувстват  оценени за 
работата, която са свършили през периода на тяхното участие в про-
грамата. В зависимост от тяхната ситуация, това признание трябва да 
е формално и да включва издаването на сертификат, който оказва 
часовете, които са отделени и дейностите, които са извършени.  Ва-
жно е да се благодари и на семейството на менторирания и на оста-
налите възрастни, които са допринесли за техния напредък. 

Система за оценка на Story_S

Проектът е съставен върху индикатори за оценка в логич-
ната рамка на теорията на промяната и върху тях бяха фор-
мулирани интервенциите. Тези индикатори ни позволиха да 
наблюдаваме степента на изпълнение на целите и да кон-
тролираме рисковите фактори. 

Важно е да се направи усилие оценъчната рамка да се оп-
редели още от самото начало, но в същото време логиката на 
интервенцията  да е достатъчно гъвката, така че личната мен-
торска връзка да не стане прекалено технически формална. 

В нашия проект, наблюдавахме следните индикатори: слу-
чаи на прекъсване на менторската връзка, брой срещи и вид 
на менторските дейности. Качествени индикатори бяха из-
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ползвани за описание на напредъка на мониторираните в 
сладните области: академична представа за себе си, степен 
на академични постижения и равнище на удовлетвореност от 
менторската връзка.

Оценката се явява комбинация от въпросник, съставен 
въз основа на скалата на Род и колеги (Rodhes et al., 2014) 
и качествени интервюта провеждани с част от менторите 
на всеки шест месеца. Информацията беше съпоставена с 
изказванията на менторите на техните срещи и това беше 
отразявано в докладите за проследяване.

НАШИЯТ ОПИТ ПОКАЗВА, ЧЕ …
Използвайте информацията, която фасилитаторът събира от всеки ментор (съмне-
ния, дискомфорт, пропуски), за да идентифицирате области за допълнително обу-
чение и консултиране и ги интегрирайте в програмата за срещи на екипа. 

Важно е да се използват пространства за взаимно учене и социални мрежи, като 
винаги се спазва ангажимента за конфиденциалност, който всеки е поел. В рамките 
на  Story_S, бяха създадени Whatsapp групи, където менторите спонтанно споделя-
ха идеи за дейности, снимки и т.н. 

44
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ИТАЛИЯ

Университетът в Бергамо е координатор на проекта STORY_S 
и се стреми да гарантира както качествено управление на 
работата на партньорите, но е и активно включен в изпъл-
нението на дейностите. Екипът на проекта се състои от екс-
перти по въпросите на Ромското включване и борбата с 
дискриминацията. 

Университета в Бергамо е основан през 1968, със съз-
даването на института по чужди езици и литература. Уни-
верситетът е дълбоко свързан с местните институции и  
географската област, в която се намира и неговата мисия 
е да изучава и да търси решения за местните проблеми в 
различни области: икономика, право, наука, култура и об-
щество. Обучението е организирано в пет университетски 
направления: право, инженерство, философия и комуни-
кации, бизнес и икономически науки. През последното 
десетилетие, университета увеличи своите международни 
партньорства и връзки с чуждестранни университети и из-
следователски центрове, с цел да улесни и да подобри въз-
можностите за участие в международни изследователски 
проекта на своите студенти.   

Департаментът за Социални и хуманитарни науки покри-
ва широк спектър от дисциплини сред които педагогика, фи-
лософия, социология и антропология, като използва мулти-
дисциплинарен подход и иновации. Целта е да се осигурят 
на студентите необходимите условия за гъвкаво обучение и 
придобиване на задълбочени знания и практически умения.

www.unibg.it



49

ASSOCIAZIONE BAMBINI IN ROMANIA

ИТАЛИЯ

BIR е неправителствена доброволческа организация, осно-
вана през 1999 в Милано. Целта на организацията е овлас-
тяване на децата и младите хора както в Италия, така и в 
чужбина. От една страна ние работим за правата на деца-
та в Италия и Източна Европа, със специален фокус върху 
децата и семействата в неравностойно положение, които 
живеят в социална изолация и са жертви на дискримина-
ция. От друга страна ние работим за популяризиране на ак-
тивното гражданско общество и включването на младите 
хора като доброволци в социално отговорни проекти. BIR 
активно си сътрудничи с хора, организации и институции, 
на локално и на глобално равнище по темите на социал-
ната справедливост, устойчивостта и гражданското участие.

www.bironlus.eu
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CARUSEL 

РУМЪНИЯ

Carusel е основана през 2011 от група активисти и профе-
сионалисти в областта на намаляване на вредите. Мулти-
дисциплинарният екип на Carusel работи за подобряването 
на качеството на живота на алкохолно и наркотично  зави-
сими хора, секс работници и хора, които имат много сексу-
ални партньори, хора, които живеят на улицата,  хора които 
имат социални и икономически затруднения, и такива кои-
то са изправени пред риск от сериозни заболявания или 
социална изолация. 

Мисията на организацията е да създаде активна, проак-
тивна и реактивна социална среда, за да разпространява 
и защитава човешките права и граждански свободи. За да 
насърчава правата на човека и да поддържа развитието и 
прилагането на ефективни публични политики за уязвими 
и маргинализирани групи, Carusel предоставя социални и 
медицински услуги в специализирани центрове и мобил-
ни услуги; организира конференции, обмен на опит, летни 
училища и обучения; провежда проучвания и играе важна 
роля в застъпничеството на маргинализирани хора.

www.carusel.org
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FAGIC. FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS 
GITANES DE CATALUNYA 

ИСПАНИЯ

The Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña – FAGiC 
е основана през 1991. Днес тя обединява 96 ромски асоци-
ации в цяла Каталуня. FAGiC е най-представителната ром-
ска организация в региона, която има за цел да защитава и 
разпространява правата и културата на ромите в Каталуня. 
За да постигне тази цел, FAGiC развива дейности насочени 
към ромските общности, изследва техните тревоги и стре-
межи, изгражда мостове между ромите и неромите.

Федерацията взаимодейства с правителството на Каталу-
ня, с местната администрация на локално и национално 
равнище, за да гарантира спазването на правата на роми-
те, работи за разпространението на гражданското участие 
чрез базирани в общността инициативи и подкрепа на 
асоциациите – членки, представлява ромските асоциации 
в Каталуня, и разпространява и изследва ромския език, ис-
тория и култура с цел справяне с ромафобията, ксенофоби-
ятаи всеки вид расизъм.

www.fagic.org
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ФОНДАЦИЯ „ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО 
РАЗВИТИЕ“ (HESED)

БЪЛГАРИЯ 

Мисията на Фондация „Здраве и социално развитие“ (HESED) 
е да осигурява възможности за индивидуално и общностно 
развитие, здраве и социално благополучие в социално-изо-
лирани общности. Като отделя специално внимание на ром-
ските общности, фондацията помага на деца и семейства 
да изграждат заедно базисни житейски умения. Освен това 
HESED работи с децата и тяхното социално обкръжение, за да 
подкрепи техния образователен напредък, развива трудова 
етика и изгражда увереност за успех в ромските младежи. 

Фондацията постига своите цели, използвайки модела 
МИР (модел за интегрирано развитие) МИР  се насочва към 
най-важните периоди на личностно развитие и едновре-
менно прави разрешими двата основни проблема: образо-
вание и професионална реализация. Програмата за деца и 
родители осигурява успешна интеграция в училище, докато 
развитието на социални умения на тийнейджърите подо-
брява тяхното участие в пазара на труда.

www.hesed.bg
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БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 

БЪЛГАРИЯ

Българският младежки форум (BYF) е неправителствена ор-
ганизация. Създадена е с цел да подпомогне усилията на 
младите хора в България да създадат цялостна, дългосроч-
на и устойчива визия за тяхното развитие. С широка мрежа 
от партньори, активни в областта на спорта, обучението, 
образованието, музиката, медиите и туризма, BYF предос-
тавя на младите хора проекти с цел подпомагане на овлас-
тяването на младите хора в България, особено в маргина-
лизирани райони.

