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Acest proiect (My Peer Mentor, nr. 2017-1-TR01-KA205-039752) este finanțat
prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Totuşi, Comisia Europeană și
Agenția Națională a Turciei nu sunt responsabile pentru utilizarea informațiilor
conținute de acest proiect.
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Anexa I. Formular de înscriere – Tânăr
mentor
1.
NUME: .......................................................................................................................
...............
Prenume
Nume de familie
2. Vârsta: .....................................................
3. Sex:

¨ Masculin

¨ Feminin

4.

Adresă:

....................................................................................................................................
.
Telefon: ................................................................
E-mail: ………………………………………………………………
5. Educaţie: ....................................................................................
6. Specializarea: .............................................................................
7. De când ați terminat studiile ? …………………………………………….
8. Care este experiența dvs. profesională (dacă există) ? Vă rugăm să
descrieți pe scurt experiența dvs. de lucru.
Când: .........................................................................................................................
Ocupaţia: ...................................................................................................................
Când: .........................................................................................................................
Ocupaţia: ...................................................................................................................
Când: .........................................................................................................................
Ocupaţia: ...................................................................................................................
Când: .........................................................................................................................
Ocupaţia: ...................................................................................................................
Despre calitățile, abilitățile și interesele personale
Cum v-ați descrie în termeni de:
9. Competențe (un scurt rezumat al abilităților și experiențelor, acordând o atenție
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specială oricăror domenii de expertiză pe care l-ați putea împărtăși cu un
mentorizat)

10. Calități personale

11. Interese (menţionaţi toate interesele speciale, inclusiv petrecerea timpului liber
pe care l-ați putea împărți cu un mentorizat)

12. Ați fost vreodată implicat într-o relație de mentorat ?
Dacă da, vă rugăm să precizați în ce calitate: de mentor sau mentorizat ?

13. Ce sperați să câștigați prin a fi tânăr mentor într-un mentorat reciproc ?

Despre rolul dumneavoastră profesional
14. Vă rugăm să ne spuneți despre organizația în care lucrați în prezent sau în care
sunteți implicat în calitate profesională, dacă este cazul.
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15. Care este rolul dvs. în această organizație ?

16. Ce anume din experiența de lucru sperați să împărtășiți cu mentorizatul dvs. ?

Despre așteptările și preferințele faţă de mentorizat
17. Ce preferințe aveți pentru mentorizat şi pe care noi, în calitate de coordonatori,
trebuie să le luăm în considerare atunci când dorim să vă cuplăm ?

18. Vă rugăm să indicați de unde ați aflat despre acest proiect ?
¨
¨
¨
¨

Am fost informat de coordonatorii naționali
Am aflat de la un coleg de al meu
Din Mass Media
Altele, vă rog să specificaţi ........................................................

Sunt de acord să particip la proiectul MyPeerMentor ca tânăr mentor.
Înțeleg responsabilitățile pe care le am față de mentorizatul meu și față de
coordonatorul național.

Data:
Semnătura:
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Anexa II. Formular de înscriere – Tânăr
mentorizat
1.
Nume:
…………………………………………………………………………………………………………
………............
Prenume
Nume de familie
2. Vârsta: ………….
3. Sex:

¨ Masculin

¨ Feminin

4.
Adresă: ...............................................................................................................
....................
5. E-mail: ..................................................................................
6. Educaţie: ............................................................................
7. Specializarea (Vă rugăm să definiți specializarea și dacă studiați, în ce an
sunteți ?)
Instituţia educaţională: .......................................................................
Anul absolvirii: ....................................................................................

8. Cât de important este pentru dvs. să vă potriviți cu un tânăr mentor pe baza
vârstei ?
Vă rugăm să punctaţi de la 0 la 4
(0 - înseamnă "nu este deloc important"; 4 - înseamnă "foarte
important")
¨1

¨2

¨3

¨4

9. Cât de important este pentru dvs. să vă potriviți cu un tânăr mentor pe baza
sexului ?
Vă rugăm să punctaţi de la 0 la 4
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(0 - înseamnă "nu este deloc important"; 4 - înseamnă "foarte
important")
¨1

