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Proiectul "Relațiile dificile ale adolescenților în web și folosirea socială a
studenților în experiențele unor realități europene ",
Proiectul vizează transferul de bune practici, împărtășirea și compararea,
practicile și metodele, cooperarea sporită cu partenerii din alte țări,
îmbunătățirea calificărilor lucrătorilor de tineret ai partenerului și a echipei de
lucru să ofere abilități și cunoștințe privind prevenirea adolescenței, în special
în ceea ce privește utilizarea rețelei web și sociale. Proiectul vizează
dezvoltarea securității online și a bunăstării digitale, precum și lupta împotriva
excluziunii sociale.
Utilizarea internetului este un instrument esențial pentru informarea și relațiile
dintre persoanele între 13 și 18 ani. Un studiu recent al Federsed, federația
italiană a operatorilor de servicii de dependență, arată că în Italia, printre
studenții din școlile secundare inferioare și superioare, 20% sunt expuși
riscului de a avea internet, 30% abuz și 5% simptome de dependență.
Aproximativ 10% din adolescenți se declară nemulțumiți de viață, de relațiile
sociale, inclusiv de relațiile de familie și de dificultățile emoționale vii, cu
prevalența formelor depresive sau anxioase. Conform datelor furnizate de
Organizația Mondială a Sănătății (OMS), depresia este principala cauză a
bolii și a dizabilității între 10 și 19 ani, iar sinuciderea se află pe locul trei
printre cauzele decesului. Pentru adolescenți, în spațiul web și on-line,
relațiile devin protejate emoțional, nu sunt percepute de corp sau controlate
de acesta, pentru a deveni factori necunoscuți, cu care este dificil de a intra
într-o relație. Abuzul internetului și utilizarea constantă a mijloacelor de
comunicare socială pot submina identitatea tinerilor, punându-le în pericol
creșterea psihologică și stima de sine. Potrivit studiilor de risc, tendința
adolescenților la dependență este de trei ori mai mare decât cea a adulților.
Discursul discursului, hărțuirea cibernetică, sexul cibernetic, sextingul,
jocurile, tulburarea sunt fenomene legate de o stare de neliniște, individuală,
familială, socială, care produce singurătatea și depășește izolarea fizică
Bunele practici, ideile, metodele sunt:

-monitorizarea fenomenul, despre limbile și instrumentele pe care le folosim în
raport pentru a intercepta adolescenții și nevoile lor pe acest subiect prin
utilizarea platformelor sau a spațiilor organizate pe web, astfel încât tinerii pot
avea acces la consultări și dezvăluirea informațiilor corecte ar trebui să
permită, de asemenea, pregătirea ghidului de a organiza serviciul care să fie
oferit atât în dialog direct cu adolescenții și familiile, cât și cu instituțiile de
învățământ. La sfârșitul timpului de studiu, echipa de business formată din
manageri și profesioniști din domeniul medical, psihologi, educatori
profesioniști și asistenți sociali va achiziționa informațiicontextuale despre
entitate privind răspândirea problemei folosirii relațiilor sociale și dificile în cel
puțin două țări europene, dobândite instrumentele metodologice necesare
pentru fotografierea și scoaterea în evidență a celor existente
-definirea unui document de proiect privind un serviciu destinat adolescenților
și familiilor lor cu tulburări de relații legate de utilizarea rețelelor web și
sociale, dobândirea de cunoștințe despre cum să declanșeze campanii de
conștientizare cu privire la utilizarea corectă a rețelei și a rețelelor sociale
către adolescenți, să inițieze dialoguri și observatori cu instituții de
învățământ și instituții publice care se ocupă de politicile de tineret pentru a
supraveghea fenomenul.
Activitate
Management
4 Întâlniri de proiecte transnaționale
Implementare
schimbul de practici și metodologii pe tema dependenței de internet
Activitățile de formare transnațională:
Evenimente comune de instruire a personalului pe termen scurt pentru a afla
despre bunele practici ale partenerului portughez. Durata 7 zile. Durata totală
Inclusiv călătoria
Evenimente comune de instruire a personalului pe termen scurt în Italia
pentru a lucra la un protocol, operatori pentru prevenirea, operarea în cazurile
de dependență de internet Durata 7zile
ASL va participa cu un total de 14 operatori, 7 la fiecare întâlnire
Toscana Sud Est Toscana operează pe teritoriul provinciei Arezzo, Grosseto
și Siena. Acesta cuprinde 103 de comune cu o suprafață de suprafață de

