
 
 

 
 

Youth Work και Ψυχική Yγεία. Ευρωπαϊκή 

ερευνητική έκθεση σχετικά με τις ικανότητες των 

Youth workers και τις ανάγκες των νέων 
 

Οι εταίροι του YOUth PROMoting MEntal health-YouProMe μόλις δημοσιοποίησαν τη 

πρώτη έκβαση του έργου. «H Eυρωπαϊκή ερευνητική έκθεση σχετικά με τις 

ικανότητες των Youth Workers και τις ανάγκες των νέων» έχει διπλό σκοπό: να 

προσφέρει, αφενός, μια επισκόπηση της τελευταίας τεχνολογίας του youth work και 

των χαρακτηριστικών των youth workers στον τομέα της ψυχικής υγείας, αναλύοντας 

τις λειτουργίες και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των νέων 

με ψυχικές ασθένειες · από την άλλη πλευρά, να τονίσει τις συγκεκριμένες ανάγκες 

αυτής της ομάδας-στόχου όταν συμμετέχει στο πλαίσιο άτυπων και μη τυπικών 

δραστηριοτήτων που αφορούν την κοινωνικο-εκπαιδευτική πρακτική. Η εργασία που 

πραγματοποιήθηκε στην πρώτη φάση του έργου You Pro Me-Youth Workers 

Promoting Mental Health και οδήγησε στο σχεδιασμό της έκθεσης “Youth Work και 

Ψυχική Υγεία. Ευρωπαϊκή έκθεση για τις δεξιότητες των Youth Workers και τις ανάγκες 

των νέων” επέτρεψε την ανάπτυξη, σύγκριση και σύνθεση του υλικού που προκύπτει 

από διαφορετικές βασικές πηγές γνώσης και εμπειρίας, απαραίτητες για μια 

αποτελεσματική εστίαση του youth work στον τομέα της ψυχικής υγείας των νέων. Η 



 

 

 

Λήψη αναφοράς 

 

 
             
  
 

 

Σχετικά με το YouProMe 

 

Το Youth Worker Promoting Mental Health-YOUPROME είναι ένα διεθνές ευρωπαϊκό 

έργο που χρηματοδοτείται από τον Εθνικό Οργανισμό Νεολαίας στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+. Ο κύριος στόχος του YOUPROME είναι η συμβολή του 

Youth Work στην προώθηση της ψυχικής υγείας των νέων μέσω της ανάπτυξης 

συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 
 
 
 

 

Εταίροι 

 

Fondazione Internazionale Di Liegro(Ιταλία) 

IASIS ONG(Ελλάδα) 

ASL Roma1(Ιταλία) 

Merseyside Expanding Horizons(Ηνωμένο Βασίλειο) 

Κέντρο Προώθησης της Δια Βίου Μάθησης - CPIP (Ρουμανία) 

 

συστηματική έρευνα της βιβλιογραφίας (η οποία κυμαινόταν από διευθύνοντα 

έγγραφα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, και περιγραφικές και αφηγηματικές εκθέσεις) 

παρείχε μια γενική εικόνα του τι έχει παραχθεί έως τώρα, τόσο σε εννοιολογικό όσο και 

σε πρακτικό επίπεδο στο διεθνές πεδίο. Αυτό το πλαίσιο συγκρίθηκε με τις ιστορικές, 

νομοθετικές και οργανωτικές πτυχές των χωρών εταίρων μαζί με τις διαφορές και τις 

ιδιαιτερότητές τους. Τέλος οι φωνές των άμεσα ενδιαφερομένων (νέοι με ψυχικές 

ασθένειες και youth workers που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής υγείας) 

συλλέχθηκαν μέσω της εργασίας ομάδων εστίασης, συνεντεύξεων, καθώς και μέσω 

της σύνθεσης αυτών. Αυτό το σύνολο αποτελεί έναν ευανάγνωστο χάρτη και μια 

αξιόπιστη βάση για την ανάπτυξη του πορτφόλιο. 

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

