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Projektas 
Need to Connect
prasideda!
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Kas mes? Kas yra NTC projektas?
Need to Connect projekto tikslas  mažinti
vienišumą, įgalinti ir sujungti jaunas motinas,
nuo 18 iki 30 metų, per meną ir švietimą bei
sukurti ilgalaikę nacionalinę bendruomenės
platformą bei jų tinklą visose šalyse partnerėse.

Projekte Need to Connect (NTC) dalyvauja 
 partneriai iš Islandijos, Bulgarijos, Italijos,
Lietuvos, Nyderlandų, Slovėnijos ir
Ispanijos.. 

Sausio 18 d. visi partneriai susitiko oficialiai
pradėti projekto ir imtis projekto veiklų!

Dėl COVID-19
ribojimų susitikimas
vyko hibridiniu būdu.

Susitikimą Reikjavike,
Islandijoje rengė

projekto koordinatoriai
Einurd 

Europos komisijos Jungtinio tyrimų centro 2021 metais paskelbotoje Mokslo ir politikos ataskaitoje
rašoma, kad nuo 2010 metų Europos Sąjungoje išaugo vieno žmogaus būstų skaičius, o dėl
COVID-19 pandemijos Europos gyventojai patiria itin daug neigiamų emocijų ("liūdesio", "įtampos",
"vienišumo"). 

Jaunos motinos yra didelės vienišumo rizikos grupė: jos dažnai atskirtos nuo savo bendraamžių,
daug laiko praleidžia namuose,  socialinis jų gyvenimas ribotas arba jo visai nėra. Need to Connect
projektas siekia spręsti jaunų motinų vienišumo problemą ir per nacionalinius tinklus bei
bendruomenės platformas padėti joms kurti artimą ryšį tarpusavyje ir su kitais.

Vienišumas Europos Sąjungoje
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 Raskite mus internete!

facebook.com/needtoconnectproject Need to Connect need_to_connect
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Atidarytas  tinklapis
Daugiau informacijos galite rasti mūsų interneto svetainėje anglų, islandų, bulgarų, italų,
lietuvių, olandų, slovėnų ir ispanų kalbomis. Tinklapyje rasite informacijos apie projekto
uždavinius, planuojamus rezultatus ir veiklas bei nuorodas į partnerių organizacijas.

www.needtoconnect.eu

Pasidalinkite savo nuomone ir
patirtimi su mumis ir
dalyvaukite projekte!

Kontaktai:
info@cis-es.org


