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Prezentare generală

a buletinului informativ

BINE ATI VENIT

PACHETE DE LUCRU

COERENT

ȘTIRI și EVENIMENTELE 

URMĂTOARE



BINE ATI VENIT

    Aflați despre ce este  vorba în proiectul Coherent

    Vedeți informațiile despre pachetele de lucru pentru

a obține o imagine de ansamblu

    Citiți despre știrile Coherent și activitățile viitoare și aflați mai multe

despre crearea de rețele prin intermediul evenimentelor naționale

    Găsiți informații despre cum să aflați mai multe despre Coherent

și adrese de social media

•
•

•

•

„Tinerii de astăzi 
sunt liderii de mâine”

Nelson MANDELA 

PRIMUL ATELIER COERENT 

ÎN KLAIPEDA, LT

Atelierul Coerent va avea loc la Klaipeda, unde vom face

•
•

•

•

Prezentarea stadiului actual și colectare feedback

Consultarea tinerilor cu privire la prioritățile privind conținutul

Centru de cunoștințe, e-module, manuale electronice,

consolidare a capacităților, trusa de instrumente pentru politici etc

Punerea de acord asupra conținutului și structurii, bazându-ne pe 

nevoile reale de lucru importanța priorităților, temelor,

subiectelor, priorităților

Colectarea de cerințe, sugestii pentru structurarea Centrului de cunoștințe,

proiectarea de module și instrumente de politici, mobilitate

Pentru mai multe informații despre Proiectul Coerent:

Vi-l trimitem cu plăcere primul număr al buletinului informativ al proiectului

COHERENT. Demararea proiectului COHERENT înseamnă că și noi, partenerii 

acestui proiect am început să lucrăm cu spor, pentru a avea o contribuție 

semnificativă la întărirea capacității tinerilor de a modela lumea din jurul lor. 

Ne-am bucurat de aprobarea proiectul COHERENT și de începerea activităților 

proiectului împreună cu parteneri, experți și membri ai organizațiilor de tineret.

În acest număr al buletinului informativ al proiectului COHERENT PUTEȚI să:



Cum vom realiza?

COHERENT își propune să demonstreze o contribuție la Strategia pentru tineret prin împuternicire,

angajare și conectare prin rețea. Obiectivul este creșterea participării tinerilor la viața civică legată

de obiectivele tineretului #3, #4, #10, pentru a stimula mobilitatea transfrontalieră și pentru a crește

cooperarea tineretului în proiecte, inclusiv consolidarea capacităților. Activitățile proiectului vor fi

implementate prin intermediul a 7 pachete de lucru,dintre care 5 sunt orientate către creare de 

conținut. Acestea sunt;

“SALVEAZĂ DATA!"

Activitatea de Mobilitate pentru tineri de 5 zile (schimb de experiență

pe termen scurt) în Maribor Slovenia în vara anului 2022, își propune

să găzduiască 150 de tineri În plus; vizitarea organizațiilor locale de

tineret și crearea de rețele va  fiVa  fiun eveniment istoric pentru

ONG-uri, factorii de decizie, tinerii lucrători și toți tinerii pentru

dobândirea de competențe, extinderea abilităților pe priorități tematice

și digitalizarea, crearea de proiecte comune de tineret, și consolidarea

capacităților în teme legate de obiectivele tineretului.

punctul culminant al evenimentului!

Urmărește-ne pe rețelele sociale și nu rata această șansă!

ÎMPUTERNICIRE

ANGAJARE

CONECTARE

REȚEA

Linia de referință: situația e xistentă și provocările . Centrul de cunoștințe.

Dezvoltarea transnațională a capacității .

Setul de instrumente pentru politici .

Implicarea tinerilor

Diseminare și comunicare

Management și coordonare
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