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O nas:  

NAZWA PRAWNA Universal Mobility SL 
NIP B98688963 
OID E10031080 
PIC 917994615 
ADRES Calle Santa María Micaela 18, pta. 119 

46008 Valencia 
STRONA INTERNETOWA www.mobilityprojects.com 
TELEFON +34 858 106 702 
TYP ORGANIZACJI MŚP 
PROFIT For Profit 
PRYWATNY/ PUBLICZNY Prywatny 
LICZBA PRACOWNIKÓW 18 
LICZBA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ 0 
  
REPREZENTACJA PRAWNA  
TYTUŁ Pan 
PŁEĆ Mężczyzna 
IMIĘ Moises 
NAZWISKO Margaix Beltran 
DZIAŁ Administracja 
POZYCJA Dyrektor 
TELEFON +34 649 450 754 
  
TYTUŁ Pani 
PŁEĆ Kobieta 
IMIĘ Magdalena Izabela 
NAZWISKO Adamczyk 
DZIAŁ Administracja 
POZYCJA Dyrektor, Kierownik Projektów 
TELEFON +34 626 677 896  
MAIL magdalena.adamczyk@mobilityprojects.com 
  
TYTUŁ Pan 
PŁEĆ Mężczyzna 
IMIĘ Florin 
NAZWISKO Manole 
DZIAŁ Administracja 
POZYCJA Dyrektor, Kierownik Projektów 
TELEFON +34 636 814 313 
MAIL florin.manole@mobilityprojects.com 
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Doświadczenie 

Universal Mobility jest młodą, hiszpańską firmą stworzoną w 2014 roku przez zespół z dużym 
doświadczeniem w obsłudze grup oraz zarządzaniu projektami unijnymi. 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.  

Organizujemy 

 miejsca staży 

 job shadowing 

 wizyty studyjne 

 wizyty techniczne 

 kursy 

zgodnie z programem projektu, umiejętnościami uczestników oraz w ścisłej współpracy z 
zakładami pracy, biorąc pod uwagę również ich potrzeby. 

Zrealizowaliśmy ponad 100 udanych projektów i przyjęliśmy ponad 1000 przeszkolonych 
uczniów. 

TYPY PROGRAMÓW, Z KTÓRYMI PRACOWALIŚMY 

ERASMUS+ 
Program Komisji Europejskiej dotyczący edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, który oferuje 
ogromne możliwości mobilności osób uczących się i personelu. 

 KA1: Mobilność osób. Krótkoterminowa mobilność studentów i pracowników 
szkolenia zawodowego w celu poprawy ich umiejętności, zwiększenia ich zdolności do 
zatrudnienia i zdobywania świadomości kulturowej. Przeprowadzają oni szkolenia z 
dostawcami VET i / lub firmami za granicą, od 2 tygodni do mniej niż 3 miesięcy. 

 ERASMUS PRO: Długotrwała mobilność uczących się VET lub absolwentów szkół 
wyższych, od 3 do 12 miesięcy. 

 KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Organizacje z różnych 
krajów uczestniczących współpracują, opracowują, dzielą się i przekazują najlepsze 
praktyki i innowacyjne podejścia w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży. 

PO WER - wsparcie polskiego rządu dla programu Erasmus + z zerową dotacją. Wszyscy 
studenci wyjeżdżający za granicę dzięki temu wsparciu finansowemu są zobowiązani do 
spełnienia wszystkich wymagań w ramach programu Erasmus +. PO WER oferuje także 
mobilności dla osób NEET i osób niepełnosprawnych. 

EFS - Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego mają na celu pomoc niepełnosprawnym 
młodym ludziom z problemami społecznymi lub psychicznymi. 

PROJEKTY SPORTOWE 

PROJEKTY SUBSYDIOWANE PRZEZ RZĄDY KAŻDEGO PAŃSTWA 
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SEKTORY VET 

Universal Mobility ma rozległą sieć lokalną i przyjęło ponad 1000 uczestników w ramach 

programów europejskich w następujących obszarach: 

Zarządzanie, administracja, hotelarstwo, turystyka, gastronomia, informatyka, 

mechanika samochodowa, awionika, eksploatacja portów i terminali, 

telekomunikacja, fryzjerstwo, energetyka odnawialna, oraz obszary powiązane z 

problematyką wykluczenia społecznego, pogłębiając tym samym z dnia na dzień 

swoje doświadczenie w obrębie mobilności i współpracy ponadnarodowej.  