От 2012 г. Българският младежки форум официално е 
база на Педагогическия факултет на СУ „Св. Климент Охрид-
ски ”. Експерти от организацията организират и провеждат 
преддипломната практика на студентите от Педагогическия 
факултет.

www.bulgarianyf.eu
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EMIGRA _ UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA

ИСПАНИЯ

EMIGRA е изследователска група в областта на антрополо-
гията на образованието, посветена на изследванията в об-
разованието, миграцията и неравенството. Изследовател-
ският ни фокус е измерване на въздействието на културното 
многообразие и социалното неравенство в образователни-
те системи на съвременните общества през перспективата 
на международните сравнителни изследвания и върху раз-
работването на приложни социални изследвания.

EMIGRA се придържа към междусекторна и феминист-
ка линия на изследване чрез теми като ролята на жените в 
културното възпитание на децата в семействата и училища; 
училище, училищни успехи и неуспехи във връзка с проце-
сите на идентичност и изграждане на полова идентичност 
на момичетата и жените от работническaта класа и ими-
гранти/малцинства; изучаването на режимите на равенство 
между половете и расиализацията2 в училищата и пресеч-
ната точка на етнорасовата и културната дискриминация и 
дискриминацията възоснова на  полoва идентичност и сек-
суална принадлежност в училищен контекст.

Екипът на EMIGRA е съставен от изследователи от раз-
лични департаменти в Свободния Университете на Барсе-
лона (Социална и културна антропология, Систематична и 
социална педагогика, Обсерватория за равенство, Fundació 
Autònoma Solidària, Образование на учители по музика, ви-
зуални изкуства и телесно изразяване) и сътрудничат на ко-
леги от Испания и чужбина. EMIGRA е част от Изследовател-
ския център за миграционни изследвания (CER Migracions) 
към Свободния Университете на Барселона (одобрен на 2 
декември 2009 г.), заедно с други изследователски групи в 
областта на социалните науки. Това е официална консоли-
дирана изследователска група SGR-1702GRC (2017-2019 г.), 
финансирана от AGAUR. 

www.cermigracions.org

2. В социологията расиализацията или етнизацията е проце-
сът на приписване на етническа или расова идентичност на 
връзка, социална практика или група, които не са се идентифи-
цирали като такива.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



A.1

A.2

A.3
A.4
A.5
A.6
A.7

A.8
A.9
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14

A.15
A.16

Group building 

Mentor role

Mentoring Relationship

Plan Achievement

• TIMELINE 

• MYTHS AND REALITY ABOUT ROMA  
AND BULGARIANS

• THE “GOOD” AND THE “BAD” MENTOR
• TOTEM
• MENTOR’S ROLE
• TESTIMONIAL
• MENTOR PROFILE BUILDING 

• GROUP DISCUSSION
• COMMUNICATION EXERCISE
• SETTING LIMITS
• OCTOPUS
• COMMON RULES
• ROLE PLAY
• THE ROLE OF THE MENTORS 

• THE STAGES OF MENTORING RELATIONSHIP
• STOP & GO

ДЕЙНОСТИ .
ОБУЧЕНИЕ НА МЕНТОРИA.

Training Goal Name Code



TIMELINE

-
Author:
BIR

Target group
Mentors – from 5 to 15 participants. 
Is it possible to do this exercise also 
with mentees

Methodology 

Activity Goals

Resources

Description of development

Recommendations

Autobiographical.

• To strengthen relation among participants. 
• Group building.
• To share information about biographical turning point. 

Timeline on the wall, markers

Part I:  from 5’ to 10’ maximum.
A long white sheet is attached to the wall with just a line drawn on it.

Part I:  from 5’ to 10’ maximum - individual.

Part II: from 10’ to 20’ max – all together.

Part III: about 20’ – group discussion.
Each person works on their own. The trainer will explain that they 
have to think about their life trajectory and identify special turning 
points (events, people, achievements, etc...) that have led them 
to being the person that they are today, paying special attention 
to their educational/vocational pathway.  

Part II: from 10’ to 20’ max.
When each person is ready, they are to stand up and write/draw all 
of the turning points in their timeline. More than one participant can 
work on their timeline at the same time.

Part III: about 20’.
The timeline is to be shared in groups, to identify similarities or di-
fferences in the turning points, to ask question amongst the partici-
pant, to share their own feelings about the activity and the contents 
that have emerged. 

During the discussion try to identify what happen also in a more 
general scenario. Try to underline how different life trajectories bring 
participants in the same place and project and how those differences 
are real resources to be share among the group. Clarify the 
“non judgement” approach on what each participant may share. 
Handle with care, and asks the group to do the same, critical or 
sensitive turning point and personal experiences that may emerge. 

A.1
Group building



MYTHS AND REALITY 
ABOUT ROMA AND 
BULGARIANS 

30 minutes
Author:
HESED

Methodology 

Activity Goals

Resources

Description of development

Recommendations

Group analysis.

• Eliminate stereotypes.
• Specificities of Roma community, realising one’s own  

stereotypes, working on attitudes.

Flip chart paper and markers.

Participants work in two groups, the first one writing down the 
stereotypes they have heard about Bulgarians and the second group 
the stereotypes about the Roma. 
The goal of the discussion regarding the list of stereotypes is to draw 
participants’ attention to the positive aspects of the two groups and 
to the similarities between them. This activity allows us to work with 
the preconceptions (related to the so-called “myths” about the Roma 
and Bulgarian communities) and how they may contrast with reality. 

The activity must be led by an experienced trainer, as there might be 
emotional or tense moments.  

Mentor role

A.2



THE “GOOD” 
AND THE “BAD” MENTOR 

40 minutes
Author:
HESED

Methodology 

Activity Goals

Resources

Description of development

Recommendations

Group discussion.

To define what the mentors should and should not do; to determine 
their expectations of what being a mentor means. The discussed 
characteristics should be used in the preparation of the Code 
of Ethics. 

Flipchart paper with a drawing of a mentor on it. 

Working in two groups, on a drawing depicting a “super mentor” 
and “not-so-super mentor”, participants are to write as many 
characteristics as they can think of. A discussion is to follow.
The participants are randomly divided in two groups, each tasked 
with thinking of and writing down as many characteristics 
of a “good” and “bad” mentor as they can come up with. 

Results: 
“Super mentor” - Empathetic, supportive, guiding, successful 
(personal example), good communicator, team player, inspiring, mo-
tivating, a “wizard”, responsible, a friend (with a very clearly-defined 
relationship), tolerant towards differences, an “explorer” - knowled-
geable on the field of interest, providing access to resources, 
competent, willing to learn from others, fun, open to ideas, able 
to create a connection. 
“Not-so-super mentor” - Imposes their own opinion, interrupts, does 
not listen, unprepared for meetings with mentees, not empathetic, 
apathetic, does not recognise the mentees’ needs, uncommunicati-
ve, shy/uncomfortable, poorly educated, biased/prejudiced, boring.

The participants might need examples or prompting in considering 
the characteristics of the super mentor.  

A.3
Mentor role



TOTEM

-
Author:
BIR

Target group
Mentors - From 5 to 20 participants

Methodology

Activity Goals

Resources

Description of development

Recommendations

Group discussion.

• Share concerns about the role of mentor
• To share strategies to face problems
• Group building
• To encourage supportive relations among mentors 

A big Totem 
Post –it of two different colours

• 5’  individual work
• 25’  group discussion
• 5’  final wrap-up

The first step will involve each participant being asked to write “so-
mething that worried me” on a Post-it note in a certain colour, and 
“a greeting for this project and/or this group” on a Post-it note of 
another colour. When ready, each person is to sticks his/her Post-it 
note on the totem.
During the first go around, each participant is to pick up a 
“something that worried me” Post-it note, read it and make some 
suggestions to the group about how to face such a situation. All par-
ticipants are free to make comments, add suggestions or share their 
feeling if similar to the actual author of the Post-it note. 

