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Projekty w Hiszpanii
Hiszpania jest jedną z najpopularniejszych lokalizacji dla projektów mobilności. Bogata kultura, szeroka oferta praktyk w wielu dziedzinach,
przede wszystkim w wysoko rozwiniętym przemyśle gastronomicznym, turystycznym, logistycznym czy handlowym, a także zaangażowane
i chętne do współpracy instytucje publiczne przyciągają beneficjentów programów mobilności
do realizacji projektów w tym kraju.
Piękno krajobrazów, sympatyczni ludzie oraz słoneczna pogoda, sprawiają, że jest to idealne miejsce do zdobycia nowych doświadczeń.
Jeśli chcesz, aby Twoi uczniowie, nauczyciele,
pracownicy czy współpracownicy poszerzyli swoje horyzonty, zapoznaj się z naszą ofertą i odkryj
możliwości, jakie niesie ze sobą współpraca
z Universal Mobility.

Universal Mobility
Jesteśmy hiszpańską firmą, założoną w 2014
roku przez młodych ludzi z doświadczeniem
w obsłudze grup oraz zarządzaniu projektami
unijnymi.
Ważna jest dla nas jakość projektów oraz ich
wpływ na rozwój osobisty i zawodowy beneficjentów. Jesteśmy aktywnie zaangażowani
w rozpowszechnianie rezultatów projektów.
Zgodnie z harmonogramem projektu, umiejętnościami beneficjentów oraz w bliskiej współpracy z firmami i instytucjami przyjmującymi,
organizujemy:
• praktyki zawodowe
• job shadowing
• wizyty studyjne
• wizyty monitorujące
• wizyty przygotowawcze
• szkolenia
Nasze hasło przewodnie to „be Universal” —
chętnie zaangażujemy się w szeroki wachlarz
programów i projektów. Jesteśmy otwarci na
nowe propozycje współpracy.

Programy, w ramach których pracujemy
Erasmus +

Program Komisji Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu,
oferujący ogromne możliwości w zakresie programów mobilności dla słuchaczy
i pracowników.
• Akcja 1: Krótkoterminowy program mobilności dla studentów i pracowników
szkół zawodowych, który ma na celu podniesienie umiejętności, zwiększenie
szans na zatrudnienie i zdobycie świadomości kulturowej.
• ERASMUS PRO: Program długoterminowej mobilności uczniów szkół zawodowych lub absolwentów, od 3 do 12 miesięcy.
• Akcja 2 : Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk. Organizacje
z różnych krajów uczestniczących współpracują, rozwijają, dzielą i przekazują
najlepsze praktyki i innowacyjne podejścia w dziedzinie edukacji, szkoleń
i młodzieży.

PO WER

Polski rząd wspiera projekty w ramach programu Erasmus +, które nie otrzymały dofinansowania, a zostały pozytywnie ocenione. Wszyscy uczniowie, wyjeżdżający za granicę z tym wsparciem finansowym, są zobowiązani do spełnienia
wszystkich wymagań w ramach programu Erasmus+. POWER oferuje także programy mobilności dla NEET (młodych osób, które nie uczą się, nie pracują ani nie
przygotowują się do zawodu) oraz osób niepełnosprawnych.

ESF

Europejski Fundusz Społeczny dla młodzieży w trudnej sytuacji społecznej lub
niepełnosprawnej.

Projekty sportowe
Projekty finansowane przez rząd każdego kraju
Inne programy.

Jak wygląda współpraca?

Wsparcie przy dokumentacji

Praktyki, wizyty, szkolenia

Pomoc w procesie składania
wniosków, wydawanie certyfikatów,
europassów, ECVET.

Dzięki współpracy z wieloma firmami
i instytucjami, organizujemy wysokiej
jakości staże, wizyty oraz szkolenia.

Podróż i pobyt

Program kulturowy

Zapewnimy transfer z i na lotnisko,
transport lokalny, zakwaterowanie
i wyżywienie.

Organizujemy kurs języka hiszpańskiego, wycieczki z przewodnikiem,
pokazy, koncerty i zajęcia sportowe.

Rozwiązywanie problemów

Rozpowszechnianie rezultatów

W każdym mieście nasz zespół dba
o realizację projektu i wspiera grupę
podczas pobytu.

Dzielimy się doświadczeniem w naszych kanałach społecznościowych
i podczas specjalnych wydarzeń.

