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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
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Logo (horizontal)
Positive versions
(horizontal)

Logo
Positive versions

The horizontal logo is a substitute of the standard logo in cases when the applicability of
the standard logo is constrained due to space or aesthetic reasons. The cases identified so
far for the use of the horizontal logo are: Press Room backdrops, signposting of buildings,
e-mail newsletters, Facebook timeline as part of the top image.

The horizontal logo is a substitute of the standard logo in cases when the applicability of
the standard logo is constrained due to space or aesthetic reasons. The cases identified so
far for the use of the horizontal logo
CMYK are: Press Room backdrops, signposting of buildings,
e-mail newsletters, Facebook timeline as part of the top image.

CMYK
The CMYK horizontal logo is designed for small communication media such as mobile web,
electronic newsletters, Facebook pages, PowerPoint presentations, etc.

The horizontal logo is
the standard logo is co
far for the use of the
e-mail newsletters, Fac

Pantone EC Corporate Blue

Comisia Europeană – Programul învățare pe tot parcursul vieții
Leonardo DaVinci = Transfer și Inovație
CMYK

european

The CMYK horizontal logo is designed for small communication media such as mobile web,
electronic newsletters, Facebook pages, PowerPoint presentations, etc.
Black

Pantone EC Corporate Blue

Europea – Lifelong
O B I E CLearning
T I V E Programe:
C O N T E X Comisión
T

Leonardo Davinci – Transferencia e innovación.
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Sprijinul mutual bazat pe experiențe personale în sănătatea mintală
joacă un rol important în recuperarea funcționalității. Totuși,
angajarea lucrătorilor de sprijin în serviciile de sănătate
mintală
Black
este o inovație recentă. Literatura de specialitate demonstrează
că munca lucrătorilor de sprijin are ca efect reducerea internărilor
printre cei cu care lucrează. Cei care sunt angajaţi ca si lucrători de
sprijin se consideră a fi făcut un progres semnificativ în propriul
proces de redobândire a sănătăţii (Davidson, 2006).

The Pantone Reflex Blue and Black versions of the horizontal logo are designed for specific
printing on very small communication media such as pens. These logos have to be used with
colours in 100 % to ensure all elements of the logo are clearly visible.

The CMYK horizontal lo
electronic newsletters,

• Stabilirea și testarea unui model inovativ de instruire
vocațională prin adaptarea și integrarea psihodramei și
a sesiunilor de video-terapie în metodele de instruire a
lucrătorilor de sprijin.
Pantone
Corporate
• Facilitarea accesibilității la angajare pentru persoanele
cuEC
boli
mintale. Prin cursul
de instruire”De la Egal la Egal” aceștia
13
vor deveni lucrători de sprijin calificați și vor avea abilități
cognitive, sociale și de comunicare mai bune.

Comisión Europea
O B J E T I V O SLeonardo Davinc

În Marea Britanie sprijinul mutual joacă un rol important în
Pantone Reflex Blue and Black versions of the horizontal logo are designed for specific
redobândirea sănătăţii și de asemenea oferă un loc deThemuncă
printing on very small communication media such as pens. These logos have to be used with
recunoscut și o oportunitate de carieră, promovând independența
colours in 100 % to ensure all elements of the logo are clearly visible.
și un viitor pe piața muncii pentru persoanele cu probleme de
sănătate mintală. În Italia, psihodrama și video- terapia sunt
Black
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program pentru
de sprijin de
în sănătatede
mintală.
Aceste
instrumente vor include un
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mutuo.
Recunoscând
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acestor două abordări inovative,
am creat
salud mental, sin embargo, el trabajo
de estos
profesionales
curriculum cu metodologii și tehnici educaționale și video-uri
proiectul ”De la Egal la Egal” pentru a împărtăși aceste
abilități
prin el acceso
13
•
Mejorar
al empleo de las personas con
en los servicios de salud mental (personas
que cuentan
didactice cu exemple practice.
intermediul organizațiilor partenere în Marea Britanie, Austria,
de• salud
mental
a cursuri
travésdede
la formación
Organizarea
a două
instruire
pilot la care săy
con la experiencia de haber superado
una
enfermedad
Bulgaria,
Italia,
Spania, Olanda și România. ”De la Egal la problemas
Egal” este
participe 180
de persoane
care au avut en
experiența
unor
de instruiredemuestra
vocațională menit să dea posibilitateaposterior
grupului
acreditación
como
profesionales
apoyo
mental) es un desarrollo reciente. un
Lacurs
literatura
probleme de sănătate mintală pentru a putea testa
țintă să poată furniza sprijin de la egal la egal persoanelor care au o
mutuo.
metodologiile și curriculum-ul ”De la Egal la Egal” în Austria,
que los profesionales en apoyo mutuo
son capaces de
boală mintală.
The Pantone Reflex Blu
Bulgaria, Italia, Spania, Olanda și România.
reducir significativamente los ingresos hospitalarios de las
printing on very small c
• Diseminarea și transmiterea acestei abordări inovative prin
colours in 100 % to ens
personas con quienes trabajan. Además, se considera que los
folosirea platformei web, prin organizarea de conferințe
și demonstrații de instruire adresate profesioniștilor din
profesionales del apoyo mutuo que trabajan para proporcionar
sectorul sănătății mintale.
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