When all such Post-it notes have been assessed, everyone can take 
a greeting Post-it note and safeguard it for themselves.

Underline to the participants that each concern to emerge must be 
considered carefully and “handled with care”.

Mentor role

A.4



MENTORS’ ROLE

40 minutes
Author:
Carusel

Methodology 

Activity Goals

Resources

Description of development

Recommendations

Visual methods.

Mentors think about their educational pathway. 

Pictures.   

On a table, place several pictures previously selected by the 
facilitator. Each participant is to choose one picture through 
which he/she expresses the motivation to take part in this project. 
Once they have chosen their picture, they are to think about their 
educational pathway, their challenges, opportunities, 
and other factors. 

Please take into consideration that a safe space needs to be created 
for such discussions. 

Target group
Mentors 

Mentor role

A.5



TESTIMONIAL

30 minutes
Author:
Carusel

Methodology 

Activity Goals

Resources

Description of development

Expositive.

To pass on to the participants the subjective and objective aspects 
of their experiences with mentoring projects. 

Place to meet.   

The facilitator of this project, a past mentor in other projects for 
Roma youths, created a testimonial regarding their experience as 
a mentor. They talked about the challenges faced, their strengthen 
and weakness, the input received from the mentees. Also during 
this activity, another person shared aspects from their experience 
as a mentor. The participants had the opportunity to ask questions 
and think about their role in this project. 

Target group
Mentors  

Mentor role

A.6



MENTOR PROFILE 
BUILDING   

30 minutes
Author:
FAGIC

Target group
Facilitator, local team 

 Methodology

Activity Goals

Resources

Description of development

Recommendations

Brainstorming.

The activity aims to: 
• In a collaborative manner, analyse the optimal mentor profile, 

reaching an agreement to this end.  
• Design mentor training and the selection process on a 

competence- based approach. 
• Take into account the knowledge of the social context in defining 

mentor functions.  
• Distinguish competences that can be learned, from other factors 

related to personality or environment.    

Board / a person to lead the work group and tempos of the session.

Grouping: Individuals initially then all participants (>10).
The first step is to clarify the difference between knowledge, 
attitudes and skills, before posing the general question: “What do 
you think a mentor will need to help mentees reach their goal?”  
Everybody is to jot down their ideas and then share them amongst 
the group, analysing convergences and divergences whilst making 
connections between the competence cited and the mentor tasks 
or context.  
  
Depending on the size of the group and its atmosphere or dynamics, 
it is possible to work in pairs or small groups during the initial 
brainstorming, in order to reduce the time necessary for this activity.  

Mentor role

A.7



GROUP 
DISCUSSION

20 minutes
Author:
FAGIC

Target group
Roma mentors

Project moment 
Mentors training / Intraethnic Mentoring

 Methodology

Activity Goals

Resources

Description of development

Recommendations

Debate.

The activity aims to: 
• Collect information from participants regarding a specific problem. 
• Exchange ideas in order to gather the different points of views 

amongst participants and see how they discuss the topic. 
• Reach common conclusions about a specific issue.  

A person to lead the process, ask open questions and moderate 
discussions.

Grouping discussion 20’
The trainer is to ask “open questions” about a problem that has arisen 
during a previous activity.
The first step is to start with a general question about what 
the participants think are the main issues with the mentoring 
programme. Hence, the trainer gathers certain topics, especially 
those stated/shared by many/the majority before starting with open 
questions about a range of topics that the trainer thinks are worthy 
of discussing amongst everyone present and useful in determining 
what people think. It is important to try to achieve some “common” 
conclusions about how to deal or resolve the problem. 
 
Of importance is working with groups of a maximum 12-15 persons 
and obtaining opinions from all members of the group. 
It is also important to prevent the discussion being “dominated” 
by 1-3 persons.

Mentoring Relationship

A.8



COMMUNICATION 
EXERCISE

40 minutes
Author:
HESED

 Methodology

Activity Goals

Resources

Description of development

Role play in pairs and group discussion.

To develop the participants’ active listening skills. 
 
A large space and a specialist to lead the group work and control 
the pace of the session 

Participants are to be paired up. Taking turns, one person is 
to recount an important personal story and the listener is to 
demonstrate all forms of inactive listening. The second time around, 
the participants take turns demonstrating active listening. 
The discussion is focused on types of listening and the model 
of effective communication.

Mentoring Relationship

A.9



SETTING 
LIMITS 

20-30 minutes
Author:
HESED

 Methodology

Activity Goals

Resources

Description of development

Recommendations

Role play in pairs and group discussion.

• Exploring one’s own limits  
• Exploring others’ limits 
• Realizing the effect of changes in limits 
• Self-care and personal space 

A group leader for the activity. 

The participants are grouped in pairs and arranged to stand in two 
rows, facing each other. Upon the signal from the activity leader, 
one row starts walking towards the other. They each stop walking 
when the other member of the pair tells them to stop. The activity 
is repeated with roles repeated (in the same pairs). It is repeated 
again, during which time the walking parties can choose when to 
stop walking for themselves. The activity is repeated yet again, this 
time with both pair members walking towards each other. The group 
discussion is on setting limits, changing limits, and communicating 
with one another.  

There should be plenty of space for this activity. If the group is of 
mixed gender, the group discussion could cover differences in limits 
in different cultures. Other examples could be discussed as possible 
differences in the concept of personal space and limits.  

Mentoring Relationship

A.10



OCTOPUS

 Methodology

Activity Goals

Resources

Description of development

Game.

• To analyze group dynamics
• Group building
• To reflect on different ways to interact with mentees

White posters (one for each group), various materials for drawing 
(markers, watercolours, pastels, crayons, etc.).

• 20’  Small group (3 to 4 participants)
• 3’    For each group to share their work in plenary
• 20’  Plenary discussion

Each small group is to complete a drawing on their sheet. Do not 
specify a theme or the subject or anything else. They are free to 
proceed as they prefer.

Participant must remain silent throughout the entire first part of 
the activity—they are not permitted to discuss the subject of their 
drawing at all.
As they start drawing, different results will appear at the end of the 
dedicated time. For example, perhaps one group will have very 
clearly divided the poster into sections with each of the participant 
using just one part of the space to create separate drawings; 
perhaps they will seek to integrate their work with that of the 
others; or maybe they will create a common drawing, being really 
perceptive about what was happening on their poster.

In the second part, we ask each group to present their work and 
share how they felt in doing it.

In the plenary discussion, we are to stimulate discussions by asking 
questions about what happen and why within the small groups, 
asking what each drawing could represent in term of the soft skills 
required during the mentoring activitie, and so on. 

Author:
BIR

Target group
Mentors – a minimum of 3 participants  

Project moment 
Mentor’s national training course

-

Mentoring Relationship

A.11



Recommendations Background music can help with concentration and to create a 
positive atmosphere for working. Is very important to offer a range 
of materials for the design, with part of the debriefing being to take 
into consideration the choice of materials. 
Is very important to offer several materials to paint. It is part of the 
debriefing take into consideration the choices of it.   

OCTOPUSA.11



COMMON 
RULES

 Methodology

Activity Goals

Resources

Description of development

Case analysis.

• To share common rules and ethical principles during  
mentoring activities.

• To reflect on potential problems that may arise.
• To ensure mentor and mentee safety (from a relational  

and emotional point of view).
• To ensure participation of mentors in deciding the rules.

• 1 example set of rules for volunteers involved in activities  
with minors.

• A briefing on legislation regarding privacy and data protection 
for minors and other relevant regulations.

• Paper table cloth, coffee and sweets are to be on the table. 
• Brown and Isaacs (2005) - The World Café: Shaping Our Futures 

Through Conversations that Matter, Berrett-Koehler Publishers, 
San Francisco.

