
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 



O nas: 

Nazwa handlowa EU Mobility Sverige 

OID number E10225551 

Adres 
Roslins vag 20B 

217 55 Malmo, Sverige 

Telefon +48501772019 

Typ organizacji Małe, średnie przedsiębiorstwo 

Profit For profit 

Typ prywatna 

Liczba pracowników 3 

Liczba osób uczących 
się 

1 

Reprezaentacja 
prawna 

Patrycja Kozieł – Pilarek 

dyrektor 

Osoba kontaktowa 

 

Patrycja Kozieł – Pilarek 

dyrektor 

 

 

 

 



Doświadczenie: 

EU Mobility Sverige to młoda szwedzka organizacja działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. 
Została stworzona przez zespół z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami unijnymi Erasmus+. 
 
Właścicielka firmy od 8 lat zajmuje się zarządzaniem projektami z akcji KA1 w zakresie kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz edukacji szkolnej. Początkowo realizowała projekty wynikające z programu „Uczenie się 
przez całe życie”, głównie Leonardo da Vinci, a od roku 2014 aktywnie uczestniczy w programie Erasmus+ 
wspierając mobilność osób uczących się i kadry.  
Jej praca początkowo polegała na współpracy ze szkołami w zakresie aplikowania o środki unijne, a następnie 
ich realizacja w Irlandii (organizowanie miejsc praktyk, realizacja programu kulturowego, ewaluacja i 
upowszechnianie rezultatów) 
Stale podnosi jakość stosowanych usług, ewaluuje swoje działania, wprowadza innowacje i rozwija swoją 
działalność współpracując ze szkołami UE, a także goszcząc uczniów z krajów europejskich w Polsce. 
 
W organizacji pracują 3 osoby, każda z nich ma ściśle określony zakres czynności w celu jak najlepszej 
realizacji projektów. Główna siedziba firmy znajduje się w Malmo. Organizacja praktyk w tej lokalizacji 
pozwala zapewnić praktyki zgodne z kierunkiem kształcenia i na najwyższym poziomie. 
 
Firma kładzie nacisk przede wszystkim na jakość projektu i jego realizacji, służąc pomocą w procesie składania 
wniosków i na poziomie kontraktowania oraz bierze aktywny udział w rozpowszechnianiu rezultatów 
projektu oraz organizuje miejsca staży, job shadowing, wizyty przygotowawcze i kontrolne, zgodnie z 
programem projektu, umiejętnościami uczestników oraz w ścisłej współpracy z zakładami pracy, biorąc pod 
uwagę również ich potrzeby. 
 
  
W roku 2019 właścicielka firmy współpracowała z 60 szkołami, przyczyniając się tym samym do organizacji 
wyjazdów prawie 1500 uczniów.   
EU Mobility Sverige promuje i organizuje projekty, które pomagają osobom związanym z edukacją w 
wykorzystaniu zalet, jakie wynikają z możliwości rozwijania kompetencji językowych i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych w ramach europejskich programów edukacyjnych. 
 

Szwedzkie firmy, z którymi współpracujemy charakteryzują się dynamicznym rozwojem, wysoko 
wyspecjalizowaną kadrą, stosowaniem najnowocześniejszych technologii, oferując tym samym zapoznanie 
uczniów z wieloma rozwiązaniami stosowanymi w Szwecji. 
 
Należy również podkreślić fakt, że EU Mobility współpracuje z firmami, które charakteryzują się 
różnorodnością działań związanych z tematyką projektu. Firma zbudowała relacje z wieloma 
przedsiębiorstwami, urzędami pracy, szkołami, college'ami, instytucjami rządowymi, instytucjami 
publicznymi, a także organizacjami pozarządowymi. Bogata sieć kontaktów instytucji partnerskiej pozwala 
na zapewnienie praktyk zawodowych dla naszych uczniów. 

 

 

 



Kierunki kształcenia: 

Z uwagi na różniący się od polskiego system przygotowania zawodowego EU Mobility Sverige zapewnia 
uczestnikom projektu praktyki na wysokim poziomie, które przyczyniają się do podniesienia kompetencji 
zawodowych i językowych uczniów. 
 
EU Mobility Sverige realizuje projekty dla branż obejmujących m.in. informatykę, mechanikę pojazdową, 
mechatronikę, elektrykę, mechanikę, elektronikę, ekonomię, hotelarstwo, turystykę, gastronomię, logistyka, 
telekomunikację, fryzjerstwo, energetykę odnawialną, ochronę środowiska, leśnictwo, rolnictwo, 
budownictwo, weterynaria, reklamę i marketing, grafikę, architekturę krajobrazu i wile innych. 
 
