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Salvem 150 empreses a la província de Barcelona!
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PRESENTACIÓ: AUTOOCUPACIÓ

Més de 5.000 empreses creades a Catalunya des de 1986!

Cartera de serveis per a emprenedors:

Més info: www.autoocupacio.org

4 seus pròpies
20 punts d’atenció
40 professionals
2,5M€ de pressupost

http://www.autoocupacio.org/
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Xarxa d’entitats en 12 CCAA amb una mateixa oferta de serveis per a joves emprenedors!

PRESENTACIÓ: YOUTH BUSINESS SPAIN

Més info: www.youthbusiness.es

Formació

Accés al finançament

Mentoring

http://www.youthbusiness.es/
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PRESENTACIÓ: YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL

15.000 mentors voluntaris en 50 països!

Impacte localReferència global

Més info: www.youthbusiness.org

http://www.youthbusiness.org/
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PRESENTACIÓ: EXPERIÈNCIA EN MENTORING

Característiques del programa de mentoring per a joves emprenedors (2013-2019):
• És per a joves emprenedors que acaben de posar en marxa un negoci
• És voluntari, els mentors participen amb ànim d’ajudar, sense cap altre interès
• És individual, a cada emprenedor se li assigna un mentor
• És expert, els mentors son empresaris i directius amb experiència
• És holístic, abasta totes les àrees de l’empresa des d’un punt de vista estratègic
• És no directiu, els mentors promouen la reflexió i acompanyen en la presa de decisions
• És transformacional, enfocat en el creixement i el desenvolupament de competències
• És temporal, amb una durada d’un any, promovent l’autonomia dels beneficiaris
• És una experiència d’aprenentatge mutu
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PRESENTACIÓ: EXPERIÈNCIA EN MENTORING

Estudi d’avaluació d’impacte

Elaborat per:

Taxa de supervivència del 87%
Mentoring per a joves emprenedors 2013-2019:
• 422 empreses beneficiàries a Catalunya
• 466 mentors voluntaris a Catalunya

Accés a l’estudi

http://www.youthbusiness.es/impacto_mentoring.pdf
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PRESENTACIÓ: EXPERIÈNCIA EN MENTORING

Experiència de mentoring en col·laboració amb la DIBA i els CLSEs (2017-19):
• Sessió informativa de llançament (2016)
• 13 municipis implicats: Hospitalet, Sabadell, Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, 

Cornellà, Gavà, Martorell, St. Andreu de la Barca, Manresa, Berga, Mataró i Cerdanyola
• Formació conjunta per a mentors voluntaris i per a emprenedors beneficiaris
• Establiment, seguiment de les relacions de mentoring en col·laboració amb els CLSEs
• 75 empreses beneficiàries i 72 mentors voluntaris
• Valoració molt positiva de totes les parts: beneficiaris, mentors i CLSEs
Reptes per a escalar el programa:
• Públic objectiu: 18-35 anys
• Manca de finançament ad-hoc
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CONTEXT CRISI COVID-19 PER A PIMES I AUTÒNOMS

Prioritats:
• Salut i seguretat
• Reducció de costos
• Liquiditat
• Digitalització
• Reorientació

Necessitats:
• Diagnosticar
• Decidir
• Implementar
• Suport emocional
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SOS MENTORING: QUÈ ÉS?

Programa de voluntariat per ajudar a autònoms i microempreses a fer front a la crisi
generada pel Covid-19:
• Ajudant a diagnosticar la situació del negoci
• Avaluant les alternatives d’actuació
• Recolzant l’elaboració d’un pla d’acció
• Acompanyant en la seva implementació

✓ Empoderament dels beneficiaris, ajudant-los a prendre les seves pròpies decisions
✓ Acompanyament personalitzat oferint també suport emocional durant tot el procés
✗ No és assessorament tècnic per a la tramitació d’ajuts ni de finançament: aquestes

necessitats es deriven a serveis i entitats especialitzades
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Mentors voluntaris: empresaris i directius
• de qualsevol sector
• amb experiència en gestió
• amb visió global de negoci
• amb voluntat d’ajudar
• amb disponibilitat de temps

SOS MENTORING: QUI POT PARTICIPAR?

Beneficiaris: autònoms i microempreses
• de qualsevol sector
• amb el negoci en marxa
• amb perspectives de futur
• amb necessitat d’acompanyament
• amb actitud per a deixar-se ajudar
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SOS MENTORING: COM FUNCIONA?

Sessions de mentoring:
• Reunions online
• De 1 a 2 hores cadascuna
• Amb freqüència setmanal o quinzenal
• Durant un període de 1 a 3 mesos
• D’acord amb les necessitats del beneficiari
• D’acord amb la disponibilitat del mentor
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REPTE: SALVEM 150 EMPRESES!