In an initial plenary session, the example guidelines for volunteers 
are presented, including some case examples of what could go 
wrong, designed to illustrate certain rules, the necessity of which 
might not be immediately obvious. 
Three tables are prepared with a paper tablecloth, colourful writing 
tools, sweets and coffee to create a cosy atmosphere.
Then, three volunteers are chosen, who will each take their place 
at one of the tables and become the table hosts. All participants 
are then invited to choose a place from amongst the available seats 
(divided in equal number between the tables), thus mixing the group 
up and dividing into small groups. 
In the 1st 20-minute round, each small group is to come up with and 
write down some rules on the paper tablecloth. When the time is up, 
the participants (except for the table hosts) are asked walk around, 
look at the other tablecloths and when they see something they are 
curious about or that they would like to comment on, they are to 
take one of the available seats. Thus, new groups are created. The 
table host explains the work previously done then the new guests 
can add, change, contribute the experience of the previous group, 
etc. for another 20-minute round.

Author:
BIR

Target group
Mentors – from 8 to 15 participants  -

A

Mentoring Relationship

A.12



Recommendations Draw attention to various actors/stakeholder who may be reassured 
when the roles are “tighter” and invite them to reflect on the extent 
of negotiating these (with parents, teachers, educators). 
Draw attention to topics that are not immediately obvious to the 
mentors but that are quite delicate, such as the possibility for 
romantic relationships to arise and the implications on the process. 
Leave time for mentors to negotiate these rules with mentees later 
on. Find a way to involve mentees in the rule-making. 

COMMON 
RULESA.12



ROLE 
PLAY

 Methodology

Activity Goals

Resources

Description of development

Time: 
1h (30’ small groups, and 30’ discussion with the whole group). 

Rehearse different situations that may be faced in mentoring 
activities. 

Papers. 

Divide everyone into smaller groups (2-3 person). Each group is 
given a situation related to topics from the mentoring activities, such 
as possible conflicts between mentees, personal and professional 
limits, etc. 

Author:
FAGIC

Target group
Mentors 1 Hour

Mentoring Relationship

A.13



THE ROLE 
OF THE MENTORS

Methodology

Activity Goals

Resources

Description of development

Recommendations

Brainstorming and group discussion.

The main goal of the activity is: 
• To determine if participants understand what the role of a mentor 

entails.
• Emergence of new ideas.
• To pool knowledge and ideas about the topic.

Paper/pens; board; glue; trainer/person to lead the activity.

The first step is to distribute one or more pieces of paper and a pen 
to all participants. They are to write down 1 or 2 words about what 
the role of a mentor entails. To do this, they have been asked to think 
of a person close to them that acts as a mentor to them, and to then 
analyse his or her traits, their relationship, the influence they have 
had had and so on.  

Once finished, the papers are collected and posted on the board 
and shared amongst the group in order to try to find a common 
definition.  

Provide a positive/conducive work environment; try to be positive at 
all times so no-one will feel bad if they don’t have the right answers. 

Author:
FAGIC

Target group
Roma mentors30 minutes

Mentoring Relationship

A.14



THE STAGES 
OF MENTORING 
RELATIONSHIP

Plan achievement

 Methodology

Activity Goals

Resources

Description of development

Recommendations

Group discussion.  

• Creating a framework for the activities in the  
mentorship program. 

• Understanding the different phases of the programme.  
• Understanding one’s own role (as well as one’s own strengths  

and weaknesses) in each phase. 

A person to lead the group discussion and take notes.

At the beginning, the participants are to brainstorm ideas on what 
the phases of the mentorship programme could be. The activity 
leader records the ideas on a flip chart before the group goes 
through the ideas one by one, listing their characteristics and 
possible steps for each phase. Participants are to be encouraged 
to provide examples. 

The following phases where decided on:  

Stage I:  Building the relationship. 
Stage II:  Exchanging information and setting goals. 
Stage III:  Working towards goals/furthering engagement.
Stage IV:  Ending the formal mentoring relationship and 
  planning for the future.

Recourses: More mentoring guide for mentors

It can be told as a story, showcasing a mentor–mentee pair that 
goes through the phases and what could go right or wrong in each 
phases. It is also important that the activity leader is ready to discuss 
all the phases and steps, so if the participants miss anything, the 
leader is able to add and explain. 

Author:
HESED

Target group
Roma mentors 30 minutes

A.15



STOP & GO 

 Methodology

Activity Goals

Resources

Description of development

Recommendations

Individual activity and group discussion.  

• To share previous experiences and new proposals on:  
mentoring individual and group activities; families involvement.

• To share methodological common guideline (Part I).

Posters, markers.

Three different tables, with a big white poster on each bearing 
a clear heading such as “Individual Activities” – “Group Activities” – 
“Family Involvement”. Under the heading, half of the space is 
to contain “STOP” and the other half “GO” in capital letters.

Participants are invited to move freely around the room, to stop 
and write their ideas and experiences on each of the posters. 
Under the column STOP, they should write what did not work in 
their experiences—such as activities or methodological approaches. 
In the GO column, they should write what was good or new ideas 
they would like to share with the group.

In the first part of the activity, participants work on their own. In the 
second part, the trainer will lead a group discussion in order to read 
and comment on each poster and to decide together what proposal 
should be adopted or discarded.

Throughout the activity, participants are to be encouraged 
to go around the room several times and to interact with what 
their colleagues have written before them.

Author:
BIR 20 + 20 minutes

Plan achievement

A.16



B.1
B.2
B.3

B.4
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B.6
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B.14

B.15
B.16 

B.17
B.18
B.19
B.20
B.21
B.22
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B.24
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B.26
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Vocational and academic 
orientation plan development

Networking and cultural capital

Group building – Awareness 

Tutoring

Mentoring relationship

Social Participation 

Project sustainability

• TOWARDS GRADUATION 
• APPROACHING THE JOB SEARCH
• EDUCATIONAL PROFILE GUIDANCE /  

TRANSITION TO ANOTHER SCHOOL PROFILE
• CONNECTING PEOPLE
• PERSONAL NARRATIVE
• PLAYGROUND MEETINGS 

• PAINTING EXHIBITION IN A NEW PLACE
• VOLUNTEERING ACTIVITIES
• MUSIC
• BARBECUE 

• LEARN ABOUT ROMA DISCRIMINATION – ATTEND  
INTERNATIONAL ROMANI DAY (8TH OF APRIL) EVENTS

• CAREER OPPORTUNITIES: MEET A CIVIL SERVANT
• ATTENDING SOCIAL THEATRE
• PERSONAL DEVELOPMENT TRAINING ON HEALTH  

AND REDUCING NEGATIVE EFFECT OF RISK FACTORS 

• EXTRA LESSONS – THROUGH GROUP DYNAMICS
• ENGLISH CLASSES 

• A GARBAGE BIN, A WASHING MACHINE, AND A SUITCASE
• 3 TRUTHS AND A LIE
• MENTOR/MENTEE ROLE SWITCH AT A SPORTING EVENT
• TRIANGLES
• DANCE WITH ME
• DISCOVERTING MENTEES INTERESTS
• LIST OF QUESTIONS 

• FOOTBALL MATCHES
• CHORUS 
• DISCOVER THE CITY 
• ICE SKATING
• BOWLING 

• CHARITY BAZAAR

Training Goal Name Code

ДЕЙНОСТИ по.
МЕНТОРИРАНЕB.



TOWARDS 
GRADUATION  

Author
BIR (Italy)

Goals

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

Support the university carrier of a mentee.

Duration: 
not defined.
Description: 
the mentor supervises/supports the study path of the mentee, 
without losing sight of the job prospects.

Territorial network.

The role of the mentor is clarified at the very beginning of the 
process, along with the goals to be met: helping the mentee 
complete their course of study at the university in the briefest time 
possible. 
The mentor supports the mentee in the definition of the content of 
their thesis, the bibliography and the table of contents; the mentor 
can also help with setting meetings with the thesis advisor 
to establish clear objectives.

