
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка
употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Начало на проект 
„Need to Connect“/ 
„Нека да сме заедно“!
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Кои сме ние?
Какво представлява 

проектът?
Проектът "Need to Connect" има за цел да се
бори със самотата, да овластява и свързва
млади майки на възраст между 18 и 30 години
чрез образование в областта на изкуствата и да
изгради устойчива национални общностни
платформи и мрежи във всички страни
партньори.

Проектът "Нека да сме заедно" включва
партньори от Исландия, България, Италия,
Валя, Нидерландия, Словения и Испания. 

На 18 януари всички партньори се
събраха, за да дадат официален старт на
проекта и да започнат да развиват
планираните дейности!

В следствие от 
ограниченията във 
връзка с COVID-19 

партньорската среща 
беше от смесен тип - 
присъствено и онлайн

Срещата беше 
домакинствана от 
координатора на 
проекта, Einurd в 

Рейкявик, Исландия

Според доклад от 2021 г. на JRC Science for Policy (Съвместния център за изследвания "Наука за
политиката" на Европейската комисия от 2010 г. насам в ЕС се увеличават самотните домакинства,
а негативните чувства ("потиснати", "напрегнати", "самотни") сред европейското население са се
увеличили поради пандемията COVID-19. 
Младите майки са една от групите, които са особено изложени на риск да изпитат самота: Те често
са изолирани от връстниците си, остават вкъщи и имат ограничен или никакъв социален живот. 
Проектът Need to Connect има за цел да се справи с тази самота и да ги подкрепи в изграждането
на по-близка връзка с другите и заобикалящата ги среда чрез национална мрежа и общностна
платформа.

Самотата в Европейския съюз



Открийте ни 
онлайн!

facebook.com/needtoconnectproject Need to Connect need_to_connect
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Стартиране на нашата уебстраница
Повече информация можете да намерите на нашата уебстраница на английски, исландски,
български, италиански, литовски, нидерландски, словенски и испански език. Уебстраницата
съдържа информация за целите на проекта, планираните резултати и дейности, както и връзки
към всички партньорски организации.

www.needtoconnect.eu

Споделете вашето 
мнение и опит с нас и 
участвайте в проекта!

Контакт:
office@happinessacademy.eu
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