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De ce un portofoliu privind sănătatea mintală?
Scopul Portofoliului YouProMe de a face ca corpul funcțiilor să fie conform cu competențele generale
ale lucrătorilor de tineret astfel cum au fost definite în ultimii ani în Europa, aplicându-le în domeniul spe-
cific al intervenției în cazul tinerilor cu probleme de sănătate mintală. Acesta este un obiectiv pe cât de
important pe atât de complex, din cauza nevoii de a integra problemele istorice, culturale, legislative și
organizaționale diferite ale diferitelor țări europene într-un profil cât mai unic cu putință. Însă aceste di-
ficultăți par a fi fost depășite grație prezenței la scară largă a politicilor privind bunăstarea la nivel tran-
snațional, precum și datorită extinderii omniprezente a sectorului non-profit. Acest lucru favorizează în
mod cert crearea unei propuneri împărtășite la scară largă între partenerii de proiect și perspectiva unui
rol omogen și recunoscut al lucrătorului de tineret în Europa. În acest proces, rolul lucrătorului de tineret
întâlnește și integrează așadar aria vastă și eterogenă a intervențiilor non-formale care există de zeci
de ani în practicile de îngrijire psihiatrică și de reabilitare a adolescenților și tinerilor adulți. o nevoie din
ce în ce mai resimțită și răspândită în contextul acestor practici este aceea de a integra intervenția strict
clinică cu contribuția operatorilor „neprofesioniști”. Dovezile demonstrează clar limitele intervențiilor pro-
fesionale oficializate, întrucât tinerii cu probleme de sănătate mintală manifestă o reticență larg răspândită
de a căuta și accepta ajutorul profesioniștilor, dintr-o serie de motive legate de frica de stigmatizare, de
sentimentul excesiv de autosuficiență și neîncrederea în serviciile instituționale. Drept urmare, mai puțin
de o treime dintre tinerii cu probleme psihiatrice accesează tratament (Zachrisson et al., 2006; Gulliver
et al., 2010). Acest decalaj poate fi redus semnificativ datorită contribuției intervențiilor non-formale, care
garantează contacte mai oportune și mai flexibile.
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Din această întâlnire între tradiția „non-profesională” în sănătatea mintală și profilurile moderne ale ac-
tivității de tineret se poate dezvolta așadar un domeniu crucial de intervenție în prevenirea, tratarea și
reabilitarea tinerilor cu probleme de sănătate mintală. identificarea și conceptualizarea competențelor
necesare în acest domeniu face posibilă oferirea de programe de învățare și formare pentru lucrătorii
de tineret care se referă la un portofoliu specific, care face obiectul celui de-al doilea instrument al pro-
iectului lucrătorii de tineret Promovând Sănătatea Mintală. 

Metodologia și structura Portofoliului YouProMe.
Activitatea desfășurată în prima fază a proiectului și care a condus la întocmirea raportului „Munca pentru
tineret și sănătatea mintală, raport european privind abilitățile lucrătorilor de tineret și nevoile tinerilor” a
permis elaborarea, compararea și sintetizarea materialelor provenind din diferite surse esențiale de cu-
noștințe și experiențe, necesare pentru o concentrare eficientă pe munca de tineret în domeniul sănătății
mintale a tinerilor. Sondarea sistemică a literaturii de specialitate (care a variat de la documente de or-
ganizare, publicații științifice și rapoarte narative și descriptive) a furnizat o imagine generală a ceea ce
s-a produs până acum pe această temă la nivel internațional, atât la nivel conceptual cât și la nivel prac-
tic. Acest cadru ia în considerare aspectele istorice, legislative și organizaționale din țările partenere și
diferențele și particularitățile acestora. În cele din urmă, opiniile celor direct interesați (tineri cu afecțiuni
mintale și lucrători de tineret care operează în domeniul sănătății mintale) au fost colectate prin interme-
diul focus grupurilor și al interviurilor, ale căror conținuturi esențiale sunt disponibile în rezumatele rea-
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lizate în raportul menționat anterior „Munca de tineret și sănătatea mintală”. Acest set constituie o hartă
lizibilă și o bază fiabilă pentru dezvoltarea acestui Portofoliu. Portofoliul You Pro Me este organizat sub
forma unui tipar progresiv al funcțiilor și a abilităților aferente acestora. Această progresie nu este menită
să fie o tranziție de la situații și niveluri de competență simple către cele mai complexe, ci ca o trecere
treptată de la lumea personală a tinerilor care trăiesc experiențe de tulburare psihică către lumea relațiilor
sociale în care este aceasta inserată, o mișcare care implică o integrare a intervenției lucrătorilor de ti-
neret cu resurse diferite și numeroși actori ai contextului teritorial în mod necesar „deschis” în care lu-
crează aceștia. Conceptul de competență s-a aflat întotdeauna în centrul unei ample dezbateri care nu
poate să nu se refere la o singură teorie sau să fie rezolvat într-o definiție univocă, valabilă în orice mo-
ment și în orice loc. Cu toate acestea, putem încerca să definim competența în mod general ca fiind „un
set structurat de cunoștințe, abilități, atitudini necesare pentru efectuarea în mod eficient a unei sarcini”
(Pellerey, 1993). Portofoliul You Pro Me care este realizat prin acest proiect preia și extinde cadrul de
referință furnizat în această privință de Consiliul Europei, un instrument care este destinat care lucrează
cu tinerii în diferite domenii și conturează, pentru prima dată, unele caracteristici distinctive la nivel eu-
ropean. Portofoliul identifică 5 funcții care pot fi considerate drept domenii de conținut ale profesionali-
smului specific al lucrătorilor de tineret și detaliate în competențele care sunt unite de un obiectiv comun
și transversal. 
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Competența este de obicei înțeleasă ca un element multifactorial, deoarece traversează dimensiuni in-
terconectate. În lumea muncii pentru tineret există trei dimensiuni relevante: 
Cunoștințele: dimensiunea „cognitivă” a competenței. Această dimensiune se referă la toate temele și
aspectele pe care un lucrător de tineret le cunoaște sau de care are nevoie pentru a-și desfășura acti-
vitatea. Această dimensiune corespunde „cunoașterii”.
Abilitatea: această dimensiune se referă la ceea ce poate face un lucrător de tineret sau la ceea ce tre-
buie să poată face pentru a lucra cu tinerii. Aceasta este dimensiunea „practică” sau de abilități a com-
petenței. Această dimensiune corespunde „know-how-ului”.
Atitudinile și valorile: această dimensiune a competențelor se referă la atitudinile și valorile pe care
trebuie să le adopte un lucrător de tineret pentru a-și desfășura activitatea în mod eficient. Această di-
mensiune corespunde „faptului de a ști cum să fii”. 