Take into consideration in which the context lives and the network 
you can provide them with to help achieve short- and long-term 
objectives. 

Example: 
if the mentee has financial worries, help them find the appropriate 
network and support system to make it easier to find a part-time 
job, so they don’t have to drop their university carrier or put it aside, 
postponing the graduation.

In this way, they can be self-empowered and pursue the defined 
objectives with a positive emotional and technical support. 

Type
Individual mentoring

Target group
Mentees

Vocational and academic orientation plan development

B.1



APPROACHING 
THE JOB SEARCH

Author
BIR (Italy)

Type
Individual mentoring

Goals

Methodology

• To strengthen mentor + mentee relation. 
• To approach opportunities and services of the city.
• To go into details regarding work expectations and the way  

to realise them. 

Duration: 
One-hour meetings replicable in 3-5 times 
(according to  the individual mentee).

Description: 
Each mentee is familiar with work but may only have an abstract 
concept thereof. Mentors and mentees, during individual or small 
group meetings, address the following subjects: how to look for 
a job, how much can you earn, what this means for you, possible 
reasons to accept or turn down a poorly-paid internship, type of 
contacts, privileging a job that guarantees more opportunities... 
In consideration of the mentee’s situation (training, economic needs, 
balance of competences, expectations), the mentor can supply 
advice and help to address the targets.

It may be particularly interesting to facilitate and accompany 
the mentee’s access to forms of job opportunities offered within the 
pertinent area, such as internships and work grants. Local authority 
job guidance offices, trade union consultancy services, private 
association services can be pertinent interlocutors. 

The accompaniment can also be used to overcome any demotivating 
attitudes and evaluate the offers received.
The mentor is not required to be an expert on access to work. On the 
contrary, the mentor can facilitate the mentee’s encounter with an 
operator of the competent offices, or collect information from these 
and convey it to the mentee.

It is very important in the mentee-mentor relationship to go through 
the actions taken in order to face the possible disappointment for 
an offer that is not received (or has not arrived as yet), to normalise 
the non-selection after an interview, to talk about a possible re-
orientation (for example if it emerges that the first job is underpaid). 
In general, it is advisable to re-examine every step of the process.
In this sense, it can be useful to compare the work experience. 

Target group
Mentees + mentors 

Vocational and academic orientation plan development

B.2



Resources

Description of development

Recommendations

of the mentor (their first jobs, etc). The topic—and the relevant 
considerations—can also be addressed in a small group, facilitating 
comparison

It is important to contact someone (by telephone or in person) who 
can advise on the work opportunities within the relevant area. This 
individual might be an internal staff member or an external advisor.

First step: 
 Mentors and mentees address the issue, first in a small group then 
through a personal interview, whilst the mentor collects information 
on suggestions to offer to the mentee.

Second step: 
the mentor accompanies the mentee to meet an expert/to be able 
to evaluate a job offer/prepare for an interview with a job guidance 
office.

Third step: 
the mentor and mentee go through the process once again, 
raising any doubts of the mentee, first in a personal interview then, 
if appropriate, in a small group. 

If there are other actors involved in the mentee’s social pathway, 
it is a good idea to deal with them to avoid overlapping or giving 
contradictory messages.

It is necessary to prevent the enhancement of job opportunities 
(and the money earned immediately) to become an incentive 
to escape from education.

APPROACHING 
THE JOB SEARCHB.2



EDUCATIONAL 
PROFILE GUIDANCE
TRANSITION TO ANOTHER SCHOOL PROFILE

Author
CARUSEL (Romania)

Type
Individual mentoring

Moment in relationship

Aims of the activity /strategy

Goals in the mentoring

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

Month 2, centered on educational guidance tasks, after mentoring 
relationship already formed.  

Help mentee follow a (high) school/educational profile that better 
suits his/hers interests and passions.
Long-term guidance so that the mentee can pursue the specialty 
at university. 

Help the mentee realise if they have chosen the school profile 
that suits them by having mentee open up about challenges.
Should a mentee encounter difficulty (for example, struggles at a 
mathematics level) and his/her interests are better served by another 
profile (sports, social sciences, etc.), the mentors need to assist the 
mentee in identifying a different high school, finding a sports club, 
help with the paperwork, etc. 

The mentor helps mentee reflect on his/her school trajectory 
and to identify any struggles encountered.
If a school profile change is necessary, the mentors are to help 
the mentees through the next steps.

No special requirements.

• Results of school activity.
• Self evaluation of mentee regarding his/hers evolution  

and confidence in the profile chosen. 

It is recommended that the mentor first checks if the mentee’s 
struggles cannot be overcome at the current school profile.
The mentor should consult with the project team when helping 
the mentee switch profiles or schools.  

Vocational and academic orientation plan development

B.3



CONNECTING 
PEOPLE

Author
FAGIC (Spain)

Type
Group mentoring

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Month 11 – 12.

To orientate and guide the mentees about what to study 
at university.

Group meeting with other Roma students who are already in the 
university and who are studying for a career that a mentee wants 
to study.

None / Better a place to meet.

Three out of four mentees who were studying the university entry 
course for over-25s passed. The first goal was achieved and now 
comes the second phase: What to do? What to study? Where? 
And so on. After finding out that they have passed the exam, 
many doubts arose in the mentees’ minds. Some knew where their 
interests lied but were unsure due to having heard that a career in 
that field is difficult and that it is hard to find a job after finishing 
the degree. Others didn’t know what to study or had other concerns. 
Hence, they felt lost and had many doubts. As such, the mentor set 
up a meeting with other Roma students who are currently studying 
for different careers at the university, during which they could 
explain their experience at the university.

They also encouraged the mentees to go for what they really want 
and to follow their dreams. 

The meeting was very successful and a visit to the university campus 
during the summer or September before starting is being planned. 

Target group
Mentees that have passed the access 
to university exam (+25)

Vocational and academic orientation plan development

B.4



PERSONAL 
NARRATIVE

Author
HESED (Bulgaria)

Type
Individual mentoring

Moment in relationship

Aims of the activity /strategy

Goals in the mentoring

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

Month 2.

Goal setting for the mentorship program.

Obtaining information on the goals of mentoring.

Creating a personal narrative:
• The mentee is asked to imagine themselves at the age of 35  

and answer the questions: Where am I?, Whom am I with?,  
What do I do?; Why is this my profession?; How do I want  
the story to develop?

• Sharing and discussion with mentor.

A list of questions.

The mentee can create a story that gives information about what 
is important to her/him and what are some possible obstacles, 
foreseen in the short-, mid- and long-term. The mentor is to receive 
valuable information for reaching the programme’s objectives.

It is important for the mentor’s questions to be brief and clear. 
The story may be negative—that is, the mentees could see 
themselves in a “worse” place than they are currently in. The mentor 
can then work on the obstacles that the mentee sees between 
himself/herself and the future image developing positively.

Vocational and academic orientation plan development

B.5



PLAYGROUND 
MEETINGS

Author
FAGIC (Spain)

Type
Individual mentoring / natural mentoring 

Moment in relationship

Aims of the activity /strategy

Goals in the mentoring

Methodology

Resources

Description of development 

After around the seventh month.
When a very good relationship has been developed.

Keep the mentee in touch with the project and the studies.

Ensure that it is possible for them to obtain the basic education 
certificate – GESO.

Meet with the children in the park or playground to reflect 
on the future and their own aspirations and dreams.

None.

The mentor (a woman) meets the mentee (also a woman) at the park 
with the children. The mentor has 3 children and the mentee has 2, 
one being born in January 2019. The mentee was completing her 
GESO (aiming to earn the basic education certificate). She left the 
course after giving birth to her second child in January and cannot 
manage to go to the lessons with a new-born baby. The mentor, in 
trying to ensure the mentee continues with her studies, is continuing 
with the mentoring in a family atmosphere.

