
Sănătate emoțională pentru
adolescenții și tinerii din România
YOU este un program complex de suport și orientare personală și 
profesională pentru adolescenții și tinerii din România, proiectat și 
îngrijit de DHM Company împreună cu asociația Varyafin.

Din Septembrie 2019, ne-am îngrijit de sănătatea emoțională peste 1200 
de tineri din România prin programele noastre gratuite de psihoterapie, 
dezvoltare personală și mentorat. În prezent, suportul nostru a ajuns la 
aproape 500.000 de tineri.

YOU.
The Youth Project

https://you.com.ro/
https://www.facebook.com/YouTheYouthProject/
https://instagram.com/you.theyouthproject


YOU este un program complex de suport și orientare personală și 
profesională pentru adolescenții și tinerii din România, îngrijit de 
asociația Varyafin.

√ Prima linie națională de urgență gratuită pentru tineri
0800 070 YOU / 0800 070 968

√ Primul centru fizic de consiliere psihologică și
educațională gratuită

√ Serviciu de chat gratuit disponibil de oriunde din lume
prin platforma you.com.ro

În prezent, YOU.com.ro cuprinde:

√ O platformă de jurnalism online în care tinerii pot contribui cu 
articole personale;
√ Un program de podcast-uri, cu emisiuni în care se pot implica 
direct;
√ Un panel de evenimente în licee și universități, și un HUB de 
workshopuri și întâlniri inspiraționale cu mentori, focusat pe 
crearea de oportunități și pe acces direct la resurse.

Notă: Desfășurarea activităților din proiectul YOU. este adaptată 
condițiilor actuale COVID19 și se realizează preponderent în 
sistem online.

Despre noi



Centrul YOU. operează în regim de 
solidaritate cu centrele de criză din 
Uniunea Europeană ce facilitează 
ajutor gratuit și în timp real 
persoanelor aflate în situații acute 
și semi-acute de risc ce le pot pune 
în pericol viața, sănătatea mintală 
și fizică, contextul familial și social, 
educația și dreptul la liberă 
alegere. 

Misiune

Centrul YOU. intervine asupra 
violențelor mușamalizate la nivel 
social și instituțional, oferind 
tinerilor un spațiu în care să poată 
exprima probleme sensibile fără 
frica de a fi abuzați, și să poată 
primi suport specializat de la 
personal pregătit și calificat în 
lucrul cu vulnerabilitățile personale 
și colective ale acestei generații.

Obiective

Oferind tinerilor un loc 
în care să fie văzuți și 
ascultați așa cum au 
nevoie cu adevărat, 
mediem dialoguri care 
transformă subiecte 
inconfortabile în spații 
sustenabile și sigure.

Valori

Tineri  și adolescenți 
din București și de pe 
teritoriul României. 
Call centerul este un 
serviciu internațional. 

Target
Group



Piloni de
implementare*

Call center Toll-free (serviciu apelabil național și 
internațional)

Linia verde 0800 070 YOU, adică 0800 070 968 este un 
serviciu apelabil gratuit național și internațional. Acesta 
facilitează asistența profesională rapidă pentru probleme 
ce includ traumele cauzate de violență sexuală, abandon, 
violență emoțională și neglijență, bullying, stalking și cyber 
stalking etc.

Orice tânăr care are nevoie să discute despre experiențele 
pe care le întâmpină, indiferent de severitatea lor, poate 
apela gratuit și fără să își dezvăluie identitatea linia YOU., 
unde intră în contact direct cu personal pregătit care îl 
ascultă cu compasiune și îi oferă suport imediat în situații 
critice.  Durata unui apel nu este limitată ca timp, întrucât ne 
dorim ca beneficiarii acestui serviciu să se simtă ascultați, 
înțeleși, sprijiniți și îndrumați spre soluții care le pot, în primul 
rând, salva viața.

Serviciu de chat gratuit*

În paralel cu linia telefonică, 
implementăm un serviciu de chat 
cu personal calificat în gestiunea 
situațiilor acute și cu grad moderat 
de risc, accesibil la orice oră pentru 
apelanții care nu sunt în situația în 
care pot vorbi telefonic cu un 
consilier.