PRZYKŁADY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ UNIVERSAL MOBILITY SL: 

GRANADA: 

WND-POWR.04.02.00-00-0012/16 „Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie 

kompetencji zawodowych nauczycieli” Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 

2016-1-PL01-KA102-024667 "PZS w Lędzinach: nasze europejskie doświadczenia" Powiatowy  
Zespół Szkół w Lędzinach 
 
2018-1-CZ01-KA102-047311 ”Exploring gastronomy in Spain” Střední průmyslová škola 

potravinářství a služeb Pardubice 

2016-1-PL01-KA102-023533 „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; zaangażuj 

mnie, a zrozumiem" - staże zawodowe nauką przez doświadczenie”  Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 

2017-1-SK01-KA102-035208 „Turiec to Europe, Europe to Turiec 2017”   
 
2017-1-RO01-KA102-036208 Experienta europeana pentru viitorii fermieri Montani.  Liceul 

Tehnologic "Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

2017-1-BE02-KA102-034512 Straffe leerlingen op stage in Europa. Stedelijk Lyceum 

Lamorinière 

2017-1-CZ01-KA102-034567  ”Work experience in Europe II”  

2017-1-CZ01-KA116-034719 “Vzdělání bez hranic”. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a ZŠ 

Ústí nad Labem. 

2019-1-DE02-KA102-005662 „The Johanniter in Europe – Europe, place of learning“ 

2019-1-PL01-KA101-062434 „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli – sukcesem 

uczniów” 
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2019-1-PL01-KA101-062024 “Staff Development- Success of School and Students” 

2018-1-PL01-KA102-048690 „Praktyka najlepszą nauką! – europejskie staże zawodowe” 

2019-1-PL01-KA101-062024 “Staff Development- Success of School and Students” 

2019-1-PL01-KA102-064142 „Mobilni, kompetentni, wykwalifikowani” 

VALENCIA: 

2016-1-PL01-KA102-023597 „Hiszpańskie staże kluczem do sukcesu zawodowego – Spanish 

traineeships a key to professional success” Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w 

Gdańsku 

2016-1-PL01-KA102-024046 „Nowoczesna szkoła, europejska praktyka, najlepsza praca” Zespół 

Szkół w Tłuszczu 

WND-POWR.04.02.00-00-0012/16 „Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie 

kompetencji zawodowych nauczycieli” Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 

2016-1-CZ01-KA102-023349 „Odborná zahraniční praxe 2016” SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 

15 

2017-1-PL01-KA102-036561 Europejscy zawodowcy. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

CKU im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie 

2017-1-RO01-KA102-036874 Un pas catre profesionalism – AutoProf. Liceul Tehnologic "Sf. 
Mucenic Sava" Berca 
 
2018-1-CZ01-KA102-047419 Community of Information Technology. Střední průmyslová škola 

elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice.  Karla IV. 13, 530 02 Pardubice, Czech 

Republic. 

2018-1-PL01-KA102-047917 „Praktyki zawodowe – kalejdoskop możliwości” 

2019-1-RO01-KA102-062817 „NEW EUROPEAN SKILLS FOR PERFORMING ARTS” 

2019-1-RO01-KA102-062817 „COOLART - NEW EUROPEAN SKILLS FOR PERFORMING ARTS” 

RO01-KA102-061992 „Mecanici pentru Europa”   

2019-1-RO01-KA102-062743 OBIECTIV – COMPETENTA SI PERFORMANTA IN INDUSTRIILE 

CREATIVE 

2019-1-RO01-KA102-062535 FORMAREA TINERILOR TEHNICIENI PENTRU PIAȚA DE MUNCĂ 

EUROPEANĂ 

2019-1-PL01-KA116-063090 „Praktyki na plus“ 



Universal Mobility SL 
Calle Santa María Micaela 18, pta. 119 
46008 Valencia 
www.mobilityprojects.com 
+34 858 106 702 

5 
 

2019-1-PL01-KA102-062645 „Walencja kluczem do sukcesu zawodowego” 

2019-1-PL01-KA102-063227 "Technicy z ZS w Bielicach na staż" 

MALAGA: 

2018-1-CZ01-KA116-047605 Zahraniční praktické odborné stáže - cesta kezvyšování odborných 

kompetencí žáků SOŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň.. Střední odborná škola 

obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 

2018-1-CZ01-KA102-047217 Internships Have No Borders. Střední průmyslová škola, Střední 

odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové  

2018-1-CZ01-LA102-047066 TRAINING OUR THIRD GRADE STUDENTS IN IRELAND AND SPAIN. 