The mentee’s intention is to start the course again in September 
but the mentor is afraid that she has lost motivation during the time 
away from her studies. To maintain her interest, she goes to the 
park/playground together with all the children and spends time 
together and with the family. During this time, the mentor tells 
her about how the course is going and keeps up her motivation. 

They talk about their own aspirations in life and also about the 
aspirations of their children. The mentee realises that she can 
continue with her studies, even with children, hence she finds a 
good point of reference and also a supportive person in the mentor.

Vocational and academic orientation plan development

B.6



PAINTING EXHIBITION 
IN A NEW PLACE

Author
CARUSEL (Romania)

Type
Individual mentoring

Moment in relationship

Aims of the activity /strategy

Goals in the mentoring

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

Month 2, after mentoring relationship already formed and mentor 
knows mentee’s interests.  

Discover and develop new interests.

Find a painting exhibition in a new location. Expose the mentee Find 
a painting exhibition in a new location.
Expose the mentee to new possible interests/hobbies.  The painter 
or location can be familiar to the mentor so that the mentor also 
shares his/her interests. One example is an exhibition by a mentor’s 
colleague, that took place at the faculty where the mentor is 
studying. The mentor therefore could also show the mentee 
a familiar place, one that can become a goal for the mentee. 
Guide the mentee through the new experience, help her/him 
to form his/her opinions on what they see.

The mentor is to identify the exhibition.
Whilst they attend the exhibition, discuss the painting 
and the location.  

Ticket to the exhibition if applicable. 

If mentee is interested, this can become a regular activity.

It is recommended that the exhibition or the location be familiar to 
the mentor so that it also becomes an opportunity for the mentor 
to discuss her personal interests or experiences. 

Networking and cultural capital

B.7



VOLUNTEERING 
ACTIVITIES  

Author
CARUSEL (Romania)

Type
Individual mentoring

Moment in relationship

Aims of the activity /strategy

Goals in the mentoring

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

Month 2, after mentoring relationship already formed.

Understand the importance of giving back to the community 
through volunteering. 

• Involve the mentee in volunteering activities.
• Build the mentoring relationship.

The mentor is to select a volunteering event/activity in which he/she 
is already involved. 
Show the mentee what it involves and explain why it is important 
to volunteer. 

No special requirements. 

In advance, the mentor is to talk about being a volunteer and explore 
if the mentee is interested. An example, from our activities was: 
participation at a charity shop (selecting donated clothes, arranging 
them, etc.).
The mentor is to select an event/activity and guide the mentee 
through what they are doing.

It is important to select a volunteering activity that is familiar  
to the mentor. 
It is also important to discuss beforehand with the mentee in order 
to be an activity that she/he can take part in, and one that is age 
appropriate. 

Networking and cultural capital

B.8



MUSIC
  

Author
FAGIC (Spain)

Type
Individual mentoring / natural mentoring 

Moment in relationship

Aims of the activity /strategy

Goals in the mentoring

Methodology

Resources

Description of development

Following the second and third months
When a very good relationship has been developed.

Help the mentee with being motived when they don’t feel like 
to doing something or when experiencing a critically demotivating 
period.

Ensure they keep going and do not abandon ship.

Play music together and record music in the studio to spend 
some enjoyable time together.

Music studio and piano.

Meeting at the Roma local association of Bon Pastor. There is a 
music/recording studio. When the mentor notices that the mentee 
is running low on motivation and feels down and sick of their 
studies, they are to meet the mentee at the recording studio to play 
the piano and try to compose music. The mentee loves music and 
loves to play the piano, so when they come together and play music, 
the atmosphere is much better and the mentee feels good. During 
the session, the mentor should speak about how they feel and try 
to offer motivation to keep them going. 
They can spend 3-4 hours there or more, with there to be a positive 
feeling at the end of the session.

Networking and cultural capital

B.9



BARBECUE

Author
HESED (Bulgaria)

Type
Group activity 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Recommendation

February.

Bringing closer.

Organize an outdoor barbecue with fun games and cooking 
together. 

Mentors and mentees provide the food (potluck style or through 
donations), containers, plates, cups and utensils.

Organizing the barbecues is the primarily the responsibility of 
the mentees and this activity helps them work on their personal 
development goals. They also plan the activities – games developing 
various soft skills. The activity brought the young people closer and 
helped maintain their motivation to participate in the program.

It is important to choose a suitable weather day and location; 
everything necessary (see “resources”) has to be prepared 
beforehand; suitable clothing according to weather forecast; 
assigned organisational roles – who organises what, who brings what.

Target group
Mentor and mentees

Networking and cultural capital

B.10



LEARN ABOUT ROMA 
DISCRIMINATION. 
ATTEND INTERNATIONAL ROMANI DAY 
(8TH OF APRIL) EVENTS

Author
CARUSEL (Romania)

Type
Group mentoring 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

Starting month 1.

• Learn about Roma discrimination.
• Celebrate Roma culture.
• Mentees can reflect on their subjective experience as Roma.

Mentor selects one or several events taking place during 
International Romani Day (8th of April).

Tickets if necessary.

As most of the mentees are very young, this activity gives them an 
opportunity to reflect on their Roma identity by also learning about 
the history of discrimination against Roma people. 

It is recommended that the mentor consults with the mentees when 
selecting an event to attend, in order to find one that is best suited 
for their age and sensibilities. 

Target group
Mentors and mentees

Group building – Awareness 

B.11



CAREER 
OPPORTUNITIES: 
MEET A CIVIL SERVANT

Author
CARUSEL (Romania)

Type
Group mentoring 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

Starting month 2, when mentor-mentee relationship is already 
formed. Centered on career guidance. 

• Guide the mentee’s career by facilitating meetings with 
professionals at their workplace.

• Get the mentee acquainted with jobs in public institutions. 
• As the meeting that inspired this activity was with the civil 

servant working for the Directorate for Social Work and Child 
Protection, it is also in line with the Story_S target population, 
given that the mentees were provided first-hand information  
on policies for vulnerable groups.

• The mentor is to facilitate a meeting with a civil servant.
• The civil servant is to provide first-hand information on policies 

for vulnerable groups and the responsibilities of the job.

A set of open questions the mentor uses to facilitate the meeting.

Mentees are acquainted to new job profiles and obtain first-hand 
information about career opportunities

It is recommended to have the mentor ask the mentees prior to 
the meeting about their knowledge and interests regarding that 
particular job in order to guide the civil servant when talking about 
their profession.
Jobs that align with the Story_S project objectives should be selected.

Target group
Mentees

Group building – Awareness 

B.12



ATTENDING 
SOCIAL THEATRE

Author
CARUSEL (Romania)  

Type
Group activity 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

Starting month 2, when mentor-mentee relationship is already 
formed and the mentors or project team know the mentee and 
mentor interests. Centred on being acquainted with current social 
issues through theatre. 

• Get the participants acquainted with theatre, especially since  
at this very young age many won’t have been to see a play  
in a theatre before.

• Show them that the theatre is not only about classical plays 
but also about current social issues (e.g. discrimination, the 
educational system, etc.). During the mentoring group activities, 
the mentees attended 2 plays about Roma discrimination and 
one about the university system.

The mentor(s) or project team should select the theatre plays that 
might be of interest to the participants.
After the play, time is dedicated to collectively discussing their 
opinion on what they saw. 
The mentors can also follow up individually with their mentees about 
their opinions on the play.

Tickets if necessary.

The mentees are exposed to a new or lesser-known artistic medium 
for their age. 
Some of the mentees changed their opinion about theatre, as they 
had preconceived ideas that it is stuffy and only addresses subjects 
that are not of interest to them or contemporary society. They were 
very pleased to see they can go to the theatre in jeans and sneakers.  

The selection of the play needs to be age appropriate and of interest 
to the mentees.  

