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Projekt Erasmus + partnerstwo strategiczne w obszarze młodzieży

"Rozwój innowacyjnego narzędzia w pracy z nastoletnimi rodzicami" 
("Developing an Innovative Tool in Youth Work for Teen Parents”) 

Projekt numer: 2019-3-LT02-KA205-006638

 Spotkanie w Finlandii:
28 marca partner z Finlandii - SOCOM
zorganizował wydarzenie upowszechniające w
swoim kraju:  

Seminarium na Malcie:
Drużyna Willingness zorganizowała swoje
wydarzenie 5 kwietnia na Malcie. 

Nasz projekt rozpoczął się w lutym 2020 roku, a jego celem było opracowanie, wdrożenie,
przetestowanie i upowszechnienie innowacyjnego, skutecznego narzędzia edukacyjnego, które
byłoby łatwe w użyciu i mogłoby wspierać osoby pracujące z młodzieżą w rozwijaniu ich
codziennych działań i kanałów komunikacji. Głównym celem było wsparcie nastoletnich rodziców w
ich drodze do integracji społecznej, wychodząc z założenia, że wiedza i umiejętności w zakresie
pozytywnego rodzicielstwa są kluczowe dla udanej integracji. Jesteśmy dumni, że możemy podzielić
się z Wami informacją, że udało nam się to osiągnąć, a wszystkie rezultaty zostały zaprezentowane
podczas spotkań z udziałem przedstawicieli środowisk opiniotwórczych i konferencji końcowej.

Wydarzenia upowszechniające
Bardzo się cieszymy, że w końcu mogliśmy zaprezentować Wam nasz komiks "Nastoletni rodzice"
oraz przewodnik dla osób pracujących z młodzieżą. Było nam niezmiernie miło spotkać się z Wami
wszystkimi, porozmawiać o nastoletnich ciążach i wspólnie z Wami przetestować stworzoną przez
nas metodologię. Byliśmy ciekawi Waszych reakcji, opinii i komentarzy. Wasze miłe opinie
sprawiły, że jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni. 



Wydarzenie w Polsce:
6 kwietnia miało miejsce wydarzenie
upowszechniające w Polsce organizowane przez
Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

Ostatnie spotkanie projektowe:
Czwarte i ostatnie spotkanie partnerów odbyło

się na Litwie w dniach 11-12 kwietnia. Podczas

spotkania rozmawialiśmy o wszystkich

wydarzeniach związanych z realizacją projektu,

o samym projekcie oraz o wyzwaniach, przed

którymi stanęliśmy. Pojawiło się nawet kilka

pomysłów na nowy projekt, który mógłby być

realizowany w przyszłości. 

Finałowa konferencja:
11 kwietnia odbyła się także konferencja

końcowa na Litwie. Większość partnerów

dołączyła do Asociacija MINTIES BITĖS podczas

sympozjum i zaprezentowała stworzone przez

siebie rozdziały. 

Cieszyliśmy się, że było Was tak wielu, a dyskusje

podczas warsztatów zorganizowanych w ramach

konferencji były bardzo interesujące.

Chcielibyśmy podziękować Wam wszystkim 
za to, że jesteście z nami!