* (serviciu disponibil de oriunde din 
lume prin platforma you.com.ro)

* Adaptate condițiilor actuale - COVID 19

Walk-In Center

Centrul de criză YOU.  funcționează în București ca un spațiu 
fizic de consiliere, mentorat și asistență specializată nevoilor 
acute ale tinerilor și adolescenților care au nevoie
de suport, care se află într-o situație de criză cu care nu se 
pot descurca singuri,cu ajutorul familiei sau prietenilor, sau 
care prezintă riscul de a-și pune viața în pericol.
Serviciile centrului sunt gratuite și disponibile 365 de zile pe 
an. În situații acute, solicitanții de asistență pot veni direct la 
centru, fără programare prealabilă. Consultațiile se pot 
desfășura anonim, la cererea solicitanților.
Foarte aproape de ,,Mecul din Romană,,  pentru a fi ușor de 
găsit, pe strada Tache Ionescu nr.29.
Se respectă măsurile de siguranță în situația curentă. 
Aproape toate consultațiile se desfășoară via Skype, Zoom, 
Google.

YOU. Hub: Mentorat, 
Evenimente și Workshopuri

Evenimente de informare, educare 
și training realizate cu specialiști în 
psihologie, psihiatrie și social 
workers, cu participare gratuită 
pentru adolescenți și tineri.

Alături de un panel de mentori în 
dezvoltare personală, business, 
arte, educație și știință, derulăm 
consecvent întâlniri pentru 
dezvoltarea personală și 
profesională a adolescenților și 
tinerilor, la care accesul este gratuit, 
în baza înscrierii prealabile și a 
locurilor disponibile. Înaintăm în 
2020 alături de ei, și de mulți alții, cu 
miza că tinerii au nevoie să fie 
ascultați, înțeleși, ghidați, și, mai 
presus de toate, încurajați să își 
descopere, dezvolte și aplice 
aptitudinile naturale și pasiunile.



OFFLINE

√ Street advertising (print)
√ Subway advertising (electronic) - 
campanie clipuri video 
√ TV - apariții emisiuni 
√ BTL - evenimente în licee, universități și 
huburi

ONLINE

√ Conținut dedicat în platforma You.com.ro 
√ Social media advertising (canale proprii)
√ Radio, TV, platforme partenere
√ Influencer marketing (parteneriate cu KOL)
√ Interviuri cu KOL

Media și
promovare

Subway
advertising:

Canalele YOU.

we are 
here for 

YOU.

YOU. are 
important

https://youtu.be/-1znz2J1iNA
https://youtu.be/b73Bp5lt9XM 
https://www.iqads.ro/articol/50517/horia-david-dan-mateut-si-antidotul-ignorantei-noastre-de-adulti-adolescentii-au
https://www.kudika.ro/articol/good-vibes/61603/prima-linie-telefonica-nationala-de-urgenta-exclusiv-pentru-tinerii-din-romania.html
https://dalar.ro/platforma-you-un-loc-cool-si-de-bine-pentru-adolescentii-si-tinerii-din-romania/
https://www.csid.ro/lifestyle/noutati/bullying-si-alte-situatii-in-care-poti-suna-la-prima-linie-telefonica-nationala-de-urgenta-exclusiv-pentru-tinerii-din-romania-19121833
 https://instagram.com/you.theyouthproject
https://www.youtube.com/channel/UCsCWuyy2JEc56M-JljziMCA
https://www.facebook.com/YouTheYouthProject/
https://www.linkedin.com/company/you-the-youth-project


You HUB
WORKSHOPURI ȘI EVENIMENTE

Alături de un panel de mentori în dezvoltare personală, business, arte, educație și 
știință, am derulat în primele trei luni de implementare a proiectului 48 de 
evenimente de informare, educare și training, cu participare gratuită pentru 
tineri și adolescenți. 

Educatori:
15 mentori/traineri
Audiență:
50 de tineri din trei grupe diferite de vârstă (14-16 ani, 16-18 ani, 18-20 ani)

De vorbă cu mentorii YOU.

Întâlnire YOU. despre 
anteprenoriat cu Dan Mateuț

Despre meseria de critic de film, 
cu Flavia Dima și Călin Boto

Cursanții YOU. se joacă cu 
imaginația la workshop-ul de 
mnemonică

https://youtu.be/uh_gHehuyDk
https://youtu.be/S4WIcA-Cd2c
https://business.facebook.com/YouTheYouthProject/videos/2426392274267087/


Statistici
Trafic YOU.COM.RO

Cifre pentru perioada 1 octombrie 2019 - 12 octombrie 2020, conform Google Analytics

488,800 pageviews (întreaga perioadă)

240,186 unique pageviews (întreaga perioadă)

13,329 pageviews (media/lună)