¨2

¨3

¨4

10. Cât de important este pentru dvs. să vă potriviți cu un tânăr mentor a cărui
specializare este similară cu a dvs. ?
Vă rugăm să punctaţi de la 0 la 4
(0 - înseamnă "nu este deloc important"; 4 - înseamnă "foarte
important")
¨1

¨2

¨3

¨4

11. Cât de important este pentru dvs. să vă potriviți cu un tânăr mentor a cărui
ocupație este exact cu a dvs. ?
Vă rugăm să punctaţi de la 0 la 4
(0 - înseamnă "nu este deloc important"; 4 - înseamnă "foarte
important")
¨1

¨2

¨3

¨4

12. Ați fost vreodată mentorat (îndrumat) ? Dacă da, vă rugăm să ne
împărtășiți şi nouă impresiile. Dacă nu, vă rugăm să-l realizaţi cu noi.

13. De unde ați aflat despre acest proiect?
¨
¨
¨
¨

Am fost informat de coordonatorii naționali
Am aflat de la un prieten / coleg / rudă / student
Din Mass Media
Altele, vă rog să specificaţi ........................................................

Despre calitățile, abilitățile și interesele personale
14. Cum v-ați descrie în termeni de:
- Competențe (un scurt rezumat al abilităților și experiențelor, acordând o
atenție specială oricăror domenii de expertiză pe care l-ați putea împărtăși
cu un tânăr mentor)
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- Calități personale

- Interese (menţionaţi toate interesele speciale, inclusiv petrecerea timpului
liber pe care l-ați putea împărți cu un tânăr mentor)

15. Ce sperați să câștigați prin a fi tânăr mentorizat într-un mentorat reciproc ?

Despre așteptările și preferințele faţă de tânărul mentor
16. Ce preferințe aveți pentru tânărul mentor şi pe care noi, în calitate de
coordonatori, trebuie să le luăm în considerare atunci când dorim să vă
cuplăm ?

17. Mai există altceva legat de experiențele dvs. și locația geografică / de
mediu a mentorului care ne-ar putea ajuta să vă cuplăm cu cel mai indicat
mentor pentru dvs. ?
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Sunt de acord să particip la proiectul MyPeerMentor ca tânăr mentorizat.
Înțeleg responsabilitățile pe care le am față de tânărul meu mentor și față de
coordonatorul național.

Data:

Semnătura:

Anexa III. Acord bilateral tineri Mentor/
Mentorizat
TÂNĂRUL MENTOR
Eu, ......... (numele tânărului mentor) ........... sunt de acord să ofer un
serviciu de mentorat pe bază de voluntariat pentru ........... (numele tânărului
mentorizat) ........... de la .... (data) ... 2018 până la .... (data) .... 2019.
Sunt de acord să păstrez confidențialitatea tuturor informațiilor pe care le
primesc în această situație în cadrul cuplului de mentorat și al proiectului
MyPeerMentor.
Sunt de acord să-mi ajut mentorizatul în stabilirea obiectivelor legate de
dezvoltarea personală și în atingerea obiectivelor propuse în acest mentorat, pe
cât posibil.
Sunt de acord să furnizez feedback-ul cu privire la progresul nostru către
Coordonatorul Național și către mentorizatul meu.
Sunt de acord să mențin relația la un nivel reciproc acceptabil de
comunicare și de sprijin.
Sunt de acord să respect regulile stabilite în secțiunea "Roluri și
responsabilități".
Semnătura tânărului mentor:
Data:
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Semnătura Coordonatorului Național:
Data:

TÂNĂRUL MENTORIZAT
Eu, ......... (numele tânărului mentorizat) ........... sunt de acord să fiu
mentorat pe bază de voluntariat de către ........... (numele tânărului
mentor) ........... de la .... (data) ... 2018 până la .... (data) .... 2019.
Sunt de acord să păstrez confidențialitatea tuturor informațiilor pe care le
primesc în această situație în cadrul cuplului de mentorat și al proiectului
MyPeerMentor.
Mă oblig să "stabilesc ordinea de zi" cu ajutorul mentorului meu în raport cu
obiectivele proiectului și să depun toate eforturile pentru a-mi atinge obiectivele
personale.
Sunt de acord să furnizez feedback-ul cu privire la progresul nostru către
Coordonatorul Național și către mentorul meu.
Sunt de acord să mențin relația la un nivel reciproc acceptabil de
comunicare și de sprijin.
Sunt de acord să respect regulile stabilite în secțiunea "Roluri și
responsabilități".
Semnătura tânărului mentorizat:
Data:
Semnătura Coordonatorului Național:
Data:
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Anexa V. Acord de confidențialitate

