
 

 
Lucrătorii de tineret și sănătatea mintală. Un raport de 

cercetare la nivel European privind competențele lucrătorilor 
din domeniul tineretului și nevoile tinerilor 

Partenerii proiectului „YOUth worker PROmoting MEntal health-YouProMe” tocmai au finalizat 

primul rezultat al proiectului! „Raportul de cercetare la nivel European privind 

competențele lucrătorilor din domeniul tineretului și nevoile tinerilor" are un obiectiv 

dublu: să ofere, pe de o parte, o imagine de ansamblu a stadiului actual asupra lucrului cu 

tinerii și a caracteristicilor lucrătorului de tineret în domeniul sănătății mintale, analizând 

funcțiile și abilitățile necesare pentru a sprijini tinerii cu tulburări de sănătate mintală; pe de altă 

parte, să evidențieze nevoile specifice ale acestui grup țintă atunci când este implicat în 

contextul activităților informale și non-formale specifice practicii socio-educative.  

 Activitatea desfășurată în prima fază a proiectului You Pro Me-Youth Workers Promoting 

Mental Health, care a condus la elaborarea raportului "Lucrătorii de tineret și sănătatea mintală. 

Raport european privind competențele lucrătorilor de tineret și nevoile tinerilor" a permis 

elaborarea, compararea și sintetizarea materialului care reiese din diferite surse esențiale de 

cunoștințe și experiență, necesare pentru o concentrare eficientă a muncii de tineret în 

domeniul sănătății mintale a tinerilor. 

  

 Cercetarea sistematică a literaturii de specialitate (care a cuprins documente de orientare, 

publicații științifice și rapoarte descriptive și narative) a oferit o imagine generală, atât la nivel 

conceptual, cât și la nivel practic, pe această temă la nivel internațional. Acest cadru a fost 

comparat cu aspectele istorice, legislative și organizatorice ale țărilor partenere, precum și cu 

diferențele și particularitățile acestora. În cele din urmă, au fost colectate părerile celor direct 



 

Descarcă raportul 

 

 
              

 

Despre YouProMe 

 

Youth Worker Promoting Mental Health-YOUPROME este un proiect European transnațional 

finanțat de Agenția Națională din Italia pentru Tineret în cadrul programului Erasmus+. 

YOUPROME se concentrează în principal pe rolul lucrătorilor de tineret în promovarea 

sănătății mentale a tinerilor prin dezvoltarea competențelor emoționale și sociale a acestora.  

 
 

 

Partnerii Proiectului 

 

Fondazione Internazionale Di Liegro (Italia) 

IASIS ONG (Grecia) 

ASL Roma1 (Italia) 

Merseyside Expanding Horizons (Marea Britanie) 

Center for Promoting Lifelong Learning – CPIP (România) 

 

 
 

 

interesați (tineri cu tulburări de sănătate mintală și lucrători de tineret care activează în 

domeniul sănătății mintale) prin sinteza activității de focus-grupuri și interviuri. Acest set 

constituie baza importantă pentru dezvoltarea portofoliului. 

https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=5313556
https://www.fondazionediliegro.com/
http://www.iasismed.eu/
https://www.aslroma1.it/
https://www.expandinghorizons.co.uk/
https://cpip.ro/
https://www.facebook.com/YouProMe
https://www.instagram.com/youprome.project/
https://www.youpromeproject.eu/
mailto:info@youpromeproject.eu