98,700 unique pageviews (media/lună - Perioada Covid 19)

Articole publicate: 374

Beneficiari direcți ai proiectului: 7.000
Beneficiari indirecți: 488.800

Trafic SOCIAL MEDIA

Număr postări (lunar): 136
Număr postări (zilnic): 1-6
Campanii social ads realizate/lună: 20

Rezultate (aprilie 2020):

People Reached: 375,880
Post Engagements: 84,167
Link Clicks: 48,633
Page follows: 8,440 (lifetime)

Audiența: 61% femei, 39% bărbați, 
segment prevalent de vârstă 18-24 și 
25-34 (78%), 13-17 (10%)

Număr postări (lunar): 29-45
Număr postări (săptămânal): 6-15
Număr stories (lunar): 489
Impressions: 78,108
Accounts reached: 107,670
Page followers: 1,641

În contextul social actual, am 
încurajat tinerii să se implice cu 
povești personale ce privesc toate 
ariile vieții lor, sub impactul carantinei 
și izolării sociale. Am primit un număr 
record de texte (57), cu precădere 
despre dor, distanțare emoțională, 
relații cu familia în izolare, relații la 
distanță și initiative artistice. O fată 
ne-a povestit cum și-a făcut propria 
tabără de poezie în carantină, de 
exemplu.



YOU. Podcast
“Despre mine? Despre tine” este o serie podcast coordonată de Julieta Georoiu, în 
care abordăm metode concise și dovedite să aibă rezultate pentru a soluționa mai 
facil și ingenios/creativ orice situație de viață. În această emisiune, împărtășim, în 
fiecare episod, câte o lecție no-nonsense de viață, cu aplicabilitate directă atât 
pentru tineri cât și pentru părinți, indiferent de vârstă. 

YOU. Podcast
este ongoing

https://you.com.ro/podcast/
https://you.com.ro/2020/05/15/podcast-in-mintea-parintilor-care-publica-fotografii-cu-copiii-lor-pe-social-media-sau-oversharenting/


Dicționar de
sănătate emoțională 

Este un proiect original YOU, construit pe miza necesității educației emoționale și dezvoltării personale la vârsta 
adolescenței, dezvoltat cu colaborarea constantă a terapeuților, jurnaliștilor și specialiștilor în sănătate mintală 
care ne sunt alături.

Dicționar de sănătate emoțională este un program de conștientizare a nevoii aplicate de a ne dezvolta și 
funcționa în lumea modernă ca adulți funcționali, proces care pornește încă de la vârsta adolescenței. 
Programul este destinat atât tinerilor, cât și părinților. 

YOU ASKED: Cu Dana Angelescu și Ioana-Cristina Casapu

YOU ASKED este un produs adiacent liniei noastre de consultații psihologice și de mentorat 
gratuit. 
În fiecare lună, în rubrica YOU asked, psihologul Dana Angelescu și redactorul-șef YOU 
Ioana Cristina Casapu răspund întrebărilor tinerilor. Fie că e vorba despre o problemă cu 
părinții, una romantică, dificultatea de a lua o decizie importantă sau nevoia de suport în 
educația, dezvoltarea lor personală sau viitorul lor, tinerii ne pot scrie la hello at you dot com 
dot ro, și le răspundem în cadrul acestei rubrici. Identitatea lor poate rămâne anonimă. 

Exemplu: 
https://you.com.ro/
2020/09/21/you-ask
ed-sa-imi-blochez-
sau-nu-fostul-priet
en-pe-instagram/

https://you.com.
ro/sanatate-em

otionala/

https://you.com.ro/sanatate-emotionala/
https://you.com.ro/2020/09/21/you-asked-sa-imi-blochez-sau-nu-fostul-prieten-pe-instagram/


Content YOU.
Perioada COVID 19

Cel mai citit articol de pe platforma YOU. 
tratează subiectul repercursiunilor neglijenței 
emoționale a părinților asupra copiilor și 
tinerilor, reflectând asupra punctelor nevralgice 
ale unei generații afectate de depresie și 
anxietate la cote alarmante. Depresia este una 
dintre cele mai frecvente probleme de sănătate 
mintală din România, reprezentând principala 
cauză de dizabilitate pentru tinerii cu vârste 
cuprinse între 10 și 19 ani, potrivit unui raport 
recent al Organizației Mondiale a Sănătății.

