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Verkefnið  
Need to Connect
að hefjast!

1 FRÉTTABRÉF, MARS 2022

Hver erum við? Hvað er NTC verkefnið? 
Need to Connect verkefnið miðar að því að
berjast gegn einmanaleika mæðra með því að
efla og tengja ungar mæður á aldrinum 18-30
ára, með listkennslu og byggja upp sjálfbæran
vettvang og tengslanet í öllum samstarfslöndun 

Í Need to Connect (NTC) verkefninu vinna 
 samstarfsaðilar frá Íslandi, Búlgaríu, Ítalíu, 
 Litháen, Hollandi, Slóveníu og Spáni.  

Þann 18. janúar komu allir
samstarfsaðilarnir saman til þess að hefja
verkefnið formlega og byrja að þróa
fyrirhugaða starfsemi. 

Vegna
sóttvarnatakmarkana
var fundurinn sóttur í
persónu og á netinu. 

Fundurinn var haldinn af
verkefnastjóra

verkefnisins, Einurd, í
Reykjavík. 

Samkvæmt skýrslu JRC Science for Policy frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins frá 2021
hefur einhleyptum einstaklingum fjölgað um allt Evrópusvæðið síðan 2010 og neikvæðar
tilfinningar (niðurdreginn, spenntur, einmana) meðal evróskra íbúa hafa aukist vegna Covid-19
heimsfaraldarins. Ungar mæður eru einn þeirra hópa sem eiga sérstaklega á hættu á að upplifa
einmanaleika: Þær eru oft einangraðar frá jafnöldrum sínum, dvelja heima og hafa takmarkað eða
ekkert félagslíf. Need to Connect verkefnið miðar að því að takast á við þennan einmanaleika og
styðja mæður í að byggja upp nánari tengsl við aðra og umhverfi sitt í gegnum samfélagsvettvang
og með kennsluefni.   

Einmannaleiki innan Evrópusambandsríkja  
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Finndu okkur á netinu!

facebook.com/needtoconnectproject Need to Connect need_to_connect
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Heimasíðan opnar
Frekari upplýsingar er að finna á vefsíðu okkar, fáanleg á ensku, íslensku, búlgörsku, ítölsku,
litháensku, slóvensku og spænsku. Á vefsíðunni eru upplýsingar um markmið verkefnisins,
fyrirhugaðan árangur og starfsemi, auk tengla á allar samstarfsstofnanir.  

www.needtoconnect.eu

Deildu skoðun þinni og reynslu
með okkur og taktu þátt í

verkefninu!

Hafa samband:
info@cis-es.org


