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SÖK TILL MENTORPROGRAMMET 2022
VILL DU FUNGERA SOM MENTOR ELLER ADEPT?
SÖK DÅ TILL FINLANDS SVENSKA SCOUTERS

mENTORPROGRAM
ANSÖKNINGEN ÖPPNAR I NOVEMBER

VÅRT MENTORPROGRAM?
Som ett led i Finlands svenska scouters ambition att
förstärka ledarskapet inom scoutingen erbjuds scoutledare sedan 2014 en möjlighet att utveckla sitt
personliga ledarskap genom mentorskap.
Ansökningsprocessen till programmet startar årligen i
slutet av året. De som kommit med tilldelas i början av
året en mentor enligt preferenser och programmet
inleds med en kick-off. Mentorn och adepten lägger
tillsammans upp målsättningar i början av
mentorskapet.

Tyngdpunkten i programmet ligger på scoutuppdraget, men mentorskapet förutsätter även ett
helhetsperspektiv som också omfattar arbets- och
privatliv. Mentorskapet kräver konfidentialitet, respekt
och ömsesidigt förtroende.

DEFINITION: MENTOR
En mentor är en person med bred
erfarenhet som i detta mentorprogram
fungerar som bollplank för scoutledaren.
En mentor ger inte de rätta svaren, utan
ställer de rätta frågorna.

DEFINITION: ADEPT
En adept är en person motiverad att
lära sig, utvecklas och reflektera kring
sig själv. Programmets syfte är att ge
adepten ökad självinsikt som leder till
mer medvetenhet om egna
målsättningar, styrkor och utmaningar.

VI VILL GÄRNA HA MED DIG SOM MENTOR ELLER ADEPT I VÅRT

mENTORPROGRAM
HÖR AV DIG TILL MENTORGRUPPEN OM VI KAN HJÄLPA TILL!

GENOM MENTORPROGRAMMET
FÅR DU SOM MENTOR:
stöd i ditt uppdrag, utbildning och material
en inblick i adeptens ledarskapsutmaningar
och värderingar
fundera och reflektera över egna
erfarenheter och dela med dig av dem
träffa andra mentorer och adepter. Utvidgat
nätverk, nya bekantskaper och idéutbyte
stöda scoutingens ledarskapsutveckling på
ett unikt sätt utan att du behöver ge mer än
lite av din tid

GENOM MENTORPROGRAMMET
FÅR DU SOM ADEPT:
möjlighet att ventilera dina
ledarskapsutmaningar med en
utomstående och livserfaren person
fundera och reflektera över egna
erfarenheter och dela med dig av dem
konkreta tips på hur man kan agera i
ledarskapssituationer
träffa andra mentorer och adepter
vara delaktig i scoutingens
ledarskapsutveckling

