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SVEIKI ATVYKĘ
Sveiki atvykę į pirmąjį COHERENT naujienlaiškio numerį. 

COHERENT projektas pradėtas ir visi partneriai uoliai

dirba siekdami žymiai prisidėti prie jaunų žmonių įgalinimo

formuodami pasaulį aplink juos

COHERENT patvirtinimą ir vienybės priesaiką atšventėme susirinkę 

partnerius, ekspertus ir jaunimo organizacijų narius. 

Šiame COHERENT naujienlaiškio numeryje JŪS GALITE:

   Rasti daugiau informacijos apie COHERENT projektą

   Susipažinti su projekto darbo paketais

   Sužinoti daugiau apie projekto naujienas, numatomus renginius

ir tinklaveiką

   Raskite informacijos apie tai, kaip sužinoti daugiau apie COHERENT

ir socialinių medijų nuorodas

•
•
•

•

Šiandienos jaunimas
 yra rytojaus lyderiai

Nelson MANDELA 

COHERENT 1-asis seminaras 

KLAIPĖDOJE, LIETUVOJE

COHERENT dirbtuvės vyks Klaipėdoje, kur 

•
•

•

•

Pristatysime aktualią ataskaitą ir surinksime grįžtamąjį ryšį 

Konsultuosimės su jaunimu dėl turinio prioritetų 

Žinių centras, e. moduliai, e. vadovėliai, gebėjimų stiprinimas, 

politikos priemonių rinkinys ir kt. 

Sutarsime dėl turinio ir struktūros, remdamiesi faktiniais poreikiais. 

prioritetų, temų

Rinksime reikalavimus, pasiūlymus dėl žinių centro struktūros, 

modulių ir politikos priemonių rinkinio kūrimas, mobilumo veiklų

Daugiau informacijos apie projektą COHERENT:



Kaip mes įgyvendinsime

projektą?
COHERENT siekia įrodyti savo indėlį į Jaunimo strategiją per jaunimo vienijimą bei įgalinimą.

Tikslas yra  didinti jaunimo dalyvavimą pilietiniame gyvenime, susijusiame su jaunimo tikslais. 

Nr. 3, Nr. 4, Nr. 10, siekiant skatinti tarpvalstybinį judumą ir didinti jaunimo bendradarbiavimas

vykdant projektus, įskaitant gebėjimų stiprinimą. Projekto veiklos bus įgyvendinamos per

7 darbo paketus, iš kurių 5 yra orientuoti į turinį. Tai; 

IŠSAUGOKITE DATĄ!

5 dienų jaunimo mobilumas (trumpalaikiai mainai) Maribore, Slovėnijoje

2022 m. vasarą ketina priimti 150 jaunuoli7 Be to, aplankyti vietines

jaunimo organizacijas ir užmegzti ryšius bus Tai bus istorinis įvykis NVO,

sprendimų priėmėjams,  su jaunimu dirbantiems darbuotojams ir visiems

jauniems žmonėms už tai, kad jie įgyja kompetencijas, plečia įgūdžius,

susijusius su teminiais prioritetais ir skaitmeninimas, bendrų jaunimo 

rojektų rengimas, ir gebėjimų stiprinimas temomis, susijusiomis su 

aunimo tikslais. 

svarbiausias renginio akcentas!

Sekite mus socialiniuose tinkluose ir nepraleiskite progos! 

ĮGALINIMAS

APJUNGIMAS

SUVIENIJIMAS

TINKLO KŪRIMAS

Pažangus vertinimas Žinių centras

Tarptautinis gebėjimų stiprinimas

Politikos priemonių rinkinys

Jaunimo dalyvavimas

Sklaida ir komunikacija

Projekto valdymas ir koordinavimas
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