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Słowo wstępne (D 1.2) 

Metodologię zbierania informacji na temat dobrych praktyk oraz historii sukcesu w zakresie 

społecznej i politycznej aktywności młodych obywateli UE w krajach goszczących 

przedstawiciele organizacji partnerskich uzgodnili w trakcie sesji spotkań on-line. Ustalono, 

że badania prowadzone być mogą na dwa sposoby: w formie wywiadów oraz wyszukiwania 

danych w Internecie (badania typu „zza biurka”). Każdy z partnerów miał za zadanie 

przeprowadzić serię minimum 10 wywiadów, a następnie opisać dobre praktyki i historie 

sukcesu używając ustalonego wcześniej wzoru opisu dobrej praktyki. 

WPROWADZENIE - RAPORT PORÓWNAWCZY 

Opisy dobrych praktyk opracowane na podstawie informacji zebranych w każdym z krajów 

partnerskich przedstawiają zbiór najlepszych praktyk i historii sukcesu zebranych w trakcie 

realizowania działań analitycznych w ramach projektu MyEU, przez COOSS MARCHE Onlus 

Scpa we Włoszech, Fundację Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych w Polsce oraz Magyar 

Nepfoiskolai Tarsagag na Węgrzech. Wszystkie przedstawione tutaj dane zebrano zgodnie z 

wcześniej uzgodnioną metodologią, opisaną w Załączniku "Dobre praktyki i szablony 

wywiadów". 

Celem badań było opracowanie zbioru historii z potencjałem do inspirowania praktycznymi 

przykładami oraz pokazania korzyści wynikających z korzystania z praw wynikających z 

obywatelstwa europejskiego podczas pobytu w którymkolwiek kraju goszczącym UE w 

dziedzinach takich, jak: 

1) Mobilność zawodowa; 

2) Kształcenie i doradztwo zawodowe; 

3) Wolontariat oraz aktywność społeczna i polityczna. 

Uzgodniona metodologia przewidywała zastosowanie najpierw analizy danych typu „zza 

biurka” (desk research), a następnie wybór DOBRYCH PRAKTYK, uzupełnionych informacjami 

uzyskanymi w trakcie przeprowadzonych wywiadów. 

Uzyskane rezultaty są prezentowane w rezultatach badań przeprowadzonych w 

poszczególnych krajach następująco: 

1. Rezultaty badań typu „zza biurka”, 

2. Opisy Dobrych Praktyk. 
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1. Rezultaty badań typu „zza biurka” dotyczące Polski 

W okresie między pierwszym spotkaniem projektowym (18-19 stycznia 2018 r.), a czerwcem 

2018 r. zespół FAIE przeprowadził badania typu „zza biurka” na temat krajowych 

doświadczeń dotyczących praktyk mobilności w UE polskiej młodzieży. 

Głównymi kanałami zbierania informacji były: 

 Osoby współpracujące z Fundacją, które mieszczą się w definicji grupy docelowej 
(młodzież w wieku 18 – 35 lat); 

 Informacje dostępne w sieci Internet. 
 
Pierwszym krokiem w ramach tego działania było wstępne badanie na temat polskich 

doświadczeń w zakresie mobilności. Pod koniec badania zespół FAIE przeprowadził wywiady 

z 12 młodymi ludźmi, którzy uczestniczyli w mobilnościach w innych, niż kraj pochodzenia, 

krajach UE. Pięć wybranych historii zostało przeanalizowanych szczegółowo. Wybór historii 

do zaprezentowania w niniejszym raporcie dokonany został biorąc pod uwagę kryteria takie 

jak:  rodzaj mobilności, korzyści płynące z mobilności dla jej uczestnika/uczestniczki oraz 

doświadczenia w korzystaniu z praw, wynikających z obywatelstwa Unii Europjskiej.  
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2. Opis polskich dobrych praktyk 

W wyniku głosowania podczas wewnętrznego spotkania wszystkich członków polskiego 

zespołu projektowego MYEU, wyłoniono 5 Polskich Dobrych Praktyk do umieszczenia w Bazie 

Dobrych Praktyk projektu MyEU. 

Polskie Dobre Praktyki – opisane i poddanych analizie według ujednoliconego wzoru – Tabeli 

Dobrych Praktyk i Wywiadów – prezentujemy poniżej. 

 

2.1  Dobra Praktyka nr 1 

 
Dobra Praktyka nr 1 Kraj/miejsce 

skąd: Polska 

dokąd: Korsyka, Francja 

Czas trwania, daty 6 m-cy, 2008. 

Organizator wyjazdu Inicjatywa własna 

Dofinansowanie Na początku: samofinansowanie (pieniądze zarobione w 

trakcie pracy wakacyjnej w Anglii i Szkocji); potem – 

wsparcie w postaci stypendium dla studentów 

(udzielone przez uczelnię w kraju goszczącym). 