Articolul

Cum arată viața de adult 
când ai fost crescut de un 

părinte indisponibil 
emoțional 

45.000 accesări

CORESPONDENȚE DIN 
CARANTINĂ
 
În contextul social actual, am încurajat 
tinerii să se implice cu povești personale 
ce privesc toate ariile vieții lor, sub 
impactul carantinei și izolării sociale. 
Corespondențe din carantină, care a 
devenit și o emisiune LIVE ce a avut loc 
de luni până vineri pe canalele noastre 
de social media în timpul stării 
naționale de urgență, este mobilul care 
în această perioadă ne-a apropiat de 
un număr semnificativ de adolescenți și 
tineri care au nevoie de comunicare și 
de suport. Am primit un număr record 
de texte, cu precădere despre dor, 
distanțare emoțională, relații cu familia 
în izolare, relații la distanță și inițiative 
artistice.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOwj0qje3anm0Mtt4B6K6dv3aeaU8y_1m
https://you.com.ro/2019/11/27/cum-arata-viata-de-adult-cand-ai-fost-crescut-de-un-parinte-indisponibil-emotional/


Proiect 6
Radio YOU

Proiect 5
Evenimente de informare,
educație și  training

Proiect 4
Performance review
și conferință de presă

Proiect 3
Centru de gestionare
a situațiilor de criză

Proiect 2
Serviciu de chat
gratuit 24/24 

Proiect 1
Call center
toll free 24/24

Proiect 6

Proiect 5

Proiect 4

Proiect 3

Proiect 2

Proiect 1

În desfășurare 

În desfășurare 

Noiembrie 2020

Ianuarie 2020

Decembrie 2019

Noiembrie 2019

Grafic de
implementare

Proiect 6

Proiect Termen de
implementare

Call center toll free 24/24

Evenimente de informare, educație și 
training

Performance review și conferință de 
presă

Centru de gestionare a situațiilor de 
criză

Serviciu de chat gratuit 24/24 

Podcast YOU

Noiembrie 2019

Decembrie 2019

Martie 2020

Noiembrie 2020* (TBD 
Covid 19)

În desfășurare

În desfășurare



Buget

Forecast



Beneficiile
implicării
în proiect

Susținerea și 
asocierea cu o 

cauză cu impact 
social puternic

Posibilitatea 
facilitării de 

workshop-uri 
dedicate tinerilor 

cu mentori din 
companii

Recunoașterea și 
promovarea sponsorilor pe 
platformă, în materialele de 
presă produse și distribuite 

(comunicat de presa, 
landing page You.com.ro, 

Radio You, campanie video 
pentru distribuție

digitală și offline prin Social 
media afiliate proiectului)

Posibilitatea de 
a facilita 

oportunități de 
internship 

(business) în 
cadrul 

companiilor, 
pentru audiența 

target (tineri)



Pachete
Membership

√ Prezența într-o 
campanie de interes 
național cu insert în 
presă online și offline
√ Publicitate pe 
paginile de social 
media
√ Comunicate de presă 
cu mențiunea statutului 
corespunzător pentru 
sponsor și  inserția unui 
descriptor

√ Roll-up în cadrul 
conferințe de presă 
online, offline
√ Prezența siglei în 
materialele video 
difuzate prin social 
media
√ Posibilitatea 
prezenței unei activări 
proprii la conferința de 
presă, de platformă

√ Branding dedicat în spațiul centrului 
YOU. din zona Piața Romană 
√ Brandind dedicat pe uniformele 
voluntarilor
√ Branding dedicat pe uniformele 
participanților la acțiuni publice 
sportive sau culturale (maraton, 
spectacole online, conferințe online, 
tîrguri virtuale)
√ Expunere în locuri publice 

√ Mulțumiri publice 
√ Campanie specială 
pe FB (boost posting) 
√ Mențiunea în articole 
pe you.com.ro 
√ Menționare în 
spoturile audio de 
promovare a centrului 
YOU. (minim un canal 
radio) și în podcasturile 
YOU.

