
 
 

DESPRE PROIECT 

YOUth worker PROmoting MEntal health-YouProMe è un progetto inserito nel programma YOUth 

worker PROmoting MEntal health-YOU PROM ME este un proiect Erasmus+ finanțat de către 

Agenția Națională din Italia pentru Tineret. Principalul obiectiv al proiectului YOU PRO ME este 

focusat pe modalitatea în care lucrătorii de tineret pot sprijini și promova sănătatea mintală a 

tinerilor prin dezvoltarea abilităților emoționale și sociale.  

Noua Strategie a UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027 privind "Sănătatea mintală și 

bunăstarea" a fost definită în urma unei consultări cu tinerii. Strategia reprezintă unul dintre 

obiectivele politicii de tineret a UE, pentru a obține o mai bună bunăstare mintală și pentru a pune 

capăt stigmatizării problemelor asupra sănătății mintale, promovând astfel incluziunea socială a 

tuturor tinerilor.  

 
În urma consultării, tinerii au afirmat că doresc să își sporească propria capacitate de a face față 

problemelor legate de sănătatea mintală. Astfel, este evidențiată nevoia de învățare a unor abilități 

care variază de la inteligența emoțională și conștientizarea de sine, până la gestionarea timpului și 

capacitatea de a face față sub presiune.  

 

"Rolul principal al lucrătorilor de tineret este acela de a motiva și de a sprijini tinerii să găsească și 

să urmeze căi constructive în viață, contribuind astfel la dezvoltarea lor personală și socială și a 

societății în general" (Consiliul Europei). 



Lucrătorul de tineret ghidează și sprijină tinerii în dezvoltarea lor personală, socială și educațională 

pentru a-i ajuta să își atingă potențialul maxim în societate. De asemenea, poate juca un rol cheie, 

alături de profesori sau de alți profesioniști care nu sunt specialiști în domeniul sănătății mintale, 

oferindu-le tinerilor formare privind problemele de sănătate mintală și oferind educație care să le 

dezvolte abilitățile emoționale și capacitatea de a gestiona sănătatea mintală.. 

 

 

 
             
  
 

 

Obiective 

 

Prin intermediul unui parteneriat strategic care vizează schimbul de bune practici și crearea 

de instrumente inovatoare, proiectul prevede următoarele obiective: 

• Aprofundarea înțelegerii și cunoașterii nevoilor și competențelor lucrătorilor de tineret 
în activitatea lor cu tinerii cu probleme de sănătate mintală 

• Demonstrarea relevanței competențelor sociale și emoționale în rândul tinerilor cu 
probleme de sănătate mintală 

• Crearea unui Cadru European de Competențe pentru lucrătorii de tineret, consolidând 
capacitatea acestora de a sprijini competențele sociale și emoționale în rândul tinerilor 
cu probleme de sănătate mintală 

• Sporirea calității învățării informale și non-formale în relația dintre tineri și lucrătorul de 
tineret 

• Îmbunătățirea competențelor profesioniștilor și non-profesioniștilor care își desfășoară 
activitatea în acest domeniu 

• Facilitarea accesului la formare privind competențele sociale și emoționale ale tinerilor 
pentru reprezentanții comunităților locale (profesori, practicieni etc.) 

• Îmbunătățirea bunăstării tinerilor prin creșterea gradului de conștientizare a 
competențelor sociale și emoționale în viața lor  

 
 

 

Activități 

În urma unei cercetări extinse a literaturii de specialitate și a cercetărilor practice, precum și a 

implementării unor activități și a unor grupuri de discuție care implică lucrători de tineret și tineri cu 

probleme de sănătate mintală, consorțiul va dezvolta: un studiu European pe această temă, un 

Cadru de Competențe pentru lucrătorii de tineret, un Manual și un Set de Instrumente pentru a 

ajuta lucrătorii de tineret în activitatea lor și pentru a implica tinerii în îmbunătățirea competențelor 

sociale și emoționale. 

Mulțumită acestor publicații/resurse disponibile și în format digital, lucrătorii de tineret și o 

comunitate mai largă de educatori, formatori, practicieni în domeniul tineretului vor avea acces la 

instrumente și răspunsuri cu privire la problema competențelor sociale și emoționale atunci când 

este vorba de sănătatea mintală a tinerilor, deschizând posibilitatea de a încorpora competențele 

sociale și emoționale în noul portofoliu de competențe ale lucrătorilor de tineret ca resursă pentru 

asistarea tinerilor cu tulburări de sănătate mintală. 

 
 
 



 

 

PARTENERII PROIECTULUI 

 

Fondazione Internazionale Di Liegro (Italy) 

IASIS ONG (Greece) 

ASL Roma1 (Italy) 

Merseyside Expanding Horizons (United Kingdom) 

Center for Promoting Lifelong Learning – CPIP (Romania) 

 

                      
 

 

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