În cele din urmă, Portofoliul introduce câțiva indicatori și criterii de evaluare pentru fiecare abilitate care
trebuie avuși în vedere pentru evaluarea învățării respectivelor abilități specifice. indicatorii permit o de-
scriere calitativă a activităților lucrătorului de tineret – utili de asemenea pentru o evaluare a rezultatelor
așteptate – în timp ce criteriile de evaluare stabilesc referințe de valoare sau tipuri ideale care stabilesc
dobândirea competențelor de către lucrătorii de tineret. 
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Conținutul Portofoliului You Pro Me .
Din ceea ce a reieșit în raportul „Munca de tineret și sănătatea mintală”, nu numai din revizuirea mate-
rialului scris, ci și în urma focus grupurilor și a interviurilor, a fost identificată nevoia de integrare a abi-
lităților generale ale muncii de tineret cu un set de cunoștințe specifice privind domeniul suferinței mintale
la vârstă tânără. Aceasta este un domeniu de intervenție foarte delicat și complex, care necesită cu-
noștințe despre diferitele forme de manifestare a suferinței precum și despre impactul pe care îl produce
aceasta și despre contextele în care se manifestă. În acest sens, cunoștințele preliminare necesare ar
trebui să permită discernerea elementelor care, în imaginea de ansamblu a suferinței observabile, sunt
legate de apariția tulburărilor psihologice care au o relevanță clinică. legat de aceste tulburări, lucrătorul
de tineret ar trebui să cunoască caracteristicile esențiale, procesul de dezvoltare implicat, manifestarea
simptomatică, și să fie în măsură să identifice nivelul de „gravitate”.
În al doilea rând, prin intermediul unei perfecționări specifice a abilităților empatice, lucrătorul de tineret
ar trebui să își dezvolte abilitatea de a evoca comportamentele de căutare a ajutorului la tineri, acționând
ca o conexiune cu specialiștii în domeniul sănătății mintale care se ocupă prin prisma activității lor de
acest tip de tulburare. Domeniile mai generale de competență ale muncii de tineret ar trebui să fie la
rândul lor armonizate cu această funcție specifică. În acest scop, abordarea clasică prietenoasă cu
tinerii a lucrătorului de tineret are nevoie de dezvoltare și „adaptări”, în primul rând în ceea ce privește
sprijinul și comunicarea eficientă. Este o prioritate să luăm în considerare două elemente care în acest
domeniu interacționează și se întăresc reciproc: stigmatizarea și izolarea. Eficacitatea reală a comunicării
și sprijinului presupune depășirea barierei, adesea „invizibile”, constituită de rezistența firească a tânăru-
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lui de a se recunoaște într-o identitate puternic stigmatizată, legată de reprezentarea colectivă a tulburării
mintale. În stadiile fiziologic precare și delicate ale vârstei de dezvoltare, această reprezentare este în
mod subiectiv o sursă de atac sau amenințare la adresa stimei de sine și a sentimentului de apartenență
și auto-eficacitate. Acest lucru alimentează detașarea și izolarea, care, la rândul lor, împiedică legătura
cu ceilalți și posibilitatea de a primi ajutor. Sarcina lucrătorului de tineret se exprimă aici prin abilități
esențiale: sensibilitate, respect, flexibilitate, răbdare, conștientizare a limitelor. la aceste abilități de bază
trebuie adăugate abilități tehnice specifice, atât în relația de ajutor, cât și în evaluarea și monitorizarea
în timp. În acest scop, utilizarea unor formări ale abilităților, adaptate corespunzător, pare esențială. lu-
crul cu tinerii care se confruntă cu probleme de sănătate mintală presupune și acceptarea unor căi ne-
liniare, prost planificate, supuse eșecurilor și reluărilor. Pe aceste căi, odată ce s-a stabilit o alianță de
lucru, este posibil să apară escalade comportamentale legate de tulburare și care necesită proactivitate,
oportunitatea și oportunitatea intervenției. Aceste aspecte mai specifice sunt atunci integrate cu toate
inițiativele menită să dezvolte factori de protecție, prin dobândirea prin dobândirea unei bogății de abilități
sociale, emoționale, precum și specifice - de tip educațional sau de formare profesională. În aceste ac-
tivități va fi responsabilitatea lucrătorului de tineret să-și perfecționeze sensibilitatea de a recunoaște
preferințele și interesele personale ale tânărului, dirijându-le și sprijinindu-le. În cele din urmă, intervenția
nu poate fi concepută în afara unei rețele, în care există, pe de-o parte, serviciile de sănătate mintală, o
referință constantă pentru evaluarea diagnosticului și tratament; pe de altă parte, locurile naturale unde
se petrece viața: unitatea familială, școala și toate oportunitățile de participare la viața comunității. Sar-
cina lucrătorului de tineret este aceea de a menține această rețea activă și conectată, exercitând astfel
o funcție constantă de punte, mediere și transpunere a condurilor și limbajelor care favorizează comu-
nicarea și conectarea.
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Validarea Portofoliului You Pro Me.
Pentru o verificare aprofundată a adecvării acestui instrument, crearea portofoliului a inclus o fază de
evaluare imediată în care au fost implicați lucrători de tineret recrutați din diferite țări membre ale parte-
neriatului. lucrătorilor de tineret li s-a dat un chestionar cu cinci elemente cu o scală de la 1 la 5 (unde
1 = deloc și 5 = foarte mult) privind relevanța percepută, utilitatea și relevanța în raport cu abilitățile spe-
cifice cerute acestui profesionist în domeniul sănătății mintale a tinerilor. Chestionarul a fost administrat
pe 75 de lucrători de tineret care își desfășoară activitatea în italia, Anglia, Grecia și românia.
Aceștia s-au exprimat într-o foarte mare majoritate într-un mod mai mult decât favorabil față de Portofoliul
You Pro Me, cu un scor mediu pentru fiecare întrebare care se apropie de punctajul maxim de 5. 
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Recunoașterea provocărilor privind sănătatea mintală la tineri.
În această funcție, atenția este îndreptată pe primul pas al intervenției și exprimă potențialul mare al
funcției de intermediere a lucrătorului de tineret pentru gestionarea tinerilor cu probleme de sănătate
mintală. Ea se bazează pe o cunoaștere aprofundată a teritoriului intervenției și pe o înrădăcinare în di-
feritele concursuri unde revendicările privind sănătatea mintală și venite din partea tinerilor sunt mai su-
sceptibile de a fi exprimate.
Această dimensiune de „înrădăcinare” pe care se presupune că o deține lucrătorul de tineret, se bazează
pe o reticulă de competențe care implică: informații teoretice și concrete despre caracteristicile culturale,
sociale, demografice ale diferitelor domenii de intervenție, o implicare relațională activă cu roluri cheie
în concursurile sociale ale tinerilor (adică școli, centre sportive, centre de tineret), o relație personală.
atitudinea de a fi interesat și curios de problemele, obiceiurile și schimbările legate de viața tinerilor.
Această funcție fundamentală de monitorizare contextuală, permite lucrătorului de tineret să întruchipeze
un rol de joncțiune între tineri, familiile acestora și diferitele servicii publice care se ocupă de aceștia,
promovând un management de rețea de evaluări și intervenții cu tinerii care se confruntă cu probleme
de sănătate mintală. Ultima competență implicată în această primă mare funcție se referă la capacitatea
lucrătorului de tineret de a identifica și distinge aspectele funcționale și disfuncționale în parcursul de
dezvoltare a tinerilor. Și aici se pune accentul pe importanța realizării acestei evaluări de bază funcția
de integrare a cunoștințelor personale și mai tehnice ale lucrătorului de tineret cu privire la căile psiho-
logice de dezvoltare, cu o privire mai amplă asupra trăsăturilor culturale, de gen și sociale într-o con-
fruntare constantă cu colegii/ alți profesioniști implicați în parcursul de îngrijire.
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COMpETENțA 1.1
Interceptarea cererilor de sprijin privind sănătatea mintală din partea tinerilor. 