VYSSI ODBORNA SKOLA, STREDNI PRUMYSLOVA SKOLA A OBCHODNI AKADEMIE CASLAV, 

PREMYSLA OTAKARA II. 938 

2018-01-PL01-KA102-049325 ,,Europejskie staże zawodowe. Szeroki horyzont na lepszą 

przyszłość” Zespół Szkól im. Prezydenta Ignacego Mościckiego 

2018-1-PL01-KA102-049321"ZSG w Łęcznej na staż" Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 

2019-1-CZ01-KA116-060392 Odborná praxe 2019 - Vocational Practical Training 2019 Vyšší 

odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie,Jablonec nad Nisou 

2019-1-IE01-KA102-051313 Kinsale College student and Staff mobility for work placement and 

learning, Kinsale College of Further Education    

POWER VET 2019-1-PL01-KA102-063697 Competences - Get Today, Use Now and in the Future 

POWER Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie  ul. Kościuszki 53 

KA1-VET-51/19 Knowledge from abroad, BIOTECHNICAL EDUCATIONAL CENTRE LJUBLJANA                                                               

 

SEVILLA: 

2015-1-PL01-KA102-014720 „Lotnicze horyzonty” Technikum Lotnicze ZDZ Katowice 
 
2015-1-PL01-KA102-015877 „Energetyczna łączność z Europą” Techikum Nr 8 w Katowicach 
 
2017-1-RO01-KA102-035898 Instruire practică de calitate, acces deschis pe piața muncii” 
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 
 
2017-CY- AIGAIA TRAINING MOBILITIES 

2017-1-PL-01-KA102-037569 "Lotnicze Perspektywy" 

2017-1-RO01-KA102-035898 „Instruire practică de calitate, acces deschis pe piața muncii” 
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2018-1-CZ01-KA102-047227 „Získej zkušenosti v Evropě II” 

2018-1-PL01-KA102-049679 „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów szkół ZDZ w 

Warszawie” 

 2018-1-PL01-KA116-049451 “Praktyki zawodowe w europejskich zakładach pracy szansą na 

lepsze zatrudnienie w zawodach ważnych dla gospodarki” 

2019-1-SK01-KA116-060579 “Together to Europe 2019” 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA: 

2017-1-PL01-KA1102-037070 “Ten zawód jest dla mnie” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisko 

2017-1-IT01-KA116-005935 “Feel Fusion” 

2018-1-PL01-KA116-049451 „Praktyki zawodowe w europejskich zakładach pracy szansą na 

lepsze zatrudnienie w zawodach ważnych dla gospodarki“ 

2018-1-CZ01-KA102-047438  

2019-1-PL01-KA116-064214 „Future profession is my choice” 

SAN SEBASTIAN: 

„Pod rozgwieżdżonym kulinarnie niebem San Sebastian” Zespół Szkół Zawodowych im. 9 

Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 prartnerami 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. 

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. 

 

Wpływ  

Dzięki udziałowi w projektach zagranicznych, Universal Mobility będzie mogła pochwalić się 

coraz lepszą współpracą z lokalnymi podmiotami zarówno publicznymi, jak i prywatnymi, co 

przyczyni się jednocześnie do promocji programów mobilności, większego nimi 

zainteresowania, podniesienia jakości projektów oraz otwarcia rynku na wielokulturowość, 

która nie powinna stanowić bariery we współczesnym świecie.  

Istotna jest również satysfakcja jaką niesie udział w programach edukacyjnych. Poprzez 

podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży budujemy naszą przyszłość.  

Dobry projekt stanowi najlepszą zachętę do tego, aby kolejne placówki edukacyjne wzięły 

udział w mobilnościach dając tym samym dodatkową szansę na rozwój swoim podopiecznym. 

 

Upowszechnianie rezultatów 

Universal Mobility podchodzi do upowszechniania rezultatów projektów w sposób 

zindywidualizowany. Mogą to być publikacje na portalach społecznościowych związanych z 

programami mobilności, na stronie internetowej oraz notatki do prasy, reportaże, wywiady, 

publikacje na stronach internetowych zakładów pracy, materiały promocyjne, itp. 