Pentru Mentorizat / Tânărul mentor
........................................ (denumirea organizației coordonatoare)
........................................., în calitate de Coordonator Național al proiectului
„MyPeerMentor“, creează un program de mentorat în care acesta poate coopta
tineri mentori care pot să se angajeze în relații de mentorat reciproc și oferă sprijin
persoanelor fizice (mentorizaţi) care caută să-şi dezvolte și să-şi îmbunătățească
eficacitatea competențelor, a încrederii și a practicii.
..........................................
(denumirea
organizației
coordonatoare) ........................................., vă cere consimțământul de a face
schimb de informații cu caracter personal, iar datele vor fi utilizate numai în
vederea recrutării și potrivirii adecvate a unui tânăr mentor cu un mentorizat.
Aceste informații vor fi stocate în sistemul informatic al coordonatorului,
precum și pe hârtie.
Mentorizaţi
Persoanele care ar putea fi implicate în calitate de mentorizaţi vor fi rugate
să furnizeze informații referitoare la vârstă, sex, informații de contact, educație,
experiență profesională și informații personale (despre orice nevoi speciale, dacă
există). Aceștia vor putea alege din mai mulți tineri mentori ale căror date se
apropie de criteriile stabilite pentru alegerea unui tânăr mentor, dar informațiile de
contact ale tânărului mentorul nu vor fi furnizate până când nu se va decide cine
să fie mentorul lor.
Tineri mentori
Persoanele care ar putea fi implicate
rugate să furnizeze informații referitoare la
educație și experiență de lucru. Mentorii vor
care pot forma un cuplu de mentorat, astfel
doresc să participe la program ca mentori.

în calitate de tineri mentori vor fi
vârstă, sex, informații de contact,
primi informații de bază pentru cei
încât aceștia să poată decide dacă

Având în vedere cele de mai sus, părțile convin că:
1. Programul ............................................................... va discuta probleme de
natură confidențială. Coordonatorul Național a informat tinerii mentori şi
mentorizaţi din program că toate discuțiile și informațiile vor fi strict confidențiale.
2. Atât tânărul mentor, cât și mentorizatul sunt obligați să păstreze în secret orice
informații sau date primite în timpul participării la program, date care pot fi tratate
ca fiind confidențiale.
3. Toți tinerii mentori și mentorizaţi participă voluntar la proiectul "MyPeerMentor".
Programul de mentorat nu include remunerarea lor. Tânărul mentor nu garantează
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și nu face promisiuni cu privire la sfaturile oferite mentorizatului și nu este obligat
să se angajeze în relația profesională cu mentorizatul pe termen lung.
4. Părțile sunt de acord că atât tânărul mentor, cât și mentorizatul pot să se
retragă din relația de mentorat în orice moment. De asemenea, atât tânărul
mentor, cât și mentorizatul pot să se retragă în întregime prin participarea la
programul de mentorat. În acest din urmă caz, Coordonatorul Național al
programului va cere o notificare prealabilă a acestei decizii.
5. În cadrul proiectului "MyPeerMentor", se va proceda la furnizarea de feedback și
de raportare a calității serviciilor furnizate în cadrul proiectului. Tinerii mentori și
mentorizaţi sunt de acord să prezinte Coordonatorului Național, la cerere, astfel de
informații pentru a facilita gestionarea, evaluarea și monitorizarea calității
programului de mentorat.
6. Prin participarea la programul de mentorat în cadrul proiectului "MyPeerMentor",
părțile sunt de acord cu faptul că Coordonatorul Național al programului nu poate
suferi prejudicii și nici nu poate fi tras la răspundere pentru disputele și problemele
care apar între persoanele implicate în relațiile individuale de mentorat.

Înțeleg și sunt de acord cu condițiile de mai sus.

Data ........................

Semnătura ...................................................... (tânăr mentor)
Semnătura ...................................................... (tânăr mentorizat)
Semnătura ...................................................... (Coordonator Național)
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