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• Caracteristicile diferitelor domenii de intervenție (date sociologice, demografice și culturale de bază). 
• Contextele diverse și provocările tinerilor. 
• locuri de adunare pentru tineret. 

Abilități
• Să rămână prezenți în contextele sociale de tineret. 
• Să aibă grijă de conexiunea cu rolurile cheie din cadrul contextelor cele mai frecventate de tineri. 
• Să facă o actualizare recurentă a analizei concurenței. 

Atitudine și valori 
• Să fie interesați și activi în contextul cultural al tinerilor.

Criterii de evaluare
• Cererile privind sănătatea mintală a tinerilor, provenind din teritoriul de referință, pot fi primite și colectate

de lucrătorul de tineret.

Fu
nc

ția
1
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Indicatori de evaluare
• lucrătorul de tineret cunoaște particularitățile și nevoile de bază ale diferitelor domenii de intervenție. 
• lucrătorul de tineret contextualizează cererile pe care le întâlnește în domeniul său de intervenție. 
• lucrătorul de tineret identifică rolurile cheie în cadrul contextelor celor mai frecventate de tineret. 
• lucrătorul de tineret construiește și întreține o rețea de relații cu rolurile cheie din cadrul celor mai re-

levante contexte pentru tineret.

COMpETENțA 1.2
sprijin pentru partajarea informațiilor între serviciile de sănătate mintală 
și familii/comunitățile locale.

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• funcționarea serviciilor de sănătate mintală și a serviciilor sociale în teritoriu (rolul diferiților profesioniști,

cerințele privind accesul, structura, domeniul de expertiză). 
• Analiza cererii. 
• Strategiile de comunicare.
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Abilități
• Analizarea nevoilor tinerilor și ale familiilor lor. 
• identificarea resurselor de sprijin adecvate în cadrul teritoriului pentru cazurile individuale. 
• Medierea relației dintre familii și serviciile sociale/de sănătate. 
• luarea în considerare a diferitelor ipoteze de evaluare; Construirea unor momente confruntaționale cu

figurile implicate. 
• Participarea activă la grupurile/spațiile de supervizare.

Atitudine și valori
• Să fie dispus să împărtășească și să facă schimb de ipoteze cu colegii, alți profesioniști și familiile.

Criterii de evaluare
• Partajarea de informații despre afecțiunile de sănătate mintală a tinerilor între serviciile de sănătate

mintală și familii este susținută în mod adecvat de activitatea de intermediere a lucrătorului de tineret

Indicatori de evaluare
• lucrătorul de tineret identifică nevoile și resursele diferitelor cereri care apar. 
• lucrătorul de tineret recunoaște și trimite către serviciile teritoriale competente fiecare cerere care apare.
• lucrătorul de tineret implică utilizatorii și referenții serviciilor sociale și de sănătate din teritoriu pentru

a promova o un management de rețea a intervențiilor. 
• lucrătorul de tineret monitorizează dezvoltarea proiectelor de intervenție care îi afectează tinerii cu

care lucrează. 
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COMpETENțA 1.3
Determinarea aspectelor funcționale și disfuncționale ale parcursului 
de dezvoltare a tinerilor.

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• teoriile dezvoltării. 
• Psihodiagnosticarea dezvoltării tinerilor. 
• rolul variabilelor de gen și culturale în definirea căii de dezvoltare „normală”. 
• teoriile privind modelul relațional.

Abilități 
• Utilizarea teoriei pentru a evalua nivelul de adaptare funcțională și disfuncțională a tinerilor. 
• recunoașterea stărilor mintale ale tinerilor. 
• identificarea tiparelor relaționale funcționale și disfuncționale în rândul tinerilor. 

Atitudine și valori 
• Să fie dispuși să gândească într-un mod flexibil și deschis la minte. 
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Criterii de evaluare 
• Aspectele funcționale și disfuncționale ale traseului de dezvoltare a tinerilor sunt recunoscute și iden-

tificate cu atenție prin utilizarea diferitelor instrumente de evaluare deținute de lucrătorul de tineret. 

Indicatori de evaluare 
• lucrătorul de tineret recunoaște prezența aspectelor socio-relaționale disfuncționale la tineri. 
• lucrătorul de tineret ia în considerare variabilele de gen și socio-culturale pentru evaluarea aspectelor

funcționale și disfuncționale la tineri. 
• lucrătorul de tineret își integrează cunoștințele teoretice cu experiența practică pentru a evalua speci-

ficitatea cazurilor individuale. 
• lucrătorul de tineret își motivează și confruntă ipoteza cu cele ale colegilor /specialiștilor diferiți.
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Angajarea și implicarea tinerilor cu provocări legate 
de sănătatea mintală.
la finalizare, această funcție este menită să ofere lucrătorilor de tineret competența de a-i implica pe
tinerii cu probleme de sănătate mintală în serviciile sociale și de sănătate luând în considerare aspectele
etice. Pe lângă aceasta, cursanții trebuie să își dezvolte abilitatea de a utiliza abordările de consolidare
pentru a descoperi și a îmbunătăți calitățile beneficiarilor lor, precum și pentru a planifica activități de
grup cu persoane de aceeași vârstă și cu persoane diferite ca modalitate strategică de îmbunătățire a
sănătății sociale.

funcția2
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COMpETENțA 2.1
Implicarea tinerilor cui provocări legate de sănătatea mintală.

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• Probleme etice care se referă la implicarea cu tinerii și sănătatea mintală (de exemplu,

confidențialitatea, dezvăluirea stării de sănătate etc.)
• Cum să depășim prejudecățile tinerilor față de formele de sprijin care ar implica apariția stigmatizării

asociate cu problemele de sănătate mintală.
• Principiile construirii raportului și a relațiilor de încredere cu tinerii.