Upowszechnianie ma być promocją zarówno dla samego projektu, partnera wysyłającego, 

instytucji pośredniczącej, ale również i przede wszystkim dla samego beneficjenta, który 
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powinien czuć wagę szansy rozwoju jaka została mu dana dzięki programowi oraz zakładu 

pracy goszczącego beneficjenta. 

 

Partnerzy krajowi 

Partnerami krajowymi są podmioty publiczne i prywatne posiadające w więszości szerokie i 

wieloletnie doświadczenie w udziale w projektach mobilności przyjmując na staże 

beneficjentów z całej Europy i nie tylko. Praktyki odbywają się w naturalnym środowisku pracy, 

w warunkach jakie uczestnicy najprawdopodobniej odnajdą w swojej przyszłej pracy, będąc 

tym samym doskonałym wstępem i wielokrotnie pierwszym doświadczeniem zawodowym. 

Wykorzystane zostaną w praktyce zarówno umiejętności teoretyczne związane z ich profesją 

jak i językowe.   

PROJEKT KROK PO KROKU 

Universal Mobility oferuje pomoc od początku procesu każdego projektu: 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU 

1. Zaangażowanie w przygotowanie projektu i pomoc przy składaniu wniosków - ciągła 
komunikacja z naszym zespołem ekspertów ds. Zarządzania projektami pomaga 
przeprowadzić Cię przez wszystkie etapy, aby zapewnić pomyślny projekt. 

2. Komunikacja z naszymi kierownikami projektów odbywa się zwykle w Twoim ojczystym 
języku - angielskim, hiszpańskim, polskim, niemieckim, francuskim, rumuńskim, 
włoskim, czeskim, słowackim. 

3. Dane organizacji przyjmującej - Informacje na temat firm przyjmujących i szkół, 
numery PIC, efekty uczenia się, wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów, 
pomoc przy wdrożeniu ECVET. 

 

 

 

PO ZATWIERDZENIU PROJEKTU 

NAUCZANIE I MONITOROWANIE: 

PRZED MOBILNOŚCIĄ 

1. Planowanie daty projektu 
2. Instrukcje tworzenia profesjonalnych CV 
3. Rozmowa przez Skype ze studentem w języku angielskim 
4. Wybór firm 
5. Pomoc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów 
6. Podpisano umowy między Universal Mobility a firmami hostingowymi 
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PODCZAS MOBILNOŚCI 

1. Dzień powitania i indywidualna prezentacja dla firm 
2. Monitorowanie 
3. Co tygodniowa ocena uczestników 
4. Sesje ze szkoleniowcem trenerów Universal Mobility 
5. Pełna dostępność naszych koordynatorów przez cały dzień 
6. Działania upowszechniające - w naszych mediach społecznościowych i nie tylko 

PO MOBILNOŚCI 

1. Wypełnienie dokumentów (Europass, ECVET i więcej) 
2. Oficjalny certyfikat szkolenia 
3. Raport końcowy 
4. Rozpowszechnianie wyników projektu 

 

Usługi 

Kluczowym punktem dla Universal Mobility jest podniesienie jakości obsługi klienta na wyższy 

szczebel, poprzez monitoryzację pobytu beneficjenta i sprawne rozwiązywanie problemów 

jakie mogą stanąć na jego drodze. W tym celu daje się partnerom możliwość skorzystania z 

następujących usług, które pozwolą na pełną wizję projektu oraz jego realizację: 

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

 Zakwaterowanie w naszych lokalizacjach w Granadzie, Sewilli, Walencji, Barcelonie, 

Maladze, San Sebastian, Santiago de Compostela oraz na Mallorce. 

 Pełne wyżywienie. 

 Organizacja staży zgodnie z programem projektu, umiejętnościami uczestników oraz 

potrzebami instytucji goszczących. 

 Organizacja kursów językowych. 

 Transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania i z powrotem. 

 Transport lokalny. 

 Wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem. 

 Program kulturowy. 

 Rejsy statkiem „Mobility” w Walencji. 

 Animacje kulturowe na terenie ośrodka. 

 Zajęcia sportowe oraz taneczne. 

 Pokazy flamenco, koncerty. 

 Monitoring uczestników. 

 Rozpowszechnianie rezultatów projektu. 

Oferujemy organizację projektów w 8 miastach: 
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GRANADA, WALENCJA, MALAGA, SEWILLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

SAN SENASTIAN, BARCELONA I MALLORCA.  