Target group
Mentors and mentees

Group building – Awareness 

B.13



PERSONAL DEVELOP-
MENT TRAINING ON 
HEALTH AND REDUCING 
NEGATIVE EFFECT 
OF RISK FACTORS

Author
CARUSEL (Romania)  

Type
Group activity 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

Month 2.

Through non-formal educational activities, the training can tackle: 
alcohol and drug consumption and prevention, sex ed and the 
spread of Sexually Transmitted Diseases, personal development, 
psychological education and mental hygiene.
This activity helps build group cohesion, offering a chance for all 
mentees and mentors to meet and get to know each other better.  

The methodology of the training is decided by a team of experts 
(psychologists, community facilitation etc).

• A trainer with experience in working with young people. 
• A location to host the training.
• Other incentives for participating are very welcome. 

For example, the training attended by the mentors and mentees 
offered tablets to each participant.

Prevents and reduces the negative effects of the risk factors 
on health for disadvantaged communities.
A better group cohesion and time that the participants can look 
back on as a shared experience.   

It is important to identify a trainer that has experience in working 
with young people from disadvantaged communities.  

Target group
Mentors and mentees

Group building – Awareness 

B.14



EXTRA LESSONS – 
THROUGH 
GROUP DYNAMICS

Author
FAGIC (Spain)

Type
Group mentoring 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Starting month 3-4.

• To provide extra lessons to mentees with greater difficulties  
in special subjects.

• To unite and work together on common difficulties and to learn 
how to support each other.

Choose one subject or one specific theme that is difficult for the 
majority of the mentees and unite to try to work together in learning 
with the support of each other.

Free space (room).

Depending on the topic to address, the mentor is to prepare 
an activity in which all mentees must participate, offering their 
knowledge or thinking. This is not about knowing the answer 
or the truth, rather it is about working and learning together in 
a different way in order to gain an understanding of the topic. 
In this way, the learning is more active than merely listening to 
the teacher. Depending on the topic, the activity is to be completed 
by presenting a video (with a specific theme). Subsequently, the 
mentees are to explain what they have watched or what they have 
understood from the video. Hence, a reflection and discussion 
take place, in which all mentees can participate. This can also be 
achieved through a “maths problem”, whereby the mentor presents 
the problem and all the mentees have to find the solution together 
in an open class format, hence not working alone. In this way, 
the mentees also support and encourage each other.

Target group
Mentees with greater difficulties

Tutoring

B.15



ENGLISH 
CLASSES

Author
FAGIC (Spain)

Type
Group activity / 
natural mentoring 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Starting month 3, just after the beginning of the GESO course.

• Work together to bridge a shared lack of knowledge—in this 
case, English. 

• Come together to learn English, a common barrier that mentor 
and mentees share.

• Support each other and overcome common issues together.

To participate together in an English course.

Volunteer English teachers and materials.

The English language is a big barrier for many Spanish youngsters, 
even more for the Roma youngsters. However, it is an important 
subject for the +25 exam to access university courses. As the mentor 
experienced the same problem the mentees had, they decided 
to take extra English lessons, learn and face the same fear related 
to approaching the English language all together. This way, sharing 
the same fears, they put their strengths together and worked 
to overcome them.

Target group
Mentor and mentees

Tutoring
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A GARBAGE BIN, 
A WASHING MACHINE, 
AND A SUITCASE

Author
HESED (Bulgaria)

Type
Group mentoring 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

After Month 12.

Evaluation of the programme.

On a sticky note, each participant is to write down an aspect of the 
programme that they would like to “remove”, that they would like 
to change, and what they would like to keep. 

Then, everyone shares their opinions and sticks their notes on one 
of three large sheets of paper—one labelled as a “waste basket”, one 
labelled as a “washing machine” and one marked as a “suitcase”— 
respectively symbolising things the participants would like to do 
away with, what they would like to change, and what they would like 
to keep as successful parts of the programme.

Large sheets of paper with drawings of a waste bin, a washing 
machine and a suitcase, on which to stick the notes on.

The participants have the opportunity to reveal which parts of t
he programme are meaningful to them, to discuss the challenges 
that they and others face, and hear about what has worked well. 
They can also talk about possible changes that would improve 
the programme.

The materials need to be ready in advance.

Target group
Mentors 

Mentoring relationship
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3 TRUTHS 
AND A LIE

Author
HESED (Bulgaria)

Type
Group mentoring 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

Month 1.

Helping the mentors and mentees get to know each other.

Each participant is to write down three true and one false thing 
about themselves. Then, they must read each other’s facts and 
guess which one is untrue. The facts are to pertain to something 
important and personal—such as hobbies, profession, interests, 
dreams, etc.

Pens and paper.

Main goals: 
• Building a relationship between mentors and mentees through 

an opportunity to learn more about each other.
• Helping mentors identify things that are important to their 

mentees and focus initial conversations around those.

Suitable for an initial activity. Even if the participants know each 
other, it can give them the opportunity to understand more about 
those in the group by being invited to share things they expect 
others do not know.

Target group
Mentors and mentees

Mentoring relationship
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MENTOR/MENTEE ROLE 
SWITCH AT A SPORTING 
EVENT

Author
CARUSEL (Romania)

Type
Group mentoring 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

Starting in month 2, when mentor-mentee and mentee-mentee 
relationships are already formed. The mentor and mentees already 
know each other and the mentee feels empowered to act as 
a mentor both in front of the mentor and the other mentee(s).

• Empowering mentee to act as mentor and thus reflect on  
the importance of the mentoring relationship, emphasising  
the peer-to-peer component of mentoring.

• Having the mentee share insights about his/her favourite sport 
(preferably one they have played), therefore offering a good 
practical learning opportunity for the mentor and mentee. 

• The mentee is to select a date when their favourite sport  
is being played, when the mentor and other mentee(s)  
can also participate.  

• During the match, she/he is to explain the rules, share 
information about the teams playing and also her personal 
experience with this sport. 

• If the other participants are not familiar with this sport, a second 
match would be a good opportunity for the others to better enjoy 
the game, once the rules are understood.

Tickets to a match.

• Positive self-evaluation of how mentee felt as a mentor.
• Attending a second match or having this activity become  

a regular occurrence. 

It is recommended to select a sport that only she/he has played or 
one that has/had an impact on her personal development. It would 
be ideal if the mentor and other mentee(s) didn’t know much about 
this sport so that the mentee leading the activity also acts as an 
instructor. If this is the case, the mentees and mentor can attend 
a second match once they have learnt the rules.

Target group
Mentees

Mentoring relationship
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TRIANGLES

Author
HESED (Bulgaria)

Type
Group mentoring 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

First month. 

Bringing closer together.

Each person is to write down three things that are important to her/
him at the top of a triangle. After that, in groups of three, they try to 
find things they have in common within their group and write those 
down in the middle section of the triangle. If they have not written 
anything in common with each other in the top section of their 
triangles, they have to come up with something else they have 
in common to put in the middle section.

Pens, paper.

Writing and discussing what was written in the triangles makes it 
possible for the participants to share brief personal stories and build 
connections through them.

Every participant is to work in tandem with another person for 5-8 
minutes. After that, 2 or 3 pairs work in a group, trying to discover 
things in common with the others. During the activity, the important 
things in common were: family, freedom and development.

Give clear instructions that focus on sharing, rather than on 
the technical completion of the tasks.

Target group
Mentees

Mentoring relationship
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DANCE 
WITH ME

Author
HESED (Bulgaria)

Type
Group mentoring 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

Month 12.

Reflect on the roles of mentor and mentee and the relationship they 
have built during the programme.

• The participants are to watch a video on tango dancing  
and discuss whether there is a connection between the dance 
and the mentorship programme.

• Then, the group is to pair up. One participant is to balance on 
their partner by leaning on them, changing the pressure being 
exerted on each other. 

• Then, the participants start swaying back and forth,  
trying to maintain the balance between them.

