Hyväksytty Laajennetuissa Alue-, Kasvatus- ja Vapaaehtoistuen valiokunnissa 15.5.2016.

PESTIKUVAUS: MENTORIVASTAAVA
Mentorivastaava toimii piirin vapaaehtoistukea koordinoivassa ryhmässä. Isossa piirissä
menrotivastaavia voi olla esimekiksi kaksi tai kokonainen jaosto. Mentorivastaavan tehtäviin kuuluu
ylläpitää mentoripankkia, sovittaa yhteen toisilleen sopivat mentorit ja aktorit, perehdyttää ja
kouluttaa mentoreita sekä koordinoida ja markkinoida piirin mentoritoimintaa.
Piiri tekee mentorointisuunnitelman, jossa määritellään keille (pestit, pestitasot) mentorointia on
tarjolla. Mentorointisuunnitelman pohjalta tiedetään, minkä verran mentoreita tarvitaan.

Mentorivastaava huolehtii siitä, että

Piirissä
piirillä on mentoripankki, ja sen jäsenten tietoja ylläpidetään säännöllisesti.
Mentoripankissa on tiedot henkilöistä, jotka ovat valmiina toiminaan mentorina
vapaaehtoisille piiri- ja lippukuntatasolla.
piirin mentoripankissa on rittävästi mentoreita
mentoreilla on käytössään mentorointiohje. Mentorit toimivat partion mentorointiohjeen
mukaisesti.
mentori on saanut perehdytyksen tai koulutuksen mentorointiin
mentorit ja aktorit tekevät mentorisopimuksen keskenään. Vastuu sopimuksen sisällöstä
ja toteuttamisesta on aktorilla.
toimimaton mentorointisuhde puretaan asianmukaisesti. Mentorointivastaava auttaa
mahdollisissa ongelmatilanteissa
piirin mentorointitoimintaa arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti valtakunnallisesti
sovituin tavoin (vapaaehtoistuen valiokunta)
mentorointiohjelmaa markkinoidaan uusille mahdollisille aktoreille ja mentoreille

Lippukunnassa
tiedetään, että piirin mentoripankista voi hakea mentoria lippukunnanjohtajalle, jos tämä
ei sellaista löydä, ja hakemiseen löytyy ohjeet
tiedetään, mistä mentorin pestikuvaus ja mentorointisopimuspohja löytyvät ja käyttävät
näitä materiaaleja

Mentorivastaava järjestää
yhteen toisilleen sopivan mentorin ja aktorin
säännöllistä yhteydenpitoa mentoreihin, vähintään ensimmäisen vuoden mentoreiden
osalta
ainakin kerran vuodessa mentoreiden koulutusillan ensimmäisen vuoden mentoreille,
jossa mentorit perehdytetään tehtäväänsä.
ainakin kerran vuodessa mentoritapaamisia, joissa mentorit tapaavat toisiaan ja saavat
uusia näkökulmia mentorointiin.

Mentorivastaavan tuki
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi

mentorointi partiossa -ohje:
http://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/mentorointi_partiossa.pdf
oma puheenjohtaja
piirin ja keskusjärjestön vapaaehtoistuki
mentorin ja mentorivastaavan koulutus (tekeillä)

Mentorivastaavan vaatimukset
Mentorivastaava pystyy arvioimaan mentoreiden soveltuvuutta mentorointiin ja
aktoreiden tarpeita mentoroinnille ja yhteensovittaa sopivat parit.
mentorivastaava pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti henkilöresurssien kanssa
mentorivastaava tuntee nuorten vapaaehtoistyön kenttää ja yhdistyksen tehtäviä.

Pestin kesto: 2 vuotta kerrallaan
Pestin rooli: ohjaaja
Yhteyshenkilö/pestaaja piirissä:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
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