
 

 

Drogi Czytelniku, 

Zapraszamy do newslettera MOB G.A.E! 

Wydarzenia w projekcie możesz śledzić na następujących 

stronach:http://www.mobgae.eu/ 

https://www.facebook.com/mobilitygae 

https://twitter.com/MOBGAE 

Jeśli chcesz przeczytać historie byłych uczestników zapraszamy tutaj: 

http://www.mobgae.eu/category/mob-g-a-e-stories/ 

Jeśli chcesz opublikować swoją historię, prosimy o kontakt pod adresem 

dorota.kowalska@semperavanti.org lub mobgae@capulysse.fr 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Chętnie dołączymy Ciebie do naszej listy mailingowej. Na bieżąco 

będziemy informować Ciebie o wydarzeniach w projekcie MOB G.A.E 

Będziemy wdzięczni za opinie ! 

Miłej lektury! 

Zespół projektu MOB G.A.E 

 

Informacje podstawowe 

MOB GAE - Mobilność jako źródło rozwoju osobistego i zawodowego, autonomii i 

zdolności do zatrudnienia to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Programu Uczenie się przez całe życie. Liderem projektu jest Accademia Europea di 

Firenze (IT) we współpracy z organizacjami z całej Europy: DEP Institut, Oneco and Nexes 

http://www.mobgae.eu/
https://www.facebook.com/mobilitygae
https://twitter.com/MOBGAE
http://www.mobgae.eu/category/mob-g-a-e-stories/


(ES); EUROYOUTH and Rede Inducar (PT); GEB (Germany); North West Academy & 

Intern Europe (UK); Cap Ulysse (FR); Semper Avanti (PL); ZNI (Slovenia); Amadeus (AT); 

VUSTE ENVIS (CZ); Intercultural Institute of Timisoara (RO); Paragon Europe (MT) oraz 

PLATO (CY). 

Projekt MOB G.A.E. ma na celu ocenę i rozpowszechnianie wpływu międzynarodowych 

doświadczeń w zakresie mobilności w ramach programów UE na ich uczestników. W 

ramach projektu przeprowadzimy wywiady z byłymi uczestnikami mobilności na temat ich 

rozwoju osobistego i zawodowego oraz świadomości jako obywateli europejskich. MOB 

GAE ma na celu rozpowszechnianie i wykorzystywanie historii, dobrych praktyk, 

pozytywnych doświadczeń byłych uczestników w obrębie konsorcjum (przedsiębiorstw, 

instytucji publicznych, organizacji pozarządowych)oraz organizacji goszczących i 

wysyłających stażystów, które są zainteresowane poprawą jakości ich pracy. 

 

AKTUALNOŚCI 

 

 

 

Spotkanie w Pradze 22 i 23 stycznia 2015 

 

Współpraca z partnerami rozwija się doskonale. Po roku wspólnej pracy powstał Blog, 

który powiększa się z każdym tygodniem o nowe historie ludzi. Ponadto zakończyła się 

pierwsza faza badań polegająca na zbieraniu danych. Zebrane dane posłużyły jako źródło 

stworzenia raportu dotyczącego wpłyu mobilności na  rozwój osobisty, społeczny i 

zawodowy. Raport z badań jest dostepny na stronie http://www.mobgae.eu/research/ 

 

 

http://www.mobgae.eu/research/


 

 

 

Rozpoczęcie spotkań promujących rezultaty projektu 

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Berlinie 29 stycznia pod hasłem:"IInternationalisation 

strategies for SME thru mobility projects".  

Lokalni przedstawiciele Izby Rzemieślniczej, Sieci partnerskiej Berlina i SME spotkali się w 

celu „sieciowania”, a także porozmawiania na temat możliwości uczestnictwa w 

projektach mobilności oraz ich benefitów. Wspólna dyskusja zaowocowała wnioskiem, iż 

największą zaletą wyżej wspomnianych projektów, jest podnoszenie kwalifikacji 

pracowników i przyciąganie wykwalifikowanej Europejskiej siły roboczej. Firmy i byli 

stażyści podzielili się przemyśleniami na temat wartości jakie wniosły do ich życia 

osobistego i zawodowego programy mobilności. Była to również szansa, aby 

przedstawić pierwsze wyniki MOB G.A.E. Podobne spotkania odbywają się w krajach 

wszystkich partnerów projektu. Najbliższe spotkanie promujące rezultaty projektu odbędzie 

się w Polsce, we Wrocławiu, dn. 18.09.15.  

  



  

 

MOB G.A.E at the Eastern Partnership Youth Forum 

 

Wstępne rezultaty badań zostały zaprezentowane w Rydze w dniach od 9 do 11 lutego 

2015. Forum przewidziało miejsce na dyskusję dotyczącą działań, jakie należy podjąć, w 

celu  zwiększenia szans na zatrudnienie młodzieży. 

 Forum zaoferowało również uczestnikom możliwość do zaprezentowania swoich 

poglądów na wyżej wspomniany temat oraz zaprezentowania najnowszych wyników MOB 

G.A.E 

 

 



 

Flash Mob w dniu Unii Europejskiej! 

 

Jednym z działań w projekcie była organiacja Flash mob’a we wszystkich krajach 

partnerskich.  Partnerzy stworzyli wspólne  motto : MOVE TO LEARN! MOVE TO GROW! 

EU GO! 

W Polsce miało to miejsce we Wrocławiu, dniu 9 maja 2015. Foto relacja jest dostępna 

stronie internetowej projektu. Już niedługo kolejne aktualizacje. 

 

 

 

Programy europejskie zmieniają ścieżki zawodowe 

 

Na naszym blogu dowiesz się jak uczestnictwo w programach europejskich wpływa na 

zatrudnienie w Europie. Studia lub wolontariat poza granicami kraju, nie tylko zmieniają 

 wizję świata i życie prywatne, ale mogą być punktem zwrotnym dla nowej przyszłości 

zawodowej. Przeczytaj imponujące historie byłych uczestników. 

 

 

Zanim rozpoczął sie program EYE, miałem w głowie już koncepcję NostraEnergy(...) 

Dlatego dopasowanie programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców było tylko kwestią 

czasu. Navitas czekał na wejście w celu umiędzynarodowienia swojej firmy. Moim zdaniem 

potrzebowałem okresowego szkolenia  skupiającego się na rozwoju umiejętności 

menedżerskich i biznesowych. Teraz to wiem, z doświadczeniem z EYE, jestem gotowy do 

współpracy. 

*historia Federico Tarantino 

  

8 lat, 8 zawodów, 8 różnych krajów 

Jedynym krajem, który pozostawał na mojej liście miejsc, w których nie miałam okazji 

mieszkać były Włochy. Nagle pojawił się punkt zwrotny(...) staż, który odbywałam był 