Liczba młodych ludzi, 

którzy brali udział w 

mobilności  

2 Wiek 24 lata w chwili 

rozpoczęcia mobilności  

Wykształcenie Uniwersytet  (ostatni rok studiów magisterskich) 

Płeć Mężczyzna i kobieta 

Typ wyjazdu 

Mobilność edukacyjna, w celu: 

 Ukończenia studiów; 

  Zrealizowania badań  do pracy dyplomowej; 

Motywacja Wykonanie badań do pracy dyplomowej (etnologia) + 

osobiste zainteresowanie muzyką korsykańską oraz 

znajomość lokalnego języka (francuski). 

Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 

Rozmowa telefoniczna z przedstawicielem Uniwersytetu Korsykańskiego. 

 

Rodzaj informacji 

zebranych przed 

rozpoczęciem mobilności 

 Artykuły naukowe, wiedza o Korsyce; 

  Lokalne możliwości transportu; 

Opis działań podczas 

mobilności 

Przeprowadzenie badań etnologicznych do pracy 

magisterskiej: poszerzenie wiedzy tradycjach i 
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 zwyczajach Korsykańczyków, przeprowadzanie 

wywiadów ("Dlaczego Korsykanie ubierają się na 

czarno?"). 

Korzyści  Prowadzenie badań - odkrywanie czegoś 

nowego, interesującego. Wyniki badań zostały 

następnie opublikowane w publikacjach 

naukowych w Polsce; 

 Odkrywanie "kawałka świata"; 

  Doświadczanie nowej kultury; doświadczenie 

znalezienia się w innej sytuacji - "to 

doświadczenie procentuje nawet dzisiaj"; 

  Poprawa znajomości języka obcego (francuski). 

Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

Wyzwania: 

- Przekonanie miejscowej ludności do rozmowy, do 

otwarcia się, do podzielenia się swoimi historiami - 

zajęło to bardzo dużo czasu; 

- Niektóre wyzwania formalne i logistyczne: biurokracja 

(współfinansowanie mieszkania, poruszanie się po 

wyspie); 

- Język lokalny (slang); 

Dodatkowe informacje, 

komentarz 

W 2008 r. Internet nie był tak popularny i dostępny, jak 

dziś; mobilność była  organizowana w większości bez 

użycia tego narzędzia. 

2. Korzystanie z praw związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej: 

a) Opieka konsularna:  Czy podczas 
pobytu w kraju spoza UE, w którym nie 
było ambasady ani konsulatu Twojego 
kraju a potrzebowałeś/-aś pomocy, 
skorzystałeś/-aś z ochrony konsularnej 
w ambasadzie lub konsulacie innego 
kraju UE (w sytuacjach związanych na 
przykład ze śmiercią, wypadkiem lub 
chorobą, aresztowaniem lub 
zatrzymaniem, będąc ofiarą brutalnego 
przestępstwa czy repatriacji)? 

Nie 

b) Ubezpieczenie społeczne: Czy 

kiedykolwiek korzystałeś/-aś z prawa 

dostępu do ubezpieczenia społecznego 

mieszkając w innym kraju UE niż kraj 

Twojego pochodzenia? 

Nie 
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 c) Opieka Zdrowotna:  Czy 

kiedykolwiek korzystałeś/-aś z prawa do 

uzyskania opieki zdrowotnej za granicą  

na terytorium UE (w innym kraju UE niż 

Twój kraj pochodzenia)? 

Tak. Uczestniczka mobilności bardzo ciężko 

zachorowała; była leczona w ramach 

ubezpieczenia studenckiego (najpierw 

zbadana przez lekarza uniwersyteckiego, a 

następnie wysłana do szpitala). Została 

wyleczona w ramach ubezpieczenia 

studenckiego, z którego korzystała na tych 

samych warunkach, co miejscowi studenci. 

 

Trzeba było zapłacić za usługi dentystyczne – 

na takich samych zasadach jak miejscowi. 

d) Uczestniczenie w życiu 

politycznym UE: Czy głosowałeś/-aś  

i/ lub kandydowałeś/-aś w wyborach 

lokalnych i/lub europejskich w kraju UE 

innym niż Twój kraj pochodzenia? 

Nie 

e.1) Petycje i skargi: 
Czy kiedykolwiek składałeś/-aś petycję 
do Parlamentu Europejskiego, aby 
odniósł się do Twojej osobistej potrzeby 
lub skargi, lub w sprawie interesu 
publicznego (dotyczącego Cię 
bezpośrednio)? 

Nie 

e.2) Petycje i Skargi: 
Czy kiedykolwiek złożyłeś-aś skargę 
do Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich w związku z 
niewłaściwym postępowaniem 
instytucji lub organu UE? 

Nie 

e.3