AKTYWNE PRYGOTOWANIE I KONTYNUOWANIE NAUKI 

NASZYCH MENEDŻERÓW PROJEKTOWYCH 

Universal Mobility regularnie 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 przedstawienie korzyści wynikających z uczestnictwa w 

europejskich programach mobilności. 

Universal Mobility uczestniczy również w kursach i innych formacyjnych propozycjach nauki i 

wsparcia dla programów europejskich w Hiszpanii i za granicą, w celu lepszego zarządzania i 

poprawy jakości projektów. 

- DLA SZKÓŁ I NASZYCH PARTNERÓW 

ORGANIZATOR WYDARZEŃ TYGODNIOWYCH EUROPEJSKICH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 

Zorganizowaliśmy trzy wydarzenia, podczas których chcieliśmy upowszechniać wyniki dobrych 

praktyk przez 3 kolejne lata. W tym roku organizujemy naszą imprezę w Polsce - Jak poprawić 

swoje umiejętności zawodowe i osobiste - gdzie oferujemy warsztaty do szkolenia 

umiejętności osobistych i zawodowych. 

Zespół 

Moisés Margaix Beltrán, Dyrektor 

Biznesmen z Walencji, urodzony w 1971 roku, jeden z założycieli sieci Nest Hostels and Hotels, 

jednej z najbardziej znanych w Hiszpanii, która z upływem lat wyspecjalizowała się w obsłudze 

grup turystycznych z całego świata. 

Otrzymał dyplom w dziedzinie turystyki w Wielkiej Brytanii (HND Higher National Diploma in 

Tourism and Travel Solihull College). Swoją przygodę rozpoczął jako dyrektor Animacji w sieci 6 

hoteli Green Oasis Hotels. 

 

W 2004 roku, decyduje spełnić swoje marzenie, otwierając Red Nest Hostel w Walencji, a w 

2006 roku kolejny Purple Nest Hostel w tym samym mieście, mogące łącznie zakwaterować 

300 osób. 

Wtedy to postanawia stworzyć sieć Nest Hostels and Hotels, wyspecjalizowaną w 

przyjmowaniu turystów i grup młodzieży z całego świata zapewniając im wszystkie niezbędne 

usługi: zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturowy oraz kursy językowe. 
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W 2009 otwiera Yellow Nest Hostel oferujący 114 miejsc noclegowych. W 2010 White Nest 

Hostel i Nest Style w Granadzie, oba mogące zakwaterować łącznie 144 osoby. W 2011 Nest 

Style w Santiago de Compostela, hotel 3 gwiazdkowy oferujący 62 miejsca noclegowe. 

 

W 2012 roku Nest Hostels and Hotels przystępuje do udziału w przetargu organizowanym 

przez Urząd Miasta San Sebastian (Kraj Basków) na otwarcie Green Nest Hostel mogącego 

przyjąć 196 osób, usytułowanego w Parku Krajobrazowym i oferującego zakwaterowanie 

młodzieży odwiedzającej północną część Hiszpanii. 

 

W 2013 roku wygrywa konkurs w ramach programu europejskiego EURODISEA, 

wpółfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, na usługi zakwaterowania oraz 

utrzymania dla młodzieży niepełnosprawnej fizycznie oraz intelektualnie. 

 

W Universal Mobility jest odpowiedzialny m. in. za prawidłowe warunki zakwaterowania i 

utrzymania uczestników projektów. Sprawuje pieczę nad beneficjentami. 

 

BIURO GRANADA 

 

Magdalena Izabela Adamczyk, Dyrektor i Kierownik Projektów 

 

Polka urodzona w 1981 roku. Kończy turystykę na kierunku Technika Obsługi Ruchu 

Turystyczniego na ZSGH w Warszawie. W roku 2005, przenosi się do Hiszpanii, gdzie pięć lat 

później otrzymuje tytuł Magistra Filologii Hiszpańskiej na Uniwersytecie w Granadzie.  

 

W 2010 roku rozpoczyna przygodę z firmą White Nest Hostel, po czym jeszcze w tym samym 

roku poświęca się pracy jako Kierownik Europejskich Projektów Mobilności w prężnie 

działającej sieci firm zarządzających projektami mobilności (Leonardo da Vinci, Erasmus +, 

POKL oraz PO WER) będąc osobą odpowiedzialną za współpracę z Polską, Niemcami, Estonią, 

Litwą oraz Łotwą. Średnia projektów zatwierdzonych do realizacji we współpracy z tymi 

krajami, to około 30 projektów rocznie. Niektóre spośród projektów zostały ocenione przez 

polską Agencję Narodową jako bardzo dobre. 