 
 

Wizyty i współpraca: 

 
EU Mobility Sverige może pochwalić się wieloma wizytami przygotowawczymi do innych krajów 
europejskich, m.in. do Polski, Czech, Słowacji, Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec w celu nawiązania lepszego, 
bezpośredniego kontaktu z partnerami zagranicznymi, przygotowania planowanych projektów, 
przedstawienia przyszłym beneficjentom korzyści jakie płyną z udziału w europejskich programach 
mobilności. Bierze również udział w szkoleniach i innych przedsięwzięciach w kraju i za granicą mających 
wspierać rozwój programów oraz uzupełnić wiedzę kadry zarządzającej projektami przyczyniając się tym 
samym do stałego polepszania ich jakości. 
 
Przykłady projektów realizowanych przy współpracy z właścicielką organizacji: 
 

• 2019-1-PL01- KA102-062324 „Czas na staż vol2” Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie 

• 2019-1-PL01-KA102-063165 „W europejskim stylu” Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku 

• 2018-1-PL01-KA102-048313 „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterow Westerplatte w Brzesku 

• 2018-1-PL01-KA102-048349 „Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomika” 

Zespol Szkol Ekonomicznych w Brzegu  

• 2017-1-PL01-KA102-035786 „Kształcimy mistrzów na europejskim rynku turystycznym” Regionalna 

Szkoła Turystyczna, ul. Wojska Polskiego 23 57-320 Polanica Zdrój 

• 2017-1-PL01-KA102-037770 “European Training - your opportunity  

for a Successful Start in the Professional World” Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych w Żywcu im. 

Armii Krajowej w Żywcu, ul. Szkolna 2, 34-300 Żywiec 

 
 
 



Cele działalności: 

 

→ Głównym celem działalności EU Mobility Sverige jest organizacja praktyk i staży zawodowych                           
dla uczniów, studentów i nauczycieli z całej Europy, czego efektem jest podniesienie kwalifikacji                           
i umiejętności zawodowych uczniów, poznawanie metod w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, 
podniesienie perspektyw zawodowych uczestników, podniesienie poziomu języka angielskiego oraz 
zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów lub dalszą edukację.  

→ 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.  

→ Zacieśnienie współpracy z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi i ich promocja poprzez odpowiednie 
upowszechnianie rezultatów projektów.  

→ Promocja wielokulturowości poprzez współpracę ze szkołami oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi 
z różnych krajów Europy i nie tylko. 

→ Czynny udział w integracji społecznej w zakresie międzykulturowości, jak i szeroko pojętych 
niepełnosprawności, wykluczenia społecznego, problemów w nauczaniu, imigracji.  
 
 

Wpływ projektu: 

Każdy zrealizowany projekt wpływa na EU Mobility Sverige oraz bezpośrednio na jej pracowników. 

Przyjmowanie kolejnych beneficjentów oraz zwiększenie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy 
jest dla EU Mobility bardzo cennym doświadczeniem. Pracownicy dostrzegają wpływ obecności 
beneficjentów i udział w projektach na funkcjonowanie organizacji. Wskazują na wzbogacenie potencjału 
zespołu, podniesienie prestiżu organizacji, poprawę wizerunku wśród potencjalnych partnerów, promocję                   
projektów mobilności, zwiększenie motywacji do pracy, a także zyskanie nowych pomysłów i praktyk. 
Niezmiernie ważna jest również większa świadomość kulturowa, językowa i tolerancja. 

EU Mobility Sverige wskazuje również, że dzięki realizacji wielu projektów udaje się stworzyć wieloletnią 
współpracę z partnerami, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, które będą wykorzystane w przyszłych 
projektach. 

EU Mobility Sverige zdobędzie nowy potencjał w zarządzaniu swoimi zasobami w oparciu o kontakt z innymi 
osobami – uczniami i nauczycielami – wzbogaci swój potencjał w rozumieniu kapitału ludzkiego, ale także 
możliwości działania. Realizacji projektu przyczyni się do jeszcze lepszej obsługi uczniów i nauczycieli, 
wprowadzi nowe elementy przyczyniające się do polepszenia i zintensyfikowania współpracy z instytucjami. 

