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Hoşgeldiniz

COHERENT İŞ PAKETLERİ

BİZDEN HABERLER ve 

GELECEK ETKİNLİKLER

Bültene 

genel bakış



COHERENT proje bülteninin ilk sayısına hoş geldiniz.

COHERENT projesi ile birlikte proje ortağı kurumlar çalışmalara başladı

Gençleri güçlendirmeye önemli katkılarda bulunmak için çabalıyoruz

Çevrelerindeki dünyayı şekillendirmek için

COHERENT projesinin kabul edilmesini ve birlik-beraberlik sözümüzü 

bir araya gelerek kutladık

Gençlik organizasyon üyeleri, ortak kurumlar ve alanda uzmanlar

COHERENT projesinin bu sayısı ile ulaşabilecekleriniz:

   COHERENT'in ne hakkında olduğunu keşfedin

   Daha kapsamlı bilgi için iş paketlerini inceleyebilirsiniz

   COHERENT'in haberlerini ve yaklaşan etkinliklerini okuyun ve daha

 fazlasını öğrenin

Ulusal etkinlikler aracılığıyla ağ oluşturma hakkında

   COHERENT hakkında daha fazla bilgiye ulaşın

Sosyal medya adreslerimiz

•
•
•

•

Hoşgeldiniz

'Bugünün gençleri,
yarının liderleridir.''

Nelson Mandela

COHERENT'in Klaipeda'da 

gerçekleşen ilk çalıştayı

COHERENT Klaipeda proje çalıştayında gerçekleşecekler:

•
•

•

•

Geniş kapsamlı rapor sunumu ve geribildirimler

Proje içeriğindeki öncelikler konusunda gençlere danışıyoruz:

Bilgi merkezi, e-modüller, e-ders kitapları ve kapasite gelişimi

Politika rehberi vs

Gerçek ihtiyaç analizine dayalı olarak şekillenen içerikler

Önceliklerin, temaların vekonuların değer önermesi

Bilgi merkezimizi şekillendirmek için gereklilikleri ve önerileri

topluyoruz Modüller, politika rehberi ve proje kapsamında 

haraketlilikler tasarlıyoruz

COHERENT projesi hakkında daha fazla bilgi almak için:



Nasıl başaracağız?
COHERENT, Gençlik Stratejisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Güçlendiren, etkileşim ve bağlantılar

kuran bu ağdaki hedefimiz: Gençlik hedeflerine paralel olarak sivil hayata gençlik katılımını artırmak

# 3, # 4, # 10, sınır ötesi hareketliliği teşvik etmek ve bu bağlamda genç kuşağı desteklemek için

Kapasite geliştirme de dahil olmak üzere projelerde işbirliği. Proje faaliyetleri 7 İş Paketi üzerinden

uygulanacaktır, Bu faaliyetlerin 5'i içerik odaklıdır. Bunlar:

Tarihi ajandanıza kaydedin!

Slovenya'nın Maribor kentinde 5 günlük gençlik haraketliliği (kısa dönem 

gençlik değişimi) gerçekleşecektir.2022'nin yazında gerçekleşecek bu

haraketlilik ortak ülkelerden gelen 150 genci ağırlamayı hedeflemektedir.

Dahası, yerel gençlik organizayon ziyaretleri ve ağ kurma etkinlikleri...

Sivil Toplum Kuruluşları ve karar veicileri bir araya getiren tarihi bir etkinlik

Gençlik çalışanları ve genç kuşağın; Tematik alanlarda yetkinlikler kazanması,

bilgi ve beceriler geliştirmesi,Dijitalleşmesi ve ortak gençlik projeleri oluşturması,

Ve gençlik hedefleri ile ilgili konularda kapasitelerinin gelişmesi sağlanacaktır.

Etkinlikte öne çıkanlar!

Sosyal medya hesaplarımızı takip edin ve fırsatları kaçırmayın!

GÜÇLENDİR

ETKİLEŞİM KUR

BAĞLAN

AĞ KUR

 Yönetim ve koordinasyon7. İş Paketi:

Politika rehberi

Uluslararası kapasite gelişimi

Mevcut formlar ve zorlukları

5 İş Paketi:

3. İş Paketi:

1. İş Paketi Temeli:

Yaygınlaştırma ve iletişim

Genç kuşağın birlik ve beraberliği

Bilgi Merkezi

6. İş Paketi:

4. İş Paketi:

2. İş Paketi:
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