
 

 

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade  

 
 

Międzykulturowe  Stowarzyszenie Mobility Friends ( 

A.I.A.M.) jest portugalską  organizacją  działającą w regionie 

Minho, na północy Portugalii nad Oceanem Atlantyckim. 

Stowarzyszenie, które posiada swoje biura w Bradze, Barcelos, Praia da Rocha (Algarve), 

Funchal (Madeira Island), Radomiu (Polska) i Budapeszcie (Węgry) specjalizuje się w 

europejskich programach staży w ramach programu Erasmus +, promuje, wspiera i 

organizuje międzynarodowe programy mobilnościowe. Swoją działalność rozpoczęła w 

roku 2009. Stowarzyszenie posiada szeroką sieć organizacji publicznych i prywatnych 

współpracujących z nim w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS), programów 

Młodzież w działaniu, Grundtvig,  Erasmus Plus.  

W samym tylko 2015r Mobility Friends współpracowało z ponad 3700 uczestnikami z 

różnych krajów Unii Europejskiej. 

W ciągu dwóch ostatnich lat stowarzyszenie Mobility Friends zrealizowało również wiele 

projektów Partnerstw Strategicznych, których celem jest implementacja nowych rozwiązań 

edukacyjnych (chociażby e-learningu) w obszarze szkoleń zawodowych.  

W ramach programu Erasmus + Instytucja koncentruje się na monitorowaniu i organizacji 

praktyk, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem, kursów i szkoleń językowych, 

seminariów i wizyt kulturalnych  dla uczestników w ramach projektów mobilności dla 

uczniów i nauczycieli. 

 

Więcej informacji na stronie: 

www.mobilityfriends.org 

 

 

 

Mobility Projects 

 
Universal Mobility SL., posługująca się handlowa 

nazwą Mobility Projects, powstała w 2014 roku, jest 

młodą hiszpańską firmą w Granadzie, jednak 

stworzoną przez zespół z dużym doświadczeniem w 

obsłudze grup oraz zarządzaniu projektami unijnymi 

w ramach programów takich jak  m. in. Leonardo da 

Vinci (IVT, VETPro, PLM), Kapitał Ludzki (m.in. 

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” POKL 2007-2013, 

działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”) , Erasmus + 

(KA1, KA2), EURODISEA oraz POWER.  

Firma kładzie nacisk przede wszystkim na jakość projektu i jego realizacji, bierze aktywny 

udział w rozpowszechnianiu rezultatów projektu oraz organizuje miejsca staży/ job 

shadowing zgodnie z programem projektu, umiejętnościami uczestników oraz w ścisłej 

współpracy z zakładami pracy, biorąc pod uwagę również ich potrzeby.  

Ośrodki będące siedzibą Mobility Projects (Nest House Hostels and Hotels) na przełomie 

http://www.mobilityfriends.org/


lat przyjęły wiele grup stażystów oraz praktykantów w ramach programów Leonardo da 

Vinci oraz Erasmus + z branż obejmujących zarządzanie, administrację, hotelarstwo, 

turystykę, nauczanie języków obcych oraz gastronomię, przyczyniając się tym samym do 

pogłębienia swojego doświadczenia w obrębie projektów mobilności i współpracy 

ponadnarodowej.  

 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.mobilityprojects.com/ 

 

 

 

 

 

Espamob      

 

 
Organizacja ESPAMOB to hiszpańska firma powstała przy IES Consulting, która od 2005 

roku organizuje projekty europejskie wraz z instytucjami z Francji, Polski, Portugalii, 

Włoch i innych krajów. Jej doświadczenie potwierdza ponad 70 projektów, 

zorganizowanych w ostatnich 5 latach wraz ze szkołami z Francji, Włoch, Portugalii, 

Słowenii, Litwy i Polski. Posiada doświadczenie w różnych branżach – od turystyki po 

logistykę, medycynę, biznes, agrokulturę i inne.  

Dzięki prężnie działającemu sektorowi turystycznemu ESPAMOB posiada również 

pozytywne doświadczenia z luksusowymi hotelami i restauracjami na Wyspach 

Kanaryjskich, gdzie od wielu lat wysyła grupy uczniów odbywających praktyki na 

stanowiskach obsługi sali, recepcji, animacji lub asystenta kuchni. 

 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.espamob.com/pl  
 

http://www.espamob.com/pl

