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Začetek projekta
Povezujmo se!
Kdo smo?

Kaj je projekt Povezujmo se?

Projekt Povezujmo se združuje partnerje iz
Slovenije, Islandije, Bolgarije, Italije, Litve,
Nizozemske in Španije.

Projekt Povezujmo se želi zmanjšati
osamljenost, opolnomočiti mlade matere,
stare od 18 do 30 let, z izobraževanjem
prek umetnosti in zgraditi dolgotrajno
nacionalno skupnostno platformo in
mrežo v vseh sodelujočih državah.

18. januarja so partnerji uradno pričeli z
izvajanjem projekta in pričeli z razvijanjem
načrtovanih aktivnosti.

Sestanek je organiziral
koordinator projekta
Einurd v Reykjavíku,
Islandija
Zaradi COVID-19
ukrepov smo se
nekateri partnerji
srečali v živo drugi pa
pridružili preko spleta

Osamljenost v Evropski uniji
Sodeč po poročilu Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije iz leta 2021, se število
samskih gospodinjstev po vsej EU od leta 2010 povečuje in negativni občutki (razočaranost,
napetost, osamljenost) med evropskim prebivalstvom so se, zaradi pandemije COVID-19, povečali.
Mlade matere so ena od skupin, ki so še posebej izpostavljene osamljenosti: pogosto so izolirane
od vrstnikov, ostanejo doma in imajo omejeno socialno življenje ali ga sploh nimajo.
Projekt "Povezujmo se" se želi spopasti s to osamljenostjo in jih podpreti pri vzpostavljanju
tesnejše povezave z drugimi materami in njihovo okolico, prek nacionalne mreže in platforme
skupnosti.
Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne
more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
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Vzpostavitev spletne strani
Več informacij o projektu najdete na naši spletni strani, dostopni v slovenščini, angleščini,
islandščini, bolgarščini, italijanščini, litovščini, nizozemščini in španščini. Spletna stran vsebuje
informacije o ciljih projekta, načrtovanih rezultatih in aktivnostih ter povezave do vseh
sodelujočih organizacij.

www.needtoconnect.eu

Delite mnenja in izkušnje z nami
ter sodelujte v projektu!

Kontakt:
info@ic-geoss.si

Najdite nas na spletu!

facebook.com/needtoconnectproject

Need to Connect

need_to_connect
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