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MENTORING PER A PERSONES EMPRENEDORES
Ajudem a consolidar negocis

DESCRIPCIÓ

Autoocupació està implementant a Catalunya un programa de Mentoring per emprenedors en el marc de Youth
Business Spain i de la xarxa Youth Business International, amb pr
presencia
esencia a més de 40 països.
Autoocupació i la Diputació de Barcelona col·laboren per desenvolupar el Men
Mentoring
toring dels municipis. IMPO
col·labora
labora amb Autoocupació com a punt d’informació i difusió del programa a la ciutat de Badalona.
QUÉ ÈS EL MENTORING?
El Mentoring és una metodologia d’acompanyament personalitzat a persones emprenedores a càrrec d’empresaris/àries i
professionals amb experiència emprenedora
mprenedora en qualitat de voluntaris/àries, per a la consolidació i creixement de nous negocis.
DURADA | 1 any (prorrogable).
A QUI VA ADREÇAT?
Està adreçat a persones emprenedores que han posat recentment en marxa la seva empresa, o bé es troben amb reptes a diferents
àrees del negoci, per a consolidar-lo i fer-lo
lo créixer.
Els mentors son empresaris/àries i professionals amb experiència emprenedora que col•laboren com a voluntaris/àries, motivats per
l’ interès per ajudar i compartir els meus coneix
coneixements i la seva experiència.
PROCÉS DE MENTORING:

Captació i
selecció

Formació

Matxing i
presentació

Mentoring

Avaluació i
tancament

Un cop superat el procés de selecció i formació, s’emparellarà a mentor i emprenedor en funció de les característiques person
personals i
del projecte.
Les reunions de Mentoring es realitzen habitualme
habitualment
nt en el negoci de l’emprenedor/a amb una periodicitat mínima mensual. Són un
espai d’anàlisi i discussió dels reptes i inquietuds que se li plantegen a l’emprenedor en la gestió del negoci, comptant amb el
feedback d’una persona amb àmplia experiència emp
empresarial.
COM PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE MENTORING?
Si ets un emprenedor que vol rebre Mentoring, concerta una entrevista per aprofundir en les necessitats del teu negoci i valo
valorar si el
Mentoring és el més adient per a tu en aquest moment.
Si ets un empresari/ària ja consolidat i t’interessa valorar la teva participació com a mentor/a, contacta’ns per a concertar una
entrevista per a aprofundir al teu perfil i entendre en quin perfil de negocis pots aportar més valor