Abilități
• Să aibă o abordare centrată pe persoană care să nu se reducă la un „diagnostic” sau la un set de simptome.
• implicarea tinerilor prin ascultarea activă, încurajând exprimarea liberă și sinceră a gândurilor și a stă-

rilor emoționale. 
• folosirea de „întrebări deschise” pentru a împărtăși informații relevante cu tinerii și pentru a construi o

bună comunicare. 
• Adoptarea unei atitudini emoționale aproape de tineri păstrând în același timp distanța profesională. 
• Purtarea unei conversații semnificative cu un tânăr în care se simte capabil să se exprime și să fie ascultat. 

Fu
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Atitudine și valori 
• respect, tact, răbdare, tolerarea limitelor, prioritizarea creării unei alianțe de lucru. 
• Atitudine care nu judecă comportamentele și atitudinile tinerilor cu probleme de sănătate mintală. 
• Încredere în procesul de „recuperare”. 
• Deschis la minte și onest.  

Criterii de evaluare
• implicarea în mod activ a tinerilor cu probleme de sănătate mintală într-o relație semnificativă pentru a

pune bazele unei alianțe de lucru. 

Indicatori de evaluare
• lucrătorul de tineret utilizează ascultarea activă și limbajul corporal adecvat pentru a relaționa cu suc-

ces cu un tânăr cu probleme de sănătate mintală. 
• lucrătorul de tineret utilizează întrebări deschise, atitudine care nu judecă și o abordare centrată pe

persoană pentru a dezvolta un raport cu tinerii și apropierea cu tinerii cu probleme de sănătate mintală,
menținând în același timp distanța profesională și fără a depăși limitele etice. 
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COMpETENțA 2.2
Consolidarea punctelor forte ale tinerilor cu probleme de sănătate mintală.

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• Cadru care promovează sănătatea mintală mai degrabă decât aspectele patologice (salutogeneza vs.

patogeneza). 
• Elemente personale și de mediu care promovează bunăstarea mintală. 
• resurse, potențiale, interese, și abilități ale tinerilor ca o funcție a împlinirii lor. 
• Cum să facem ca tinerii cu tulburări mintale să experimenteze obiectivele de bunăstare. 

Abilități 
• Ajută tinerii să își sporească bunăstarea, pornind de la punctele forte și luând în considerare nevoile lor.
• ia în considerare aspirațiile oamenilor și potențialul pozitiv. 
• tratează oamenii cu probleme de sănătate mintală ca pe niște ființe umane care nu sunt definite de

afecțiunea lor mintală. 

Atitudine și valori 
Încredere în potențialul tinerilor. 
• Speranță. 
• Pozitivitate.
• optimism. 
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Criterii de evaluare
• Punctele forte, potențialul, și obiectivele de bunăstare ale tinerilor cu probleme de sănătate mintală

sunt promovate activ prin aplicarea tehnicilor de consolidare. 

Indicatori de evaluare
• lucrătorul de tineret concentrează intervenția pe emoțiile plăcute, pe potențialele, virtuțile și abilitățile

individului pentru a avea un impact asupra bunăstării tinerilor cu probleme de sănătate mintală. 
• lucrătorul de tineret aplică abordări personalizate pentru a promova potențialul, împlinirea personală

și dezvoltarea tinerilor cu probleme de sănătate mintală.
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COMpETENțA 2.3
Organizarea de activități de grup pentru intensificarea implicării sociale.

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• Cum mediază viața socială afecțiunea mintală. 
• Cum spori pot relațiile sociale bunăstarea persoanelor cu afecțiuni mintale (conceptul de conectivitate). 
• Eficacitatea sprijinului din partea colegilor. 
• tehnici de gestionare a grupurilor. 
• tehnici de gestionare a conflictelor.

Abilități 
• Desfășurarea de activități sociale integrate cu tinerii cu și fără afecțiuni mintale (de ex.  activități exce-

sive, activități bazate pe gamificare, etc.). 
• organizarea de activități în care tinerii cu probleme de sănătate mintală își împărtășesc experiențele,

se sprijină emoțional unii pe ceilalți. (ex. „Cafenele de grup”, etc.).

Atitudine și valori 
Dialog deschis. 
• Sociabilitate. 
• Empatie. 
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• Abordabilitate. 
• Mediere. 

Criterii de evaluare 
• Participarea tinerilor cu probleme de sănătate mintală la viața socială și conceptul de grup ca valoare

adăugată este promovat și sprijinit corespunzător prin organizarea de activități sociale.

Indicatori de evaluare 
• lucrătorul de tineret descrie felul în care afectează viața socială sănătatea mintală. 
• lucrătorul de tineret organizează și implementează activități relevante în fiecare situație care pot spori

bunăstarea mintală a tinerilor cu probleme de sănătate mintală. 
• lucrătorul de tineret evidențiază beneficiile sprijinului din partea colegilor. 
• lucrătorul de tineret, prin intermediul grupului, consolidează dinamica interpersonală și oferă mai multă

siguranță tinerilor care găsesc sprijin și reflecție în grup.
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funcția3
Sprijinirea tinerilor în vederea gestionării provocărilor legate de
sănătatea mintală.
lucrătorii de tineret se află într-o poziție foarte bună pentru a sprijini bunăstarea mintală a tinerilor, și ar
trebui să facă din bunăstarea mintală o parte importantă a muncii lor. Ei sunt adesea mai acceptabili și
mai accesibili pentru tineri decât serviciile de sănătate, și ajung adesea la tinerii vulnerabili expuși unui
risc mai ridicat de a dezvolta probleme de sănătate mintală. toate interacțiunile lor cu tinerii oferă ocazia
de a promova sănătatea mintală, deoarece orice activitate întreprinsă de lucrătorii de tineret de îmbună-
tățește bunăstarea mintală. lucrătorii de tineret ar trebui să se conecteze cu tinerii și să ofere tinerilor
oportunități de a se întâlni, de a construi conexiuni și prietenii și de a se sprijini reciproc. Acest lucru
poate ajuta la dezvoltarea toleranței și empatiei în rândul lor și poate fi deosebit de puternic pentru gru-
purile de tineri despre care se știe că prezintă un risc mai mare de a dezvolta probleme de sănătate min-
tală.lucrătorii de tineret ar trebui să promoveze întotdeauna învățarea pe tot parcursul vieții, nu numai
prin formare, ci și prin dezvoltarea abilităților de viață prin care tinerii își pot crește încrederea și stima
de sine. lucrătorii de tineret trebuie să dezvolte o conștientizare a problemelor de sănătate mintală, în
special cei care sunt în contact cu grupurile cele mai vulnerabile. Prin urmare, formarea pe probleme de
sănătate mintală și bunăstare ar trebui să fie o prioritate. Cheia pentru dăruire și servicii, dezvoltarea
oportunităților pentru tineri de a face diferența în comunitățile lor poate fi de o valoare considerabilă în
îmbunătățirea bunăstării mintale și a conexiunii sociale.Analizează și ia notă de lumea din jurul tău, re-
flectând asupra a ceea ce simți și apreciind ceea ce contează pentru tine. Concentrarea pe cunoaștere
și pe a face față emoțiilor negative. A fi activ și a se concentra pe valoarea exercițiilor fizice, pe lângă