Projekty krok po kroku
Universal Mobility oferuje swoją pomoc na każdym etapie procesu realizacji projektu:
PRZYGOTOWANIE PROJEKTU
1. Zaangażowanie w przygotowanie projektu
i pomoc przy składaniu wniosków — ciągła
komunikacja z naszym doświadczonym
zespołem ekspertów to pomoc w przejściu przez wszystkie etapy, aby zapewnić
sukces projektu.
2. Komunikacja z naszymi kierownikami projektów odbywa się zwykle w ojczystym języku beneficjentów — polskim, angielskim,
hiszpańskim, niemieckim, francuskim, rumuńskim, włoskim, czeskim, słowackim.
3. Dane organizacji przyjmującej — informacje na temat przyjmującej firmy i szkoły,
numery PIC, efekty kształcenia, uzupełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów,
pomoc przy wdrożeniu ECVET.

Projekty krok po kroku
PO ZATWIERDZENIU PROJEKTU
Opieka i monitorowanie
Przed mobilnością
1. Planowanie daty projektu
2. Instrukcje tworzenia profesjonalnych CV
3. Wywiad Skype w języku angielskim z beneficjentami
4. Wybór firm
5. Pomoc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów
6. Podpisanie umowy między Universal Mobility i firmami przyjmującymi
Podczas mobilności
1. „Welcome day” i indywidualne wprowadzenie do firm
2. Monitorowanie
3. Cotygodniowa ocena stażysty
4. Sesje z mentorem kariery Universal Mobility
5. Całodniowa dostępność naszych koordynatorów
6. Rozpowszechnianie działań
Po mobilności
1. Wypełnianie dokumentacji (Europass, ECVET i więcej)
2. Oficjalny certyfikat
3. Redagowanie raportu końcowego
4. Rozpowszechnianie rezultatów projektu

Doświadczenie
100+

udanych projektów
Projekty realizowane przez Universal Mobility są
oceniane jako przynoszące wiele korzyści beneficjentom programów mobilności, o czym świadczą wyróżnienia, pozytywne opinie i propozycje
współpracy oferowane stażystom.

1000+

stażystów
Co roku gościmy setki beneficjentów programów europejskich. Rozpowszechnianie rezultatów projektów pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób, dzięki czemu więcej uczniów
i nauczycieli korzysta z projektów mobilności.
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lokalizacji

Wraz z rosnącym zainteresowaniem projektami,
poszerzyliśmy naszą ofertę o nowe miasta.

Nasze cele
Podniesienie kompetencji zawodowych beneficjentów poprzez czynny
udział w opracowywaniu, realizacji
i upowszechnianiu europejskich projektów mobilności.
Współpraca z zakładami pracy, korporacjami oraz instytucjami publicznymi zarówno w kraju, jak i zagranicą
na rzecz promocji projektów edukacyjnych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i zmniejszenie bezrobocia.
Promocja europejskich programów
mobilności, m.in. Erasmus + wśród
instytucji miejscowych, zarówno prywatnych jak i publicznych (państwowych, samorządowych oraz szkół)
poprzez zachęcanie ich do udziału
w projektach oraz proponowanych
przedsięwzięciach (Europejski Tydzień
Umiejętności Zawodowych).

Zacieśnienie współpracy z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi i ich
promocja poprzez odpowiednie upowszechnienie wyników projektów.
Promocja wielokulturowości poprzez współpracę ze szkołami oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi
z różnych krajów Europy i pozostałych
kontynentów.
Podniesienie kompetencji językowych uczestników, wiary w siebie
i w swoje umiejętności poprzez zachęcenie ich do udziału w mobilnościach
zagranicznych oraz upowszechnianie
rezultatów projektów.
Czynny udział w integracji społecznej, zarówno w zakresie międzykulturowości, jak i szeroko pojętych
niepełnosprawności,
problemów
w nauczaniu, imigracji itp.

Sektory VET
Posiadamy dużą bazę współpracujących firm,
dzięki czemu dotychczas przyjęliśmy ponad
1000 praktykantów w ramach programów europejskich, w następujących sektorach:
hotelarstwo
turystyka
ekonomia
informatyka
mechanika
cnc
elektryka
elektronika
stolarstwo
logistyka
pielęgniarstwo
awionika
eksploatacja portów
i terminali
telekomunikacja

fryzjerstwo
energie odnawialne
geodezja
sztuki plastyczne
opieka nad dziećmi
praca społeczna
weterynaria
architektura krajobrazu
projektowanie graficzne
badania laboratoryjne
marketing
sektor związany z wykluczeniem społecznym

Lokalizacje
Granada

Walencja

To tu znajduje się główne biuro firmy. Jednym z naszych sukcesów
w tym mieście jest ogranizacja praktyk ogrodniczych w pałacu Alhambra.

