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NEWSLETTER 1 

Despre proiectul JOY  

 

Stresul în rândul tinerilor crește într-un ritm alarmant. Stresul și epuizarea nu sunt luate în serios de 

tinerii înșiși, de părinți, educatori și de profesioniștii din domeniul sănătății, chiar dacă măsurile de 

ajutorare pot aduce consecințe pozitive importante asupra bunăstării tinerilor, a performanțelor 

școlare, a relațiilor, a vieții de familie și a viitorului lor. 

 

Scopul proiectului constă în creşterea gradului de conştientizare a importanţei fenomenului de 

epuizare în rândul tinerilor ca fiind o problemă extrem de importantă și strict legată de sănătatea 

mintală a acestora, precum şi în furnizarea unei soluţii de training de interes general care să 

propună metode de prevenţie, precum şi modalităţi de abordare a stresului în rândul tinerilor pe 

baza cooperarii între parteneri şi a schimburilor de experienţă, metodologii şi bune practici cu 

scopul de a reduce efectele şi consecinţele acestui fenomen în spaţiul european. 

 

Status 

În prezent, proiectul se află în faza sa preliminară și dezvoltă curicula pentru cursul de formare pentru 

lucrători de tineret, părinți, profesori și profesioniști din domeniul sănătății. Curicula va conține 

cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru a facilita și a sensibiliza grupurile țintă cu 

privire la pericolul de epuizare a tinerilor. Mai ales acum, în aceste vremuri dominate de impactul 

COVID-19, am primit feedback precum că toate cursurile și educația oferite prin intermediul 

proiectelor noastre vor fi foarte necesare, iar angajații așteaptă rezultatele noastre cu mare interes. 

  

 
  JOY – Strategii inovatoare, recreative și antistres pentru tineret 
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Website: 

https://thejoyproject.eu 

 

 

Facebook: 
https://www.facebook.com/The-Joy-Project-

112984747226273 
 

 

 

 

  

   

Diseminare în Norvegia 

La Colegiul Vocațional Godalen, 850 de elevi și 

150 de angajați au aflat despre proiect prin 

afișarea unui buletin informativ care rulează 

continuu în mai multe părți ale școlii timp de 3 

săptămâni la rând. Mulți dintre angajații noștri și-

au exprimat interesul pentru ceea ce vom face și 

s-au pus întrebări cu privire la disponibilitatea 

materialelor educative și când sunt gata acestea. 
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