11.560 km și oferă servicii pentru aproximativ 838.150 de locuitori. Compania
este alcătuită din 10.000 de operatori, 13 spitale care oferă asistență
spitalicească, conform unui sistem certificat de acreditare în conformitate cu
legislația națională și regională și în 8 raioane teritoriale care acordă asistență
teritorială, sănătate și asistență socială. Compania identifică omisiunea sa în
promovarea și protecția sănătății, în îmbunătățirea calității și exponențelor
comunităților locale, ceea ce duce la o reducere a dificultăților sociale. În
realitățile teritoriale există un serviciu pentru gestionarea nevoilor tinerilor.
Compania USL Toscana Sud Est a identificat o structură multiprofesională în
care, în calitate de indicatori ai caracterului social, al sănătății și al
managementului, promovarea, susținerea și elaborarea de proiecte si actiuni
ale întreprinderilor vizează si realizarea politicilor de tineret. În managementul
fiecărui proiect al companiei, se înfiintează o echipă de proiect constând dintrun expert în activităti administrative si contabile cu functii de coordonare si
profesionisti competenti în aspectele proiectului.
Au fost recent implementate o serie de proiecte în curs de finanzare a
Fondului social european pentru combaterea sărăciei si incluziunii sociale,
destinate tinerilor în situatii de dificultăti familiale sau avantaje economice si
sociale. Mai exact, sprijinul pentru politicile de tineret a fost asigurat prin
activitătile care vizează educatia pentru sănătate si stilurile de viată corecte.
Actiunile au fost de formare, constientizare si informare. Cursuri de instruire
cu scoli despre nutritie, contraceptie în rândul tinerilor si lupta împotriva
acestora
(SERD help desk). În mod specific, proiectele realizate de operatorii Autoritătii
Locale de Sănătate din Italia de Sud-Est, care au ca scop promovarea
bunăstării si constientizării în rândul tinerilor, pot fi enumerate mai jos:
"Proiectul Healtheducation pentru elevii de liceu", cu operatorii de afaceri cu
scopul de a spori abilitătile studentilor cu privire la conceptul de alimentatie
sănătoasă; "Proiect de promovare a bunăstării în mediul scolar", care
urmăreste să promoveze abilitătile relationale si emotionale pentru a promova
bunăstarea profesorilor si studentilor; "Proiectul se adresează elevilor
secundari de gradul secundar", astfel încât acestia să obtină informatii
referitoare la bolile transmise prin transmitere sexuală si să ofere cunostinte
generale despre contraceptie. Prezentarea si informarea Centrului de
consultare pentru adolescenti si prezentarea APP "J Love Safe Sex" din
regiunea Toscana; "Reglementările privind locul de muncă la locul de muncă"
pentru a educa elevii să acorde atentie potentialelor riscuri de a schimba

atitudinile incorecte si potential periculoase în timpul exercitiilor practice de
laborator.
Contribuie la formarea viitorilor lucrători deja pregătiti pentru ideea de
prevenire a riscurilor; Proiectul "Donarea de sânge, donarea de organe si alte
tesuturi", cu scopul de a promova elevilor cultura "GIFT" ca un gest de
responsabilitate socială, sensibilizând noua generatie a donării de sânge,
organe si alte tesuturi; În plus, compania USL ToscanaSud Est a structurat
Centrul de Informare pentru Consultantă în care lucrează psihologii si
educatorii profesionisti, cu scopul de a promova si implementa activităti
integrate pentru succesul educational si educational al tinerilor. dezvoltarea
educatiei pentru sănătate si bunăstare, cu scopul de a preveni disconfortul si
de a contracara răspândirea comportamentului riscant, favorizând relatia
dintre scoală si teritoriu în lucrul cu retelele cu serviciile de sănătate socială,
educatia si adolescenta. Cu Centrul de Consultare pentru Adolescenti, USL
Toscana Sud EstCompany acordă un serviciu ad-hoc băietilor si fetelor cu
vârsta cuprinsă între 12 si 23 de ani
Adolescentii sunt gratuite, gratuite si multi-profesionale. Tinerii care au ajuns
la centrul de consiliere au ocazia să se întâlnească cu ginecologul, cu
psihologul, cu medicul obstetrician si cu dieteticianul, operatorii prezenti în
serviciul de consiliere, pentru a răspunde imediat nevoilor tinerilor care au
primit informatii, sfaturi si sprijin în domenii legate de sănătate si bunăstare.
Psihologul, pe lângă responsabilitatea individuală a tânărului, ghidează si
organizează activităti de grup, precum si nutriţionistul în domeniul nutriţional.
Pentru a ajunge şi a fi uşor de atins de către tineri, a fost creată o pagină
Facebook de "consultare adolescentă", care, în plus, funcţionând ca o pagină
socială normală, reprezintă un contact întotdeauna între tineri şi operatorii
care răspund în timp real, privat, la întrebările lor. Centrul de consiliere pentru
adolescenţi şi tineri este, de asemenea, un element de continuitate şi sprijin
pentru proiectele de educaţie pentru sănătate, descrise mai sus, pe care
compania le oferă şcolilor locale
Solicitanţii trebuie să depună cererea de acordare a granturilor până la data
următoare: 5 februarie 2019, ora 12:00 (ora de la Bruxelles