Trzecie największe miasto w Hiszpanii,
znane z Ciudad de las Artes y las Ciencias, to idealne miejsce na praktyki
w wielu sektorach.

Sewilla

San Sebastian

W tym pięknym mieście o bogatej historii organizujemy, między innymi,
praktyki w sektorze lotniczym oraz obsługi portów i terminali.

Stolica Kraju Basków to miasto o dobrze rozwiniętym przemyśle, usługach
i handlu. Lokalna kuchnia i krajobrazy
przyciągają wielu turystów.

Santiago de Compostela

Malaga

Zielone Santiago jest idealnym miejscem na praktyki z leśnictwa, a kuchnia tego regionu z pewnością zachwyci przyszłych kucharzy.

Położona na południu Hiszpanii Malaga wyróżnia się mnogością ofert
z sektora turystycznego i, oczywiście,
wakacyjną atmosferą!

Barcelona

Majorka

Drugie największe miasto Hiszpanii to
jeden z najnowszych kierunków w naszej ofercie. Poznaj możliwości wielokulturowej Barcelony!

Znana wyspa może być ciekawym
kierunkiem dla osób rozwijających się
zawodowo w sektorze turystycznym,
gastronomicznym czy usługowym.

Zakwaterowanie i posiłki
Nasze obiekty są odpowiednie dla wszystkich:
oferujemy przestronne pokoje i apartamenty
dla pracowników, nauczycieli i osób odbywających wizyty monitorujące, oraz kolorowe akademiki, idealne dla młodych ludzi.
Nasze obiekty wyróżniają się przyjazną aranżacją wnętrz oraz pomieszczeniami wspólnymi,
w których można się zrelaksować, uczyć lub rozmawiać na Skype z rodziną i przyjaciółmi.
Stale monitorujemy potrzeby uczestników,
aby spełniać oczekiwania każdego z nich.
Zapewniamy pełne wyżywienie (śniadanie,
obiad i kolacja) dla wszystkich grup. Podczas
wyjazdów każdy uczestnik otrzymuje suchy prowiant, w tym napój i deser. Organizujemy także
pikniki, grille lub kolacje w hiszpańskim stylu.

Program kulturowy
Twoja mobilność będzie pełna niezapomnianych
wrażeń, jeśli lepiej poznasz hiszpańskie tradycje!
W ramach programu kulturowego oferujemy dużą liczbę sportowo-kulturowych atrakcji,
na przykład:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wycieczki jednodniowe
wycieczki po mieście
degustacje hiszpańskich tapas
pokazy flamenco i koncerty
rejsy morskie
wycieczki rowerowe
wycieczki kajakowe
zajęcia sportowe i taneczne
wizyty w parkach przyrodniczych i naukowych
gry miejskie i wiele więcej.

Szkolenia dla dorosłych
Oferujemy szkolenia dla nauczycieli, trenerów,
managerów oraz każdej osoby, która pracuje
z grupą lub nią zarządza.
We współpracy z klientem projektujemy szkolenia od podstaw, tak aby miały formę, która
w pełni zaktywizuje uczestników.
Metody, z których korzystamy to:
warsztaty
ćwiczenia
odgrywanie ról
symulacje
dyskusje
gry
omawianie przypadków
grupowe metody coachingowe
wykłady
Zajęcia projektowane są przez psychologa i certyfikowanego Trenera Biznesu.

Przygotowanie i ciągła nauka
DLA NASZYCH MENEDŻERÓW PROJEKTÓW
Universal Mobility często przeprowadza wizyty przygotowawcze w innych
krajach europejskich, takich jak Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Francja,
Włochy i Rumunia, w celu uzyskania bardziej bezpośrednich i bliskich kontaktów
z partnerami zagranicznymi, poprawy przygotowania projektów i przedstawiania korzyści wynikających z uczestnictwa w europejskich programach mobilności.
Universal Mobility uczestniczy również w szkoleniach i innych programach
edukacyjnych wspierających programy europejskie w Hiszpanii i za granicą,
w celu lepszego zarządzania i poprawy jakości projektów.
DLA SZKÓŁ I NASZYCH PARTNERÓW
Organizator wydarzeń w ramach European Vocational Skills Week
Zorganizowaliśmy trzy wydarzenia, w których chcemy rozpowszechniać rezultaty dobrych praktyk z ostatnich trzech lat. W tym roku, oferujemy także bezpłatne
warsztaty dotyczące rozwoju umiejętności osobistych i zawodowych.

www.mobilityprojects.com
projects@mobilityprojects.com
fb.com/mobilityprojects