 

Może się pochwalić długą współpracą ZDZ Katowice, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 

Dotkniętych Autyzmem "Szklany Mur" w Piekarach Śląskich, Powiat Ostródzki, Samodzielny 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Mrągowie, Zespół Szkół 

Technicznych w Częstochowie i Zespół Szkół w Tłuszczu, Zespół Szkół "Silesia" y Zespół Szkół 

Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku. 

 

W Universal Mobility jest odpowiedzialna za dział koordynacji projektów we współpracy z 

poszczególnymi krajami, m.in. Polską. Organizuje kalendarz projektów, koordynuje projektami, 

które Mobility Projects składa jako instytucja wysyłająca. Sprawuje pieczę nad beneficjentami. 

 

Florin Manole, Dyrektor i Kierownik Projektów   
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Urodzony w 1984 roku. W Hiszpanii osiedla się pod koniec 2007 roku i rozpoczyna swoją 

przygodę w sektorze turystycznym. Pracuje jako recepcjonista w Red Nest Hostel i Purple Nest 

Hostel w Walencji, dwa lata później w Yellow Nest Hostel w Barcelonie, a w 2010 roku jego 

pasja i chęć rozwoju prowadzą go do objęcia stanowiska menadżera w White Nest Hostel w 

Granadzie, obiektu wybranego najlepszym hostelem w Hiszpanii i siódmym w rankingu 

światowym w 2011 roku.  

 

W 2012 roku otrzymuje posadę dyrektora Green Nest Hostel w Kraju Basków, będącego 

własnością  Samorządu miasta San Sebastian, obiektu mogącego zakwaterować 196 osób. 

W 2015 roku rozpoczyna nową przygodę, jako dyrektor projektów we współpracy z Rumunią w 

ramach europejskiego programu Erasmus +, osiągając w konkursie 2016 75% projektów 

zatwierdzonych. 

 

W Universal Mobility jest odpowiedzialny m.in. za dział administracyjny oraz logistykę 

wszystkich projektów, tzn. organizację pobytów, transferów, transportu lokalnego, wycieczek, 

etc. Sprawuje pieczę nad beneficjentami. 

 

Hanna Cierniewska, Kierownik ds. operacyjnych 

 

Polka urodzona w 1990 roku. Kończy studia magisterskie na kierunku „turystyka i rekreacja” na 

Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizując w 2011 roku roczny pobyt na 

stypendium Erasmus na Uniwersytecie w Jaén, gdzie zdaje egzamin DELE C1 z języka 

hiszpańskiego. Po ukończeniu programu Erasmus rozpoczyna w 2013 roku studia magisterskie, 

wybierając kierunek „filologia hiszpańska” na wydziale Neofilologii w Poznaniu. W tym samym 

czasie stawia swoje pierwsze kroki w roli nauczyciela  języka hiszpańskiego. 

W Universal Mobility współpracuje ze wszystkimi pionami organizacyjnymi, wielokrotnie 

przewodzi jednemu lub więcej działowi, koordynując i nadzorując pracę personelu 

specjalistów. Podtrzymuje kontakty ze strategicznymi klientami i zewnętrznymi jednostkami, 

mającymi wpływ na długofalowy rozwój firmy. 

 

 

Juan Antonio Moreno Amer, Zastępca kierownika ds. operacyjnych 

Hiszpan urodzony w 1989 r. Pod koniec 2008 r. przeprowadził się do Granady, gdzie ukończył 

studia licencjackie na kierunku filologii angielskiej, które obejmowały rok Erasmusa na 

Uniwersytecie w Newcastle Upon Tyne. W 2015 r. ukończył studia magisterskie w zakresie 

edukacji średniej i matury, kształcenia zawodowego oraz nauczania języków na Uniwersytecie 

w Granadzie.Na tym etapie uniwersyteckim łączy studia pracując w branży turystycznej dla 

firmy Set Hotels w latach 2008–2013.  

 

W 2015 roku pełni obowiązki recepcjonisty w Nest Hostels and Hotels. Wielkie poświęcenie i 

pasja do tej pracy sprawiły, że od 2017 roku był kierownikiem Nest Style Hotel Granada, a 
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także był odpowiedzialny za orgazniację pobytu grup w Nest Hostels w Granadzie. W Universal 

Mobility pełni funkcję zastępcy kierownika ds. operacyjnych, odpowiedzialnego za zarządzanie 

zakwaterowaniem, wyżywieniem, transportem, działalnością kulturalną i usługami 

administracyjnymi. 

