
Rotarct Poseidon Göteborg  

Mentorskapsprogram
Intresseanmälan & frågor:  
goteborg-poseidon@rotaract.se

SYFTE
Mentorskapsprogrammet ska ge unga som är i början av sin karriär och de som är 
(snart) nyexaminerade vägledning, inspiration och möjlighet till personlig utveckling. 
 
Programmet syftar också till att ge Rotary-medlemmar möjligheten att dela med sig 
av sina erfarenheter och kompetenser, samtidigt som de får ett nytt utbyte.

MERVÄRDE 

En större kännedom om, och ett större 
intresse för, Rotary och Rotaract.  
 
Ett tätare samarbete mellan Rotaract 
Poseidon Göteborg och Rotary-klubbar.  

MÅLGRUPP
•Svenska och internationella deltagare 
(gemensamma möten hålls därför på engelska)
•Rotary-medlemmar
•Medlemmar i Rotaract 
•Studenter/arbetssökande
•Unga yrkesverksamma

ÅTAGANDE FÖR DELTAGARE

Rotaract kommer inte att ta ut en kostnad för själva programmet, men för den första och sista 
gemensamma middagen så kommer en mindre kostnad att förekomma. Deltagandet vid 
dessa två tillfällen är givetvis frivilligt.  

Mentorskapsprogrammet är i övrigt kostnadsfritt för samtliga deltagare då det ges främst 
digitalt. 

Mentor-adept-paren kommer förväntas att träffas (online eller fysiskt) på egen hand mellan 
de gemensamma, organiserade träffarna.
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ANPASSNING COVID-19

På grund av rådande omständigheter med COVID-19 pandemin planeras de flesta träffar digitalt. 
Undantag är den första och den sista planerade träffen som är frivilliga. 

Rotaract kommer att ta fram ett vägledningsmaterial för varje mentor-
adept-par som de kommer att ha tillgång till online. Materialet är ett 
frivilligt verktyg för de som vill ha mer struktur på sina egna träffar. 

 
PROGRAM 

Måndag 12 oktober, kl. 18:00 – 20:30 – Lokal meddelas vid senare tillfälle 

Gemensam middag 
Introduktion av programmet och Rotaract  

Speed-dating  
Introduktion till mentor – adept par 

 
Måndag 9 november, kl. 18:00 – 19:30 (Digitalt – länk till mötet skickas ut) 

Tema: Karriär 
Presentation/Reflektion av era träffar 

Kort föreläsning om ungas utmaningar i jobbsökande  
Workshop  

Måndag 18 januari, kl. 18:00 – 19:30 (Digitalt – länk till mötet skickas ut)

Tema: Ledarskap och jämlikhet  
Presentation/Reflektion av era träffar  

Kort föreläsning om ledarskap och jämlikhetsfrågor 
Workshop  

Måndag 15 mars, kl. 18:00 – 19:30 (Digitalt – länk till mötet skickas ut)

Tema entreprenörskap  
Presentation/Reflektion av era träffar  

Kort föreläsning om att bli egenföretagare/leda stora projekt 

Workshop 

Måndag 12 april, kl. 18:00 – 20:30 – Lokal meddelas senare

Avslutande middag! 
Utvärdering