Què volem fer?
• Garantir la continuïtat de 150 empreses
• Garantir el manteniment de 600 llocs de treball
• Establir un nou model de col·laboració publico-privada
• Complementar els serveis dels CLSEs
Qui?
• Diputació de Barcelona
• Xarxa de CLSEs
• Autoocupació
• 100 mentors voluntaris
Quan?
• Inici: 1 de juliol de 2020
• Fi: 31 de març de 2021
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REPTE: SALVEM 150 EMPRESES!

De quins recursos disposem?
• Metodologia de referència i d’eficàcia demostrada
• Més de 400 mentors voluntaris
• Equip de mentoring managers amb experiència
• Plataforma Salesforce per a la gestió de la informació del programa
• Recursos per a finançar els costos d’implementació de les actuacions
Què necesitem?
• Xarxa de CLSEs per a escalar el programa a la província de Barcelona
• Difusió entre el col·lectiu d’autònoms i pimes per a que participin com a beneficiaris
• Difusió entre el col·lectiu d’empresaris i directius per a participin com a mentors
• Difusió en mitjans i xarxes per a donar valor a tots els socis de SOS Mentoring
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REPTE: SALVEM 150 EMPRESES!

ACTUACIONS DATES AUTO CLSEs DIBA MENT BENEF

Captació i derivació de beneficiaris Jul-Des ✓ ✓ - - ✓
Captació i derivació de mentors Jul-Des ✓ ✓ - ✓ -

Sessions de presentació del programa a beneficiaris Set-Des ✓ ✓ ✓ - ✓
Sessions de presentació del programa a mentors Set-Des ✓ ✓ ✓ ✓ -

Entrevistes de selecció de beneficiaris Set-Des ✓ ✓ - - ✓
Entrevistes de selecció de mentors Set-Des ✓ ✓ - ✓ -

Formació de tècniques de mentoring per a mentors Set-Des ✓ ✓ - ✓ -

Reunions de matxing Set-Des ✓ ✓ - ✓ ✓
Sessions de mentoring Set-Mar - - - ✓ ✓
Monitorització de les relacions de mentoring Set-Mar ✓ ✓ - ✓ ✓
Avaluació de les relacions de mentoring Des-Mar ✓ ✓ - ✓ ✓
Difusió del programa Jul-Mar ✓ ✓ ✓ - -

Coordinació i seguiment del programa Jul-Mar ✓ ✓ ✓ - -

Finançament del programa Jul-Mar ✓ - ✓ - -
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REPTE: SALVEM 150 EMPRESES!

PROPERS PASSOS RESPONSABLE DATES

Enviament als CLSEs d’un kit de comunicació: models de carta de difusió per a beneficiaris 
i mentors, model de nota de premsa i material per a difusió en xarxes Autoocupació 15/7

Enviament de les cartes de difusió a potencials beneficiaris i mentors, de la nota de 
premsa als mitjans de comunicació i difusió del programa a les xarxes socials CLSEs 15/7 - 4/9

Enviament de nota de premsa als mitjans de comunicació sobre el llançament del 
programa Diputació 31/8 - 4/9

Derivació dels candidats a beneficiaris i mentors a mentoring@autoocupacio.org CLSEs 15/7 - ...

Impartició de la primera sessió de presentació del programa per a beneficiaris Autoocupació 8/9

Impartició de la primera sessió de presentació del programa per a mentors Autoocupació 10/9

Convocatòria als candidats a beneficiaris i mentors per a l’entrevista de selecció amb 
còpia als CLSEs Autoocupació 15/7 - ...

Impartició de la primera edició de la formació de tècniques de mentoring per a  mentors Autoocupació 18/9

Programació de les properes sessions de presentació del programa per a beneficiaris i 
mentors i de les properes edicions de la formació de mentors Autoocupació 21/9

http://autoocupacio.org


Correu de derivació:
mentoring@autoocupacio.org

Persones de contacte:
Guillem Arís Ana Bejarano
Director Coordinadora de mentoring
garis@autoocupacio.org abejarano@autoocupacio.org

Andrea Balla Neus Gorina
Mentoring manager Mentoring manager
aballa@autoocupacio.org ngorina@autoocupacio.org

Persones de contacte:
Rosabel Hernández
Cap secció suport teixit productiu
hernandezer@diba.cat

Neus Aran
Tècnica secció suport teixit productiu
aranpn@diba.cat

http://autoocupacio.org
http://autoocupacio.org
http://autoocupcio.org
http://autoocupacio.org
http://diba.cat
http://diba.cat