 

Anna Łuszcz, Manager to spraw rozwoju i szkoleń 

 

Polka urodzona w 1984 roku. W 2009 roku kończy Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w 

Warszawie z tytułem Psychologa Społecznego oraz w 2016 roku Szkołę Trenerów SET w 

Warszawie z tytułem Trener Biznesu. 

Przez ponad 8 lat pracuje w bankach (GE Money Bank, Idea Bank) oraz firmach doradctwa 

finansowego (Money Expert, Expander) na róznych stanowiskach od Specjalisty w Dziale 

Wsparcia Sprzedaży, przez Project Managera po Trenera. Spędza ponad 1500 godzin na Sali 

szkoleniowej w roli trenera i około 600 godzin jako coach indywidualny. 

W 2016 podejmuje decyzję o przeprowadzce do Granady, w Hiszpanii. 

 

W Universal Mobility odpowiedzialna za organizację i realizację programu kulturowego oraz 

szkolenia miękkie dla nauczycieli i pracowników firm. 

 

Paula Jadczak, Koordynator Projektów 

Polka urodzona w 1990 roku. Kończy studia inżynierskie na kierunku „ogrodnictwo”  oraz 

magisterskie na kierunku „biotechnologia” na Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologiznym w Szczecinie.  Jest w trakcie realizacji studiów doktoranckich. Podczas studiów 

odbyła szereg praktyk min. w Bułgarii, Kazakhstanie oraz Hiszpanii, gdzie pracowała na 

tamtejszych uniwersytetach i w labolatoriach biotechnologicznych. Posiada doświadczenie jako 

koordynator studiów zagranicznych, współpracowała z biurami ERASMUS + oraz IAESTE w 

Polsce i za jej granicami. W Hiszpanii jest nauczycielem języka polskiego oraz angielskiego.  

W Universal Mobility jest odpowiedzialna za koordynację i organizację staży odbywających się 

w Granadzie, kontakt z zakładami pracy oraz organizację i monitoryzację przebiegu staży. 

 

 

BIURO MALAGA 

Anna Přibylová , Kierownik i Koordynator Projektów   

Anna urodziła się w 1990 roku w Czechach. W roku 2009 przeprowadziła się do Hiszpanii, gdzie 

otrzymała stypendium doskonałości hiszpańskiego ministerstwa za studia na Uniwersytecie w 

Granadzie. Ukończyła szkolenie z rocznym stypendium Erasmusa w Wielkiej Brytanii, a w 2014 

r., uzyskała tytuł magistra psychologii.  

Dzięki doświadczeniu psychologicznemu i związanym z tym doświadczeniem, Anna oferuje 

profesjonalny trening zawodowy dla uczniów oraz wsparcie psychologiczne i pedagogiczne 
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podczas projektu. Jej główną motywacją jest pomaganie innym w rozwoju osobistym oraz 

lepsze wprowadzanie uczniów i nauczycieli na rynek pracy.  

W Universal Mobility kieruje naszym biurem w Maladze i pracuje jako Kierownik i Koordynator 

Projektów, odpowiadając za Czechy i Słowację. Prowadziła także projekty z innych krajów 

europejskich, głównie z Polski, Rumunii, Niemiec, Austrii, Francji, Turcji i Grecji. Ponadto pełni 

funkcję koordynatora staży w hiszpańskich firmach i ma doświadczenie w zakresie strategii 

sprzedaży i marketingu. 

 

BIURO VALENCIA 

 

Dominika Jastrzębowska, Koordynator Projektów 

Urodzona w 1992 w centralnej Polsce. Skończyła studia inżynierskie w zakresie zarządzania 

logistycznego na Politechnice Łódzkiej. Po studiach wyjechała na praktyki studenckie w ramach 

programu Erasmus+ do Sewilli, gdzie zakochała się nie tylko w języku hiszpańskim, ale też w 

hiszpańskim stylu życia. Później rozpoczęła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w 

języku angielskim, również na Politechnice Łódzkiej, równocześnie będąc Studenckim 

Promotorem Programu Erasmus+ i zachęcając studentów do wyjazdów zagranicznych na studia 

bądź praktyki oraz udzielając się w organizacji studenckiej Erasmus Student Network przy 

swojej uczelni organizując liczne wydarzenia dla studentów zagranicznych przyjeżdżających do 

Polski na studia. W czasie studiów dzięki programowi Erasmus+ dwukrotnie wyjechała na 

praktyki zagraniczne do Walencji i studiowała przez semestr na Universidad Politécnica de 

Valencia. Pełne zabytków miasto, piękna pogoda i hiszpańska atmosfera tak przypadły jej do 

gustu, że postanowiła zostać i rozwijać się zawodowo w Walencji. 

