
 

În cadrul proiectului European "YouProMe -Youth Workers Promoting Mental Health" partenerii 

proiectului au dezvoltat portofoliul YouProMe, care conturează setul de competențe ale lucrătorilor 

de tineret în domeniul intervenției cu tinerii care se confruntă cu probleme de sănătate mintală.  

 

Este un material care pune în lumină necesitatea de a integra competențele și practicile generale 

ale lucrătorilor de tineret cu un set de cunoștințe specifice în domeniul problemelor de sănătate 

mintală a tinerilor.  

 

 
 

Portofoliul YouProMe definește cunoștințe, abilități, atitudini și valori utile în lucrul în acest domeniu 

specific de intervenție și în conectarea cu lumea tinerilor. 

 

Portofoliul este organizat sub forma unui model progresiv de funcții și competențe care axează 

atenția și concentrarea lucrătorului de tineret de la lumea personală a tânărului care se confruntă cu 

tulburări psihice la lumea relațiilor sociale în care acesta este integrat. Această mișcare implică o 

integrare a intervenției lucrătorului de tineret cu diferitele resurse și cu numeroșii actori ai contextului 

teritorial, în mod necesar "deschis", în care acesta operează. 

              



 

 

SALVEAZĂ DATA 

Conferința "Reducerea decalajelor" 

18 Februarie, Roma, Italia  

În 18 februarie 2022, la Roma, Italia va fi organizată conferința finală a proiectului YouProMe, 

conferință intitulată "Reducerea decalajelor. Noi instrumente de intervenție pentru bunăstarea și 

sănătatea mintală a tinerilor". 

Principalul obiectiv al zilei va fi acela de a împărtăși rezultatele dezvoltate în cei trei ani de activitate 

a echipei YouProMe, în special instrumentele operaționale ale setului de instrumente YouProMe: 

Portofoliul, Manualul și Setul de instrumente. 

Totodată, conferința va fi și un prilej de a reflecta alături de  reprezentanți ai instituțiilor, organizațiilor 

naționale și Europene din mediul social privat, asupra noilor provocări legate de sănătatea mintală 

a tinerilor, cu care se confruntă mai mult ca oricând, în acest moment pandemic, lucrătorii de tineret 

(fie ei educatori, antrenori de sport, profesori de artă etc.). O oportunitate de a aprofunda potențialul 

lucrătorilor de tineret care, joacă un rol cheie în sprijinirea tinerilor și în dezvoltarea acestora! 

 

Completați formularul pentru a participa la Conferința online din țara dvs.: 

https://forms.gle/iYDuYyL7dynGDwv48  
 

 

Despre YouProMe 

 

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

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

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

sănătății mintale a tinerilor prin dezvoltarea competențelor emoționale și sociale. 

 

 

Partenerii proiectului 

 

Fondazione Internazionale Di Liegro (Italia) 

IASIS ONG (Grecia) 

ASL Roma1 (Italia) 

Merseyside Expanding Horizons (Marea Britanie) 

Center for Promoting Lifelong Learning – CPIP (România) 
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