 

 



Upowszechnianie: 

Niezmiernie ważnym elementem działalności EU Mobility jest stałe upowszechnianie rezultatów 
zrealizowanych projektów. Dzięki temu, kolejne podejmowane działania dostosowane są do potrzeb 
uczestników, a także mają wpływ na osiągnięcie zamierzonych celów poprzez bazowanie na wcześniejszych 
dobrych praktykach. 

Celem upowszechniania działań i prezentacji rezultatów jest bezpośredni wpływ, aby potencjalni 
beneficjenci i instytucje poznały korzyści płynące z realizacji projektów Erasmus+ oraz mogły korzystać na 
wypracowanych wcześniej doświadczeniach. 

EU Mobility Sverige, aby dotrzeć do jak największej ilości odbiorców korzysta z wielu dostępnych narzędzi 
służących upowszechnianiu. Już przed rozpoczęciem działań projektowych EU Mobility Sverige przedstawia 
swoje wcześniejsze doświadczenie w realizacji projektów i rezultaty z nich płynące poprzez prezentacje 
multimedialne, których odbiorcami są potencjalni partnerzy i beneficjenci. Drogą mailową do szkół i innych 
instytucji przesyłane są pliki skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz kadry zarządzającej.                    

Celem upowszechniania na tym etapie jest przede wszystkim zachęcenie szkół do podjęcia współpracy, 
przedstawienie korzyści płynących z realizacji projektu dla wszystkich stron, prezentacja doświadczenia firmy 
oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.   

Warto podkreślić, że EU Mobility Sverige będzie upowszechniać rezultaty i promować projekt na stronie 
internetowej, a także fanpage w popularnych mediach społecznościowych tj. Facebook, Twitter – na 
stronach tych zamieszczane będą fotorelacje i sprawozdania z bieżących działań i realizowanych                                           
projektów.  Internet jest jednym z najpopularniejszych narzędzi służących upowszechnianiu działań i 
rezultatów.  Jednak firma nie ogranicza się jedynie do tego typu działań. Aby dotrzeć do jak największej liczby 
odbiorców EU Mobility Sverige wykorzystuje materiały drukowane – ulotki, broszury, foldery, które 
dostarczane są do potencjalnych odbiorców drogą pocztową lub osobistą. 

EU Mobility Sverige zamieszcza informacje na temat realizowanych projektów oraz swojej działalności w 
lokalnych mediach w miarę możliwości (radio,prasa) 

Przedstawiciele firmy organizują spotkania bezpośrednie spotkania z potencjalnymi partnerami projektów, 
w ramach których informują o swoich działaniach, dobrych praktykach, doświadczeniu,  korzyściach 
płynących z udziału w projektach, rezultatach. 

Istotnym do podkreślenia jest fakt, że EU Mobility Sverige wykorzystuje trwałe rezultaty projektu, także po 
jego zakończeniu. Wcześniejsze doświadczenia w realizacji projektów unijnych mają bezpośredni wpływ na 
potencjalnych uczestników i organizacje. Rezultaty zrealizowanych projektów stanowią dobrą praktykę dla 
przyszłych partnerów. Upowszechnianie stanowi ważny czynnik w rozwoju EU Mobility, dlatego partner 
szczególnie dba o prezentacje doświadczenia, zaangażowania i trwałość rezultatów. 

 

 

 

 

 



Zespół: 

Właścicielka oraz pracownicy firmy EU Mobility Sverige posiadają ośmioletnie doświadczenie w zapewnianiu 
wysokiej jakości praktyk i staży zawodowych oraz kursów języka angielskiego dla uczniów, studentów i 
nauczycieli z krajów europejskich.  
Pracownicy firmy prowadzą monitoring realizowanych projektów, dbają o upowszechnianie efektów działań, 
a także zajmują się akredytacją i certyfikacją prowadzonych projektów.   
Podczas przygotowania i realizacji projektu firma wyznacza osobę odpowiedzialną za utrzymywanie stałej 
współpracy ze szkołą, opiekę nad uczestnikami, pomoc w sytuacjach problemowych, organizację zajęć 
kulturowych, przygotowanie koniecznych dokumentów, a także osobę odpowiedzialną za zakwaterowanie, 
wyżywienie, organizację transportu.   
 
Patrycja Kozieł – Pilarek  
Dyrektor 
 
Założycielka firmy EU Mobility Sverige.  Uzyskując tytuł magistra ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na 
Uniwersytecie Śląskim, pracowała 7 lat w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, a następnie 7 lat 
zarządzała Działem ds. wspierania rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi, w którym 
realizowała projekty unijne oraz krajowe.  