• To conclude is a discussion on what the roles in the dance  
and the mentorship process have in common.

• Video of tango dancing

Video of tango dancing

The mentors have an opportunity to understand the way the 
communicate with their mentees and how they see their role 
as well as how this has changed throughout the programme. 
What they have in common is understanding the importance 
of adapting in order to maintain the balance in the relationship 
and finding a new balance when necessary.

Audio-visual equipment for the video.

Target group
Mentors 

Mentoring relationship
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DISCOVERING 
MENTEES INTERESTS  

Author
HESED (Bulgaria)

Type
Individual mentoring

Moment in relationship

Aims of the activity /strategy

Goals in the mentoring

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

First meetings.

Discovering the mentees’ interests.

Getting acquainted and setting goals.

• The mentee will need to select three photographs that show 
important aspects related to their personal life and/or dreams. 
The mentor is to also show three photos showing the same 

• about themselves.
• A conversation is to be had in which the mentor is to discuss  

how s/he chose the photographs, their personal significance  
and how they relate to her/his future.

Photos.

The mentor’s photos should relate to family, education and happy 
moments with friends. This will unite the mentor and mentee and 
build a relationship between them, whilst also helping to identify 
significant figures and events that serve as a motivation for personal 
and professional development.

A minimum of three photos are required. In the absence of 
photographs depicting that which the mentor wants to share, 
s/he can complete a drawing to illustrate an event or share 
a photograph symbolising what they want to convey.

Mentoring relationship
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LIST 
OF QUESTIONS

Author
HESED (Bulgaria)

Type
Individual mentoring

Moment in relationship

Aims of the activity /strategy

Goals in the mentoring

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

Month 1.

Getting to know each other and building a relationship.

Getting to know each other.

• Both mentor and mentee are to write down 10 questions 
they would like to ask the other—the questions must not be 
intentionally provoking or upsetting.

• Each is to answer the questions, knowing that they can chose  
not to answer anything they do not want to.

A list of questions, prepared individually.

The questions are to mostly relate to hobbies, interests, dreams, 
moral dilemmas, principles and values, e.g. “What is your favourite 
movie and why?”, “If you could meet anyone that you really like 
and admire, who would it be?”, “Tell me about a special day you 
have had at some point in your life?”, “Would you like to be 
famous?”, “What are you most grateful for in your life?”.

It is best to hold this activity during the initial meetings but it could 
also take place at a later stage. 

Mentoring relationship
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FOOTBALL 
MATCHES

Author
 FAGIC (Spain)

Type
Group activity / 
natural mentoring 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

From the beginning.

• For all of the mentees with a shared interest in football to spend 
time together.

• To create a strong sense of group amongst the mentees.

Meet up for a Friday evening football game and play football 
together.

Football pitch and football ball.

All the boys in the Manresa love to play football, hence they 
have arranged to play each Friday evening when they did not 
have religious activities. They all came together and asked other 
youngsters to come along and play and have even played against 
the mentees from La Mina. They have organised a game in Manresa. 
All of the boys had a great time and lots of fun. After the game, 
they usually went to have something to eat or drink together. 

Football has helped to create a strong group composed of all the 
mentees. One of the mentors from Manresa also used to play with 
them and helped organizing the meetings.  

Target group
Mentor and mentees

Social Participation 
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WORSHIP SERVICE 
CHORALE 

Author
FAGIC (Spain)

Type
Group activity / 
natural mentoring

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

• To spend time together outside of the individual mentoring 
activities.

• To build a strong group involving people sharing the same fears 
and emotions.

To take into consideration common interests and organize activities 
based on them.

None. They just need to be part of the same Church.

The mentor and mentees were part of the same Church (Evangelical 
Church of La Mina). The mentor was a member of the choir and she 
nicely invited the mentees to be part of it as well, invitation which 
they accepted, coming together for the Church Choir. The Church 
is a very important institution in their lives. They go to Church 
four or five times per week so, to also be in the Church Choir, is 
an added value for their relationship. They can spend more time 
together doing something very important for them and outside of 
the mentoring activities, whilst encouraging and supporting each 
another at the same time.

Target group
Mentees

Social Participation 
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DISCOVERING 
THE CITY

Author
BIR (Italy)

Type
Group activity 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Recommendation

Small group activity or individual activity.

• To strengthen small group or mentor - mentee relation.
• To improve the knowledge of the city.
• To share spare time doing a new activity.

Duration: 2 hours.

Description: 
The mentors and mentees, during individual or small group 
meetings, mentioned that they had never been to the Duomo 
cathedral in Milan, and they would have liked to reach the top. 
A mentor shared this desire with the other mentees he is mentoring. 
They decided to go together to the Duomo. 
Of course, this meeting can be an opportunity to do much more 
than paying a visit to a cathedral: it can be an important chance to 
spend time talking, site sighting the city from another point of view 
and try to recognise already known places of the city. 
The mentor can organise a scavenger hunt in order to make the visit 
of the cathedral more interesting and fun.  

It would be better if staff members could provide free entrance 
tickets, in order to guarantee that everybody is able to take part 
in the activity.

First step:  
the mentee proposes the activity and the mentor discusses it with 
the rest of the group. The mentee-mentor couple, or the small 
group of mentor-mentees are in charge of planning the activity 
by themselves looking for the right place, date and time, list of 
participants. They are in contact with the staff members, in case 
free entrance is provided and/or they need assistance.

Second step:
...enjoy the afternoon! 

If possible, it would be nice to prepare simple printed materials 
on the cathedral or the city, like a city map or a short description 
of the history of the cathedral with interesting/funny details.

Target group
Mentor and mentees

Social Participation 
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ICE 
SKATING

Author
BIR (Italy)

Type
Group activity 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Recommendation

• To strengthen group relation 
• To develop group decision making
• To share spare time doing a new activity

Duration: 
one afternoon

Description: 
The mentors and mentees, during individual or small group 
meetings, suggested to go ice-skating. The proposal was discussed 
among the groups and once a minimum number of participants 
agreed to go, they organised the activity.

It would be better if staff members could provide free entrance in 
order to guarantee that everybody is able to take part in the activity.

First step:  
participants propose the activity and discuss it with the rest of the 
group. The mentees-mentor group who proposes it are in charge of 
planning the activity, looking for the right place, date and time, list 
of participants. They are in contact with the staff members, if free 
entrance is provided.

Second step: 
on the day the activity has been planned for, the organizing group 
checks if everybody is at the meeting point and contacts the missing 
group members. Then...enjoy the afternoon! 

If possible, it would be nice to let the group organize and take part 
to this activity without staff members. Staff can support them before 
(e.g. providing free entrance).  

Target group
Mentees and mentors

Social Participation 
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BOWLING

Author
HESED (Bulgaria)

Type
Group activity 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Recommendation

Throughout the duration of the program.

Cohesion.

This activity was suggested by the mentees and received the most 
votes for a group activity.

A bowling hall.

Organize a fun group activity, which would provide an opportunity 
for the participants to get to know each other better in a more infor-
mal environment and activity. Playing bowling lets them have casual 
conversations and discuss things they care about.

Plan ahead where the activity will take place - convenient location 
for all.

Target group
Mentor and mentees

Social Participation 
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CHARITY 
BAZAAR

Author
HESED (Bulgaria)

Type
Group activity 

Project moment 

Goals 

Methodology

Resources

Description of development

Recommendations

First month 

Group activity with a goal of raising funds.

Organising a holiday charity bazaar aiming to raise money 
for a cause.

Meeting space, space and materials for the bazaar.

The bazaar is an initiative of the mentees, organised with the help 
of the mentors. The process of fundraising complements the 
mentoring programme’s goal to set and reach personal objectives 
and develop important organisational skills. The goal of the 
monetary amount to raise was reached.

Put the youths in leading roles during the planning and assist them 
with the implementation of the activity.

Target group
Mentors and mentees

Project sustainability
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