beneficiile pentru sănătatea fizică, poate promova o serie de beneficii pentru bunăstarea mentală, cum
ar fi îmbunătățirea stării de spirit, promovarea interacțiunii sociale și a prieteniei. Acest lucru poate fi
cheia pentru a ajuta tinerii să înțeleagă legăturile dintre sănătatea mentală și cea fizică.trebuie să se
concentreze mai mult pe prevenire și pe un serviciu centrat pe persoană dedicat tinerilor, care să ia în
considerare schimbările în nevoile de îngrijire și sprijin pe măsură ce tinerii trec la vârsta adultă. Acest
lucru trebuie făcut pentru a sparge granițele dintre profesioniștii din domeniul sănătății mintale și
alte grupuri profesionale care lucrează cu tineri. Este important să ne bazăm pe și să dezvoltăm
sprijinul social și de la egal la egal, precum și să includem familiile și să implicăm tinerii într-un mod
semnificativ și flexibil. 
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COMpETENțA 3.1
Gestionarea comportamentelor provocatoare ale tinerilor cu probleme 
de sănătate mintală.

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• Comportament provocator în relația cu tinerii cu probleme de sănătate mintală. 
• Motive pentru care tinerii ar putea manifesta un comportament provocator. 
• Cum răspund în mod tradițional serviciile de sănătate mintală la comportamentele provocatoare. 
• Cum se evaluează riscul unui tânăr. 
• Cum să răspundeți în mod adecvat la comportamentul provocator. 
• tehnici de de-escaladare verbală. 

Abilități 
• Efectuarea unei evaluări a riscurilor tinerilor într-o varietate de medii pentru tineri și crearea unui plan

de acțiune adecvat pentru riscuri. 
• Efectuarea unei evaluări a riscului unei situații „în direct” și luarea măsurilor adecvate pentru a menține

toată lumea în siguranță. 
• Să fie capabil să folosească tehnici verbale de de-escaladare pentru a anula comportamentul provocator.
• Definirea limitelor în cadrul relației care mențin siguranța tuturor părților. 
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Atitudine și valori 
• nu judecă atunci când se confruntă cu un comportament provocator sau provocator. 
• Acționează fără confruntare. 
• Dialog, non-confruntațional. 

Criterii de evaluare
• lucrătorii de tineret știu ce este comportamentul provocator și știu cum să efectueze analizele de risc.

Ei sunt în măsură să răspundă serviciilor de sănătate mintală și să dezvolte măsuri adecvate utilizând
tehnicile de de-escalare verbală. 

Indicatori de evaluare
• lucrătorul de tineret identifică și răspunde adecvat comportamentelor provocatoare sau confruntaționale.
• lucrătorul de tineret rezolvă incidentele care implică comportament provocator sau confruntațional prin

utilizarea tehnicilor de de-escalare verbală și a altor tehnici. 
• lucrătorul de tineret identifică și evaluează și răspunde la un astfel de comportament în mod adecvat

într-o situație „în direct”. 
• lucrătorul de tineret face distincția între intervenția sa de cea care este responsabilitatea serviciilor de

sănătate mintală. 
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COMpETENțA 3.2
promovarea căutării ajutorului, și a conștientizării privind sănătatea mintală.

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• Sistem de sprijin pentru sănătatea mintală în contextul lor local. 
• Principii și beneficii ale educației între egali. 
• Conceptul de „experți în funcție de experiență”. 
• Ce face un bun educator de la egal la egal și unde este potrivit să se facă apel la ei.

Abilități
• Îndrumă tinerii către serviciile de sănătate mintală adecvate. 
• Sprijină schimbări pozitive în viața tinerilor care le promovează bunăstarea mentală. 
• Pregătește educatori dintre colegi. 
• facilitează oportunități de succes de educație între egali. 
• Utilizează tehnici de interviu motivațional pentru a sprijini conștientizarea de sine și îngrijirea tinerilor

cu probleme de sănătate mintală.

Atitudine și valori 
• Atitudine de împuternicire și de încurajare pentru a promova îngrijirea auto-dirijată. 
• o credință în valoarea „experților pe bază de experiență”. 
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Criterii de evaluare
• lucrătorii de tineret au cunoștință despre educația eficientă între egali și despre cum să sprijine experții

prin experiență. tinerilor cu probleme de sănătate mintală li se promovează în mod activ importanța și
se concentrează pe propria lor sănătate mintală și instrumentele pentru a avea grijă de ea.

Indicatori de evaluare
• lucrătorul de tineret instruiește colegi educatori și facilitează educația de la egal la egal adecvată în

cadrul practicii sale. 
• lucrătorul de tineret poate utiliza tehnici de interviu motivațional pentru a sprijini grija de sine și a îm-

puternici tinerii și a le permite să facă schimbări pozitive pentru ei înșiși. 
• lucrătorul de tineret încurajează procesele de împuternicire la tineri, ajutându-i astfel să fie auto-efi-

cienți. 
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COMpETENțA 3.3
Managementul stresului și strategii de relaxare.

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• fundamentele psihobiologiei stresului. 
• Principalele diferențe dintre stres și anxietate. 
• Semne de stres. 
• tehnici de reducere a stresului.

Abilități 
• Detectează semnele stresului. 
• Încurajează recunoașterea propriilor stări emoționale și activarea fiziologică a tinerilor. 
• Aplică și utilizează tehnici de management al stresului și de relaxare (de ex. tehnici de respirație ro-

fundă, imaginare ghidată, mediere de tip mindfulness, etc.). 
• Acționează ca un Model pentru tinerii cu afecțiuni mintale adaptând un comportament de reducere a

stresului.

Atitudine și valori 
• Calm și încredere în fața situațiilor stresante. 
• Autoritate și stăpânire într-o situație dificilă. 
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Criterii de evaluare 
• lucrătorul de tineret recunoaște gestionează adecvat stresul în toate manifestările sale, și transmite în

mod eficient tinerilor cu probleme de sănătate mintală instrumentele pentru recunoașterea și gestionarea
personală a problemei prin aplicarea tehnicilor adecvate de reducere a stresului în fiecare situație.

Indicatori de evaluare 
• lucrătorul de tineret recunoaște și descrie răspunsul psihologic și fizic la stres. 
• lucrătorul de tineret adaptează strategiile și tehnicile de gestionare a stresului pentru a evoca răspunsul

de relaxare atunci când lucrează cu tineri cu afecțiuni mintale. 
• lucrătorul de tineret transmite importanța tehnicilor de reducere a stresului în rândul tinerilor cu afecțiuni

mintale.
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funcția4
Îmbunătățirea competențelor sociale și emoționale ale tinerilor cu
probleme de sănătate mintală.

