SOCIS PROJECTE SESAME A CATALUNYA

ACTIVITATS I PRODUCTES
Les activitats del projecte SESAME creen una combinació única entre les ambicions i potencial
dels joves, i el mètode d'empresa social, mitjançant la millora del pla d'estudis. Es busca
integrar la combinació entre la formació en emprenedoria social i la mentoria en el programa
educatiu de l'alumnat de formació professional i universitari.

RESULTATS ESPERATS
Elaboració de material didàctic, tallers i activitats relacionats amb la temàtica de
l'emprenedoria social i l'actitud emprenedora. Implementació d'un grup pilot a una escola de
formació professional i una universitat a cada país participant.
Disseny d'una metodologia específica per a la selecció de mentors/es emprenedors socials,
establint parelles de mentoria amb joves estudiants i el seu suport i seguiment. Creació d'una
xarxa europea de mentors/es emprenedors/es socials.
Elaboració d'una caixa de d'eines online (toolkit) per mentors/es i empreses socials: bones
pràctiques, materials, fòrums.

CONTACTE
Inma Martín
Responsable del projecte a Servei Solidari
inma.martin@serveisolidari.org

Mireia Sánchez
Gestió i Administració
mireia.sanchez@serveisolidari.org

per saber més:
check out : #SesameProject

www.serveisolidari.org

“Social Enterprise by Synergy
and the Added value of youth
Mentoring in Europe”

“Social Enterprise by Synergy and the Added
value of youth Mentoring in Europe”
Què és SESAME?
El Projecte SESAME (Social Entreprise by Synergy and the Added value of youth Mentoring in
Europe) és una aliança estratègica entre 7 organitzacions de 6 països: Holanda (socis promotors),
Espanya, Finlàndia, Lituània, Regne Unit i Turquia.
Amb tres anys de durada (setembre 2014-agost 2017) SESAME tracta d'abordar problemes com
l'abandonament escolar o la desocupació juvenil a través de la difusió i l'impuls de
l'emprenedoria social entre l'estudiantat universitari i de formació professional. Mitjançant la
mentoria i formació específica, es potencien capacitats i habilitats que promoguin la innovació i el
canvi social entre el jovent europeu.

SOCIS DE SESAME
Mentor Programma Friesland (Leeuwarden, Països Baixos) Soci líder: Projecte de
mentoria impulsat per, entre d'altres organitzacions, Friesland College, centre de
formació professional d'abast regional amb més de 10.000 estudiants anuals. Des de
1997 impulsa, juntament amb les universitats de ciències aplicades de Stenden i NHL i
l'escola de formació professional ROC Friese Poort, el programa de mentoria Mentor
Programma Friesland que vincula joves estudiants amb l'empresariat de la regió.
Inqubator (Leeuwarden, Països Baixos):des de 2010 dóna suport a nous projectes
emprenedors de la regió de Friesland per establir-se com a empreses i per ajudar-les a
maximitzar el seu creixement durant un període màxim de tres anys. Ho fa a través de
serveis de viver d'empreses, assessorament i formació en cooperació amb altres
empreses i socis educatius.

L'interès per les empreses innovadores amb una missió social està creixent arreu del món. Es
tracta d'empreses singulars ja que la seva raó de ser no és la maximització dels beneficis sinó que
van molt més enllà; intentant servir interessos (objectius socials, ambientals...) de la comunitat,
de manera que contribueixen a la cohesió social, l'ocupació i la reducció de les desigualtats.

Bridging to the Future (Birmingham, Regne Unit): incubadora de microempreses que des
de 2006 desenvolupa i acompanya persones i organitzacions que no tenen
experiència prèvia en emprenedoria i innovació social. Es focalitza en estudiantat i
comunitats en situació de vulnerabilitat i precarietat a través de la formació, el
coaching, la investigació, la implementació de programes de lideratge i el foment i
creació de xarxes.

En un context on la situació actual del jovent a Europa requereix de més innovació en les
polítiques d'ocupació i el desenvolupament d'una xarxa de suport, les empreses socials hi tenen
molt a dir. A través de la mentoria, que es centra en el desenvolupament personal dels i les joves,
es poden connectar generacions en l'activitat de compartir experiència i coneixement.

KSM College (Kaunas, Lituània): Kaunas Centre d'entrenament vocacional per a serveis
socials i construcció d'especialistes empresarials és una institució de formació
professional per a treballadors qualificats, amb una mitjana de 1.000 alumnes anuals.
Ofereix formació contínua de qualitat, educació secundària i educació d'adults.

Així doncs, combinant emprenedoria social i mentoria SESAME proposa una alternativa als
models econòmics hegemònics i un nou marc de referència basat en el compromís dels joves amb
la millora social, encoratjant-los via el suport de persones amb experiència i ganes d'implicar-se
per a ajudar a fer néixer nous projectes d'emprenedoria social.

Bursa MEM (Bursa, Turquia): La Direcció provincial d'Educació Nacional de la regió de
Bursa, sota la direcció del Ministeri d'Educació Nacional, és una autoritat legal
responsable dels temes educatius de la regió. Involucra un total de 21.000 mestres i
més de mig milió d'alumens en un total de 850 escoles de formació professional.
Formula polítiques educatives i implementa projectes per a persones de l'àmbit
educatiu.
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Friesland College (Leeuwarden, Països Baixos)
Inqubator (Leeuwarden, Països Baixos)
Bridging to the Future (Birmingham, Regne Unit)
KSM College (Kaunas, Lituània)
Bursa MEM (Bursa, Turquia)
Salpaus Further Education (Lahti, Finlàndia)
Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió
Social (Barcelona, Espanya)

Salpaus Further Education (Lahti, Finlàndia): empresa integrant del consorci d'educació
de la regió de Lahti ,ofereix un ampli ventall de formació professional, contínua i
secundària. Engloba prop d'una centena de qualificacions de formació professional,
amb més de 5.000 alumnes anuals.
Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social (Barcelona, Espanya): organització
sense ànim de lucre que té com a missió fomentar l’autonomia i la ciutadania plena de
persones joves i adultes en risc d'exclusió social, promovent el canvi cap a una societat
més justa a través de l'educació, l'emprenedoria, la sensibilització, i l’atenció integral i
en xarxa de les necessitats de persones i grups.