√ Producție native ads pentru you.com.ro 
cu produsele sau serviciile sponsorului
√ Realizarea unui workshop cu mentori 
din zona de 
business/HR/marketing/futureskills din 
compania sponsor
√ Concursuri/vouchere cu produse sau 
servicii de la sponsor care vor crește 
engagement-ul pe pagină ușurându-ne 
modalitatea de a ajunge la publicul țintă 
căutat

√ Conceperea și 
producția de proiecte 
speciale video sau gif 
în social media care 
prin dinamicitate 
atrage mai ușor 
publicul țintă și care, în 
final, ne vor oferi date
importante legate de 
preferințele acestora

√ Accesul la o comunitate de peste 450.000 de tineri (liceeni și 
studenți) și adulți implicați în acțiuni menite să contribuie la 
dezvoltarea personală și profesională



Asociația
VARYAFIN 

Inspirată de pasiune și compasiune pentru oameni și bazată pe expertiză fondatorilor, Asociația VARYAFIN 
reprezintă puntea rapidă și transparentă prin care fondurile dumneavoastră pun în valoare grupurile țintă. 
Suntem aici pentru a susține împreună talentele excepționale pe care le regăsim în tineri. Strategia noastră 
vorbește despre împletirea, în povești de succes, a componentei sociale cu cea a educației financiare.
În 2019, primul nostru an de activitate, ne-am implicat în numeroase proiecte și evenimente ce au avut în prim 
plan tinerii. Dacă primele proiecte au fost inițiate împreună cu parteneri vechi ai fondatorilor, într-un timp 
record, mai multe organizații au venit către noi, cu propuneri de colaborare. Deschiderea către VARYAFIN ne 
surprinde plăcut și ne oferă oportunitatea de a selecta cu și mai mare precizie viitoarele proiecte, ținând cont 
de valorile după care se ghidează asociația.

Membrii consiliului de conducere sunt:
Alexandru Tudose, Emilian Danciu,Bogdan Istrate

Proiecte sociale:

√ Împreună pe traseul Caravanei "Alege 2! Ascultă-ți plămânii!
√ Investiție în Secția de Copii, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr. Matei Balș”
√ Alături de tinerii de la Clubul Sportiv Junior Bonsai Ryu pe drumul spre performanță
√ VARYAFIN susține costurile de îngrijire ale Cristianei, fetița care adoră plimbările
√ Sărbătorim doi ani de fapte bune ai campaniei Jeans4Dreams
√ VARYAFIN se alătură campaniei "Himalaya Climb Dreams"
√ O doză de optimism pentru copiii de la Asociația Psiho Bucuria
√ Clever Children Slobozia - proiect de educație nonformală dedicat copiilor

Educație financiară:

√ VARYAFIN susține educația financiară pentru tineri, prin Investment School
√ Practică în antreprenoriat pentru tineri la Business Club Academy
√ Învățare accelerată cu Risk Management
√ Workshop-ul "Marketing digital pas cu pas"
√ Renovare săli de curs ASE - Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
√ Școala de vară Achieving growth in uncertain times - challenges for the future (Sibiu)
√ YLC Fintech Hackathon caută următoarea generație de lideri în fintech

 Proiecte culturale:

√ "Dacă noi ne iubim” sau cel mai iubit musical pentru adolescenți
√ "Mergi pe drumul tău!" - un spectacol creat din vise și iubire
√ Festivalul de teatru pentru adolescenți "Victory of Art"
√ UPB Music Festival, primul festival de muzică al inginerilor de la Politehnică
√ Musical My Fair Lady
√ Musical Mamma Mia
√ Despre ZÂMBET la TEDx Floreasca Proiect focus:

 YOU.The youth project, 
proiect semnătura a fost 

testat deja și confirmat cu 
brio într-o perioadă pilot de 6 

luni și apoi alte 10 luni de 
activitate de suport și 

consiliere pentru tineri în 
plină criză sanitară.



Asociația
VARYAFIN 

Apariții în presă

https://you.com.ro/wp-content/uploads/2020/08/you_publicity-report_ran-events_july_v2.pdf

https://you.com.ro/presa/

https://you.com.ro/presa/
https://you.com.ro/wp-content/uploads/2020/08/you_publicity-report_ran-events_july_v2.pdf


Vă
mulțumim!

Alexandru Tudose
Fundraising Manager
0745 308 170
alex@varyafin.org

Emilian Danciu
Președinte
0742 084 895
emilian.danciu@kiwifinance.ro

Mădălina Sandu
PR Manager
0755 778 405
pr@you.com.ro

Alin Andrei 
Psiholog Coordonator
0747 497 129
alin.andrei@you.com.ro

Lidia Feher 
Event Designer
0799 995 883
hello@you.com.ro

https://you.com.ro
https://www.facebook.com/YouTheYouthProject/
https://instagram.com/you.theyouthproject
https://www.youtube.com/channel/UCsCWuyy2JEc56M-JljziMCA
http://linkedin.com/company/you-the-youth-project