Dezvoltarea abilităților sociale, inteligența emoțională și abilitățile interpersonale la tineri și încurajarea
dorinței acestora de autoplanificare și crearea condițiilor pentru creșterea stimei de sine și a încrederii
în sine, creșterea capacității de a-și planifica obiective și de a face alegeri pentru viața proprie, încura-
jarea inițiativa personala. 
Competențele sociale și emoționale pe care le avem în vedere în acest profil de competență cu care să
lucreze lucrătorii de tineret sunt următoarele:

1 • Conștientizarea de sine: Conștientizarea de sine este abilitatea gândirii care se axează pe abilitatea
unui individ de a judeca corect propria sa performanță și propriul comportament și de a răspunde adecvat
diferitelor situații sociale. Conștientizarea de sine ajută individul să se conecteze la sentimentele sale
precum și la comportamentele și sentimentele celorlalți. 
2 • Managementul de sine: Managementul de sine se referă la abilitatea unei persoane de a-și regla
propria activitate cu o intervenție redusă sau fără nicio intervenție din partea altora. Aceasta va presupune
să rămâneți concentrați pe sarcină chiar și atunci când sunt prezente distrageri și să faceți alegeri bune
în ceea ce privește acțiunile și comportamentul.
3 • luarea unor decizii responsabile: luarea unor decizii responsabile implică capacitatea de a demonstra
luarea unei decizii justificate care ia în considerare diferitele opinii ale părților interesate (alte persoane)
cu o justificare clară în spatele procesului decizional. Acest lucru poate implica căutarea opiniilor altora
sau ale experților.
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4 • Abilități de relaționare: Abilitățile de relaționare se referă la abilitățile, instrumentele, cunoștințele, și
înțelegerea pentru a crea, comunica, evolua, crește, avea încredere într-o relație și a o menține. Aceasta
implică posibilitatea de a lucra eficient cu o gamă largă de indivizi din medii diferite.
5 • Conștientizarea socială: Conștientizarea socială este capacitatea de a cunoaște și simți oamenii din
jurul tău și abilitatea de a interacționa cu aceștia în cel mai eficient și adecvat mod. Aceasta include să
empatizezi cu diferite puncte de vedere și să iei în considerare modul în care propriile tale acțiuni pot fi
interpretate de alții.
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COMpETENțA 4.1
Promovarea importanței dezvoltării competențelor sociale și emoționale pentru tineri. 

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• fundamentele teoretice ale dezvoltării abilităților sociale și emoționale. 
• implicațiile nivelurilor de competență sociale și emoționale asupra bunăstării mintale a tinerilor. 

Abilități 
• Prezentarea informațiilor despre abilitățile sociale și emoționale, atât tinerilor cât și altor actori în con-

textul său de lucru, într-un fel care determină o mai bună conștientizare și înțelegere a subiectului. 
• Angajarea în acțiuni și activități de promovare ca parte a rolului profesional zilnic. 

Atitudine și valori 
• Entuziasm și motivație intrinsecă profundă pentru promovarea dezvoltării abilităților sociale și emoționale.

Criterii de evaluare
• Abilitățile sociale și emoționale ale tinerilor cu provocări legate de sănătatea mintală sunt promovate

activ și corespunzător de lucrătorul de tineret.
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Indicatori de evaluare
• lucrătorul de tineret identifică și exploatează oportunitățile, în contextul și activitatea sa profesională,

pentru promovarea importanței dezvoltării abilităților sociale și emoționale. 
• lucrătorul de tineret identifică instrumente și moduri de promovare a voluntariatului către potențialii vo-

luntari, incluzând mas media și părțile interesate care sunt disponibile și adecvate pentru a fi utilizate
în vederea promovării. 

• lucrătorul de tineret integrează, în activitatea și interacțiunea sa zilnică cu tinerii, informații specifice
și explicite despre importanța abilităților sociale și emoționale.
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COMpETENțA 4.2
Evaluarea nevoilor, așteptărilor și a potențialului social și emoțional individual al tinerilor. 

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• Metodologii de analiză a nevoilor. 
• Metode și instrumente de evaluare a competenței. 
• Strategii de identificare a potențialului maxim al tinerilor.

Abilități 
• Efectuarea analizei nevoilor adaptată contextului specific al tinerilor. 
• Aplicarea unui proces coerent de evaluare a competențelor sociale ale tinerilor, incluzând recunoaște-

rea/validarea învățării anterioare dobândite în contexte non-formale și informale. 
• Dezvoltarea profilurilor și a cadrelor de competențe pentru maximizarea atingerii potențialului deplin al

tinerilor. 

Atitudine și valori 
• Atenție la detalii și meticulozitate în procesul de evaluare. 
• Minte deschisă, căutând să dobândească o perspectivă mai amplă asupra competențelor sociale și

emoționale ale unui tânăr și a modului în care acestea se integrează ca un întreg.
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Criterii de evaluare 
• Competențele socio-emoționale și potențialul maxim al tinerilor sunt identificate și evaluate corespun-

zător de către lucrătorul de tineret.

Indicatori de evaluare 
• lucrătorul de tineret poate identifica nevoile și așteptările tinerilor din punct de vedere al dezvoltării

sociale și emoționale. 
• lucrătorul de tineret utilizează o varietate de metode și de instrumente pentru evaluarea competențelor

sociale și emoționale ale tinerilor. 
• lucrătorul de tineret sprijină, prin diverse strategii, tinerii pentru a-și dezvolta competențele sociale și

emoționale la potențialul lor deplin. 
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COMpETENțA 4.3
Facilitarea oferirii oportunităților de învățare pentru dezvoltarea competențelor sociale și emoționale.

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• teoriile învățării, inclusiv învățarea la adulți dacă se lucrează cu adulți tineri. 
• Abordări pedagogice în furnizarea de activități de învățare tinerilor. 
• Conceptualizează activităților de formare și învățare, începând de la proiectare până la planificare și

implementare. 
• Învățarea tehnicilor de facilitare. 
• Particularitățile învățării non-formale. 
• Cunoștințe specifice subiectului referitor la competențele sociale și emoționale. 

Abilități 
• Activități de proiectare a învățării. 
• Elaborarea planurilor de implementare pentru activitățile de formare și de învățare. 
• facilitarea livrării activităților de învățare. 
• Aplicarea unei varietăți de strategii pedagogice care implică tinerii în procesul de învățare. 
• Permite tinerilor să preia controlul asupra propriei învățări și dezvoltări.
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Atitudine și valori 
• Împuternicirea tinerilor să se implice în învățare, să interacționeze cu colegii și să vadă beneficiile de-

ținerii controlului asupra propriei învățări. 

Criterii de evaluare 
• oportunitățile de învățare sunt oferite într-un mod care încurajează dezvoltarea competențelor sociale

și emoționale și îi ajută pe tineri să preia controlul asupra propriei învățări. 

Indicatori de evaluare 
• lucrătorul de tineret proiectează, planifică și livrează activități de învățare urmând teorii de învățare și

abordări pedagogice adecvate. 
• lucrătorul de tineret creează conținut de învățare captivant și interactiv. 
• lucrătorul de tineret folosește o abordare centrată pe cursant în furnizarea activităților.
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COMpETENțA 4.4
Evaluarea creșterii sociale și emoționale a tinerilor și aplicarea competențelor dezvoltate în
situațiile de viață cotidiană. 

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• Evaluarea impactului formării în cadrul unui program sau a unei serii de activități de învățare (metodo-

logii, cadre). 
• Evaluarea formativă și sumativă a competențelor (instrumente și instrumente). 
Strategii de urmărire și monitorizare. 

Abilități 
• Dezvoltarea de procese de încurajare, consolidare și recompensare a schimbărilor pozitive de com-

portament. 
• Efectuarea evaluării schimbărilor prin activitățile de învățare din program și cele individuale. 
• identificarea zonelor în care tinerii au nevoie de îmbunătățire. 
• Permiterea tinerilor să se implice în reflecție de sine și să își identifice propriile domenii de schimbare. 
• Monitorizarea aplicării competențelor dezvoltate în situații din viața cotidiană a tinerilor. 
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Atitudine și valori 
• Încurajarea tinerilor să își asume schimbarea propriului comportament. 

Criterii de evaluare 
• Măsurarea eficientă a creșterii socio-emoționale a tinerilor și aplicarea pe termen lung a competențelor

dezvoltate în urma formării inițiale. 

Indicatori de evaluare 
• lucrătorul de tineret folosește o varietate de metode în evaluarea sumativă și formativă, privind atât

programul în ansamblu, cât și activitățile individuale. 
• lucrătorul de tineret pune în aplicare o strategie de urmărire și monitorizare a progresului tinerilor după

finalizarea programului de formare/învățare inițială.

41

Fu
nc

ția
4



Conectarea tinerilor cu probleme de sănătate mintală la comunitate.

funcția constă în acțiuni care vizează îndrumarea și însoțirea tinerilor pe parcursul lor personalizat, in-
tegrat și multidimensional al incluziunii active. Pe această cale, tânărul exercită autonomie de acțiune și
de decizie în ceea ce privește interesele, inițiativele de formare, ocuparea unui loc de muncă, soluția lo-
cativă, viața socială și emoțională, până la atingerea statutului de adult. Pe lângă facilitarea acestei tran-
ziții evolutive, este o „punte” de funcționare între tânăr - cu potențial și interese proprii - și comunitatea
de inserție, sursă de probleme dar și purtătoare de resurse și oportunități în toate domeniile în care țin.
la viața cetățenilor. Este vorba despre conectarea în rețea a tânărului cu aceste resurse /
oportunități.Această funcție presupune exercitarea a trei abilități principale: prima constă în relaționarea,
după cunoaștere, cu diferitele realități care oferă tinerilor oportunități de creștere, de exprimare de sine
și dobândirea unui rol activ și productiv și, în același timp, necesită ca lucrătorul de tineret să știe să-i
îndrume pe tineri spre utilizarea cât mai bună. A doua competență se referă la însoțirea și sprijinirea ti-
nerilor pe calea incluziunii pe baza obiectivelor de reușită, în primul rând în ceea ce privește oportunitățile
de angajare, luând în considerare mixul de atitudini, preferințe și oportunități de angajare. În acest fel se
realizează și o practică de mediere și implică resursa familiei ca partener. În cele din urmă, lucrătorul de
tineret contribuie la exteriorizarea valorii incluziunii în contextul comunitar prin promovarea proceselor
de acceptare, solidaritate și inițiative care oferă stimuli și debușee pozitive către „cetățenia” tinerilor.
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COMpETENțA 5.1
Maparea diferitelor resurse ale comunității locale și îndrumarea tinerilor cu privire
la utilizarea oportunităților disponibile.

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• Caracteristicile contextului socio- cultural în care trăiesc tinerii. 
• resursele și oportunitățile din zonă, cum ar fi: agenții educaționale, de formare, profesionale, de agre-

ment, etc... 
• legislația privind drepturile, concesiunile, cursurile dedicate persoanelor cu afecțiuni mintale. 
• tehnici de evaluare a abilităților și de analiză a nevoilor. 
• tehnici de ascultare activă și de consiliere. 

Abilități 
• Citirea complexității contextelor de viață ale tinerilor. 
• Construirea unei baze de date a serviciilor/resurselor locale. 
• Ajutarea tinerilor pentru a profita de oportunitățile care răspund nevoilor, aspirațiilor și abilităților lor. 
• relaționarea și interacțiunea eficientă cu diferitele agenții și resurse publice și private ale teritoriului. 
• Medierea cu diverșii subiecți și agenții din teritoriu ca garanți ai voinței tinerilor și a sustenabilității pro-

iectului său. 
• Mobilizarea intereselor și resurselor familiei. 
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Atitudine și valori 
• Ascultarea tinerilor și încrederea în potențialul lor. 
• fiabilitate și angajament constant. 
• Spirit de colaborare și disponibilitate pentru relații și rețele. 
• inițiativa personală și curiozitate. 
• Deschidere, creativitate și capacitatea de a gândi creativ. 

Criterii de evaluare 
• tinerii sunt orientați într-un mod adecvat și eficient pentru a folosi resursele și a profita de oportunitățile

care sunt în concordanță cu aspirațiile, abilitățile, nevoile lor educaționale, de formare, profesionalizare
și recreative. 

Indicatori de evaluare 
• lucrătorul de tineret știe să adune date despre principalii indicatori socio-demografici ai zonei și despre

resurse (oferta de oportunități). 
• lucrătorul de tineret actualizează constant baza de date de servicii/resurse ale teritoriului, cu referiri și

la persoanele-referenții diferitelor puncte de ofertă. 
• lucrătorul de tineret știe să identifice cele mai potrivite oportunități și resurse pentru a susține proiectul

de viață al tinerilor. 
• lucrătorii de tineret îl pot ajuta pe tânăr să identifice abilitățile dobândite și de dobândit, înclinațiile și

talentele deținute în mod natural. 
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• lucrătorul de tineret știe să faciliteze contactul tinerilor cu diversele agenții, structuri, companii și servicii
din zonă pentru a afla despre cum funcționează acestea și oferta de intervenții/servicii. 

• lucrătorul de tineret știe să construiască și să mențină contacte cu serviciile publice și cu diversele
agenții de educație, formare, cultură, muncă și sectorul terțiar pentru a organiza inițiative care să faci-
liteze utilizarea oportunităților locale pentru tineri. 
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COMpETENțA 5.2
Însoțirea și sprijinirea tinerilor pe parcursul lor spre incluziune.

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• tehnici de animație pentru tineret. 
• tehnici de întocmire a bilanţului abilităţilor. 
• Metodologii de evaluare și monitorizare. 
• Paradigma de recuperaretehnici de mentorat. 

Abilități 
• Sprijină/facilitează căile de incluziune activă ale tinerilor, ajutându-i să facă alegeri și să utilizeze re-

sursele locale. 
• Să fie în contact cu familiile prin stimularea colaborării acestora și atenuarea eventualelor disfuncțio-

nalitate. 
• Îmbunătățește toate resursele care pot fi activate în jurul tânărului. 
• Menținerea unei relații de-a lungul timpului cu tânărul pana la integrarea completă a acestuia. 
• reconcilierea abilităților, nevoilor și aspirațiilor tânărului cu cerințele lumii exterioare. 
• Colaborează cu profesioniștii din domeniul sănătății referitor la proiectul de reabilitare terapeutică pentru

tineri. 
• Promovarea autonomiei și împuternicirii tinerilor. 

46

Fu
nc

ția
5



Atitudine și valori 
• răbdare și încredere. 
• Speranță ți optimism. 
• Să se simtă ca un mentor (figură ghid). 
• Să fie promoțional, dar nu directiv. 
• Să știe cum să recunoască resursele și punctele forte dincolo de disconfortul psihic. 

Criterii de evaluare 
• Întâlnirea oportunităților prezente în contextul local cu interesele, aspirațiile și potențialul tinerilor este

promovată în mod adecvat și este susținută în mod continuu și flexibil includerea acestora în context. 

Indicatori de evaluare 
• lucrătorul de tineret știe să identifice unitățile de competență care trebuie dezvoltate, consolidate și

promovate la tineri, respectând aspirațiile și înclinațiile acestora. 
• lucrătorul de tineret încurajează și sprijină proiectele personale ale tinerilor bazate pe alegerile și sco-

purile pe care și le-au propus. 
• lucrătorul de tineret știe să recunoască punctele forte și resursele copiilor dincolo de boală și îi ajută

pe copiii înșiși să le recunoască în ei înșiși. 
• lucrătorul de tineret știe să câștige încrederea familiilor și să ceară colaborarea acestora în interesul

tânărului și pentru atingerea scopurilor convenite. 
• lucrătorul de tineret știe să promoveze parcursul autonom al tânărului, modulând sprijinul necesar în

funcție de nevoile momentului. 
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• lucrătorul de tineret știe să proiecteze și să experimenteze noi abordări organizaționale pentru promo-
varea căilor de recuperare. 

• lucrătorul de tineret știe să construiască o relație pe termen mediu-lung bazată pe mentorat pentru a
promova inserția sau reintegrarea socială. 

• lucrătorul de tineret știe să planifice și să implementeze proiecte care să răspundă nevoilor de educa-
ție/formare, muncă și socializare ale tinerilor și să îi însoțească în implementarea acestora (de exemplu,
sprijin pentru studiu, recuperarea anilor de școală, cursuri de formare și pre-profesională), ateliere, sta-
gii de practică, stagii profesionale, ucenicie, stagii de muncă, ateliere de terapie prin artă etc.). 

• lucrătorul de tineret știe să susțină integrarea, în proiectele terapeutico-reabilitare întocmite de serviciile
de sănătate mintală, a contribuției rețelei sociale locale. 

• lucrătorul de tineret știe să monitorizeze procesul intervențiilor sale și să evalueze rezultatul.
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COMpETENțA 5.3
sensibilizarea comunității și diferitele contexte de recepție pentru incluziunea 
tinerilor cu probleme de sănătate mintală.

DESCriPtorii CoMPEtEnțEi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cunoștințe
• Percepția bolilor mintale și a dinamicii excluderii legate de stigmatizare în populația generală. 
• Sectorul terțiar și organizațiile de voluntariat care se ocupă de incluziunea socială. 
• locuri și contexte strategice în care puteți asculta și începe inițiative de conștientizare pe tema sănătății

mintale (școală, oratoriu, centru de tineret, asociație sportivă sau de voluntariat, instituții etc.). 
• tehnici de comunicare și vorbire în public. 

Abilități 
• Încurajează crearea unui mediu primitor și proactiv față de tinerii cu suferință mintală. 
• Advocacy: solicitarea de răspunsuri/inițiative de politici publice pentru includerea tinerilor cu boli mintale. 
• Dialog și cooperare cu agențiile publice și private din zonă: școli, servicii sociale și de sănătate, asociații

de tineri și voluntari; entități sociale private și private. 
• Comunică eficient și motivează interlocutorii. 
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Atitudine și valori 
• Solidaritatea ca valoare a coeziunii. 
• leadershipul moral și rigoarea etică. 
• Mărturia privind angajamentul social și profesional. 
• Sensibilitate și deschidere de spirit. 

Criterii de evaluare 
• Conștientizarea comunităților și a persoanelor implicate în contextele de viață ale tinerilor este căutată

activ și susținută în mod adecvat prin activități și intervenții de conștientizare. 

Indicatori de evaluare 
• lucrătorul de tineret știe să proiecteze și să implementeze activități și intervenții care promovează cu-

noștințe de sănătate mintală, lupta împotriva prejudecăților și discriminării persoanelor cu suferință
mintală. 

• lucrătorul de tineret știe să proiecteze și să implementeze activități și intervenții care vizează incluziu-
nea socială a tinerilor cu afecțiuni mintale în contexte integrate și integrale. 

• lucrătorul de tineret știe să organizeze întâlniri publice de sensibilizare a comunităților pentru a pro-
mova primirea și incluziunea tinerilor de către diferitele persoane din teritoriu. 

• lucrătorul de tineret știe să implice cetățenii activi în procesele de incluziune a tinerilor, de exemplu
prin recurgerea la resursa voluntariatului, pentru a le facilita integrarea și a sprijini motivația și conti-
nuitatea angajamentului. 

• lucrătorul de tineret știe să acționeze ca promotor și purtător de cuvânt față de instituții pentru propu-
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nerile de măsuri/inițiative specifice dedicate tinerilor cu vulnerabilități (de exemplu: municipalitatea, in-
stituțiile de învățământ, serviciile sociale și de sănătate). 

• lucrătorul de tineret știe să promoveze participarea activă a tinerilor la diverse tipuri de inițiative din
zonă (workshop-uri, evenimente sportive, evenimente de solidaritate, evenimente culturale, politice...)
și în locuri și contexte de adunare naturală a semenilor precum viaţa de asociaţie sau frecventarea
unui centru de tineret.
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