W Universal Mobility Dominika odpowiedzialna jest za koordynację i kontakt z grupami, 

realizację programu kulturowego i monitorowanie praktyk. 

 

Cezara Rebeca Cretu, Koordynator Projektów   

Urodzona w Rumunii w 1995 r., Wraz z rodziną zamieszkała w Hiszpanii w 2005 r. Naukę 

odbyła w instytucjach hiszpańskich. W 2017 r. Ukończyła studia licencjackie z historii sztuki na 

Uniwersytecie w Walencji, a w 2018 r. studia magisterskie w dziedzinie dziedzictwa 

kulturowego obejmujące identyfikację, analizę i zarządzanie na tym samym uniwersytecie. 

Przygodę związaną z projektami kulturalnymi rozpoczęła w 2016 roku od praktyk w różnych 

instytucjach kulturalnych, takich jak Benlliure House-Museum czy Bancaja Cultural Foundation. 

Przez te wszystkie lata rozwijała się na różnych płaszczyznach, dzięki którym zdobyła 

doświadczenie w obsłudze klienta, zarządzaniu grupą podczas wizyt kulturalnych, aktualizacji i 

zarządzaniu archiwami oraz publikacjami lub pomocy na wystawach czasowych. Wykonywała 

także różne prace w dziale obsługi klienta i sprzedaży, zorientowane na pozyskiwanie nowych 

klientów, a także zarządzanie dokumentacją i zadania administracyjne. 
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W Universal Mobility jest odpowiedzialna za koordynację i organizację staży odbywających się 

w Walencji. 

 

 

BIURO SEVILLA 

Rocío Muñoz, Koordynator ds. redagowania projektów 

Urodzona w Hiszpanii w 1981 roku, Rocío ukończyła studia z zakresu nowoczesnych języków 

obcych na Uniwersytecie w Sewilli. Po ukończeniu studiów zdecydowała się na dwujęzyczne 

studia magisterskie z zakresu komunikacji biznesowej i międzynarodowej, ponieważ zawsze 

marzyła o pracy nad międzynarodowymi projektami. W 2009 roku Rocío wyruszyła w nową 

przygodę do Wielkiej Brytanii, gdzie osiedliła się po ukończeniu studiów magisterskich w 

zakresie edukacji i pracowała przez 8 lat jako nauczyciel języków obcych w szkole średniej, 

kierownik ds. języków w szkole podstawowej, egzaminator brytyjskich komisji egzaminacyjnych 

i tłumacz. 

Podczas swojego pobytu w Bristolu (Wielka Brytania), Rocío otrzymała status 

wykwalifikowanego nauczyciela od angielskiego wydziału edukacji i została oficjalnym 

egzaminatorem Instytutu Cervantesa. Pośród innych projektów, Rocío zarządza tłumaczeniem 

dla SWIMTAG, wiodącej brytyjskiej firmy z branży technologii sportowych, a także dla 

tworzenia podtytułów dla serii o dzikich zwierzętach dla wytwórni filmowej Ammonite Films. 

W 2017 wróciła do Hiszpanii, aby ukończyć tytuł magistra w zakresie tłumaczenia 

audiowizualnego, lokalizacji i dubbingu, po tym, jak zdobyła doświadczenie w tworzeniu 

napisów, ponieważ kino jest jedną z jej pasji. Ponadto uczestniczy w pracach Hiszpańskiego 

Towarzystwa Języków Nowożytnych, realizując zadania związane z dostępnością stron 

internetowych, zasobami, glosariuszami i organizacją szkoleń itp. 

W styczniu 2018 roku dołączyła do zespołu Mobility Sevilla jako kierownik projektu, 

koordynując międzynarodowe projekty, zarządzając stażami i monitorując je dla studentów, a 

także program kulturalny i lekcje hiszpańskiego. 

 


