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El projecte

Objectius generals

Oraculi, paraula llatina origen de mentor, dona traçabilitat al servei

Un projecte de mentoria amb base d’acció voluntària que utilitza uns bens del

d’acompanyament i formació instrumental i prelaboral de transició per a joves

territori com a eix vertebrador: l’esport i la cultura. ORACULI permet la creació

emigrats sols en les tres fases d’intervenció que es realitza en el recurs de

de les eines i les condicions per a la mentoria en clau esportiva com a acció

Primera Oportunitat: acollida, itinerari de Projecte Vital i el suport entorn

complementària als itineraris de construcció del projecte vital de joves

educatiu i laboral. Ho fa a través de la mentoria social per impulsar

emigrats sols.

l’aprenentatge a través de l’esport i la cultura, posant en valor els recursos del
territori, mobilitzant-los per facilitar l’acompanyament i incorporació del jove a
la seva comunitat de referència.
S’impulsa des del Centre de Formació d’Adults Lo Pont, que gestiona la
Fundació Gentis a les Terres de l’Ebre, un centre educatiu descentralitzat
(Deltebre, Amposta, Roquetes, La Sènia, Alcanar, Gandesa i Móra d’Ebre)
focalitzat en el retorn al sistema educatiu o en la inserció laboral i la millora de
les competències transversals i emocionals de joves entre 16 i 24 anys que

Millorar la convivència i la cohesió social entre joves emigrats sols a través
de la mentoria i la pràctica esportiva i cultural.
Contribuir a la creació d’una xarxa de suports clau identiﬁcant referents
territorials comuns a l’entorn proper i de referència tant amb la ﬁnalitat
d’incrementar l’aprenentatge com de millorar la cohesió social.
Fomentar a la desestigmatització de les persones joves migren soles a
través de la normalització d’activitats esportives i la seva visibilització.

han patit abandonament prematur dels seus estudis o fracàs escolar.

Resultats previstos segons objectius

Aconseguir una xarxa estable de referents territorials suﬁcients per donar
resposta a les necessitats de les persones joves.

Millora de la convivència i la cohesió segons les percepcions d'agents clau
comunitaris.

Aconseguir una xarxa estable de persones mentores voluntàries suﬁcients per donar resposta a les necessitats de les persones joves.

Què les persones joves mentorades s’inscrigui en un recurs socioesportiu
de la seva comunitat de referència.

Sensiblitizació social facilitant que els joves participin en la comunitat
amb una motivació a la participació al projecte.

Què les persones joves mentorades continuïn la pràctica esportiva
després de la ﬁnalització del projecte.

Augmentar el sentiment de pertinença a la comunitat entre les persones
joves que migren soles ateses.

Què cada persona jove mentorada porti a terme el seu itinerari des de
l'inici ﬁns a la ﬁnalització del projecte.

Augmentar l'accés a oportunitats i nous recursos per les persones joves
emigrades soles.