Może pochwalić się ośmioletnią współpracą ze szkołami w ramach projektów unijnych, dzięki czemu prawie 
1500 uczniów rocznie bierze udział w wyjazdach na praktyki zawodowe do krajów UE.    

Patrycja monitoruje przygotowanie, realizację, ewaluację i upowszechnianie projektów realizowanych we 
współpracy z organizacjami wysyłającymi krajów UE.  Współpracuje ze szwedzkimi przedsiębiorstwami 
zapewniając skuteczne przeprowadzenie praktyk w ramach mobilności.  Wspiera uczestników w zrozumieniu 
szwedzkiej kultury. Przygotowuje wszelkie konieczne dokumenty – budżet, program praktyk, umowa, 
certyfikaty, potwierdzenia. Przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa poprzez zakwaterowanie 
uczestników w hostelu. Zapewnia pomoc w sytuacjach nagłych 24h/7dni 

Monitoruje praktyki wraz z opiekunem z organizacji wysyłającej, nadzoruje ich prawidłowy przebieg /zgodnie 
z opracowanym programem/ 

Karol Pilarek - project manager 
Anna Korczak - project manager 
 

• organizują miejsca praktyk - przedstawiają listę przedsiębiorstw, z którymi współpracuje EU Mobility 
Sverige, w których uczniowie będą odbywać praktyki 

• organizują i monitorują zakwaterowanie uczniów 

• nawiązują współpracę z pracodawcami i mentorami w miejscach praktyk - opiekunem praktyk, ustala z 
nim szczegóły i program praktyk, planują i przeprowadzają proces ewaluacji. Po zakończeniu praktyk 
omawiają z mentorem osiągnięte rezultaty i umiejętności zdobyte przez ucznia podczas praktyk. 

• przygotowują w porozumieniu ze szkołą dokumentację projektu (porozumienia o programie zajęć, 
certyfikaty, współuczestniczą w przygotowaniu ECVET, Europass Mobility) 

• upowszechniają rezultaty projektu i efekty kształcenia 

• organizują program kulturowy (wycieczki) 
 
 



 

Zadania realizowane w projekcie: 

 

→ współpraca ze szkołą na etapie pisania wniosku: 
- ustalenie zasad współpracy  
- spotkania osobiste, telefony, maile, Skype meeting 
- budżet projektu 
- przedstawienie informacji o EU Mobility Sverige 
 

→ przygotowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego: 
- list intencyjny 
- harmonogram praktyk z rozbiciem na dni 
- porozumienie o programie praktyk z efektami kształcenia 
- lista przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy 
- opis zakwaterowania i wyżywienia 
- program kulturowy 
- wsparcie w uzupełnieniu wniosku aplikacyjnego  
 

→ po zatwierdzeniu projektu 
- podpisanie umowy ze szkołą (podział obowiązków stron) 
- ponowne ustalenie szczegółów pobytu (terminy, grupy, miejsca praktyk) 
- stała współpraca przed przyjazdem grupy 
- spotkanie z uczniami biorącymi udział w projekcie (osobiste lub Skype) 
 

→ w trakcie mobilności: 
- organizacja transferu lotniskowego do hostelu i z powrotem 
- organizacja zakwaterowania w hostelu i wyżywienia 
- spotkanie powitalne, przygotowanie kulturowe uczestników, spacer po mieście, regulamin pobytu 
- organizacja miejsc praktyk w oparciu o program praktyk i zakładane efekty kształcenia praktycznego 
- zapewnienie w każdym miejscu praktyk mentora nadzorującego przebieg praktyk i oceniającego 
postępy uczestników oraz zobowiązanie go do ewaluacji umiejętności zawodowych 
- monitorowanie przebiegu praktyk oraz ewaluacja wstępna, bieżąca i końcowa (ankiety, obserwacje, 
rozmowy z uczestnikami) 
- sprawdzenie poziomu języka angielskiego „na wejściu i wyjściu”  
- organizacja transferu lokalnego dla uczniów. W pierwszym dniu staży uczniowie zostaną przez 
pracowników EU Mobility zaprowadzeni do miejsc praktyk i zapoznani z mentorem. Pracownicy 
wskażą drogę i pokażą, jak korzystać z komunikacji miejskiej 
- realizacja programu kulturowego – 2 wycieczki 
- przygotowanie certyfikatów potwierdzających ukończenie praktyk oraz współudział w tworzeniu 
dokumentacji: Ecvet, Europass Mobility 
- upowszechnianie rezultatów i działania promujące projekt 
- opieka i wsparcie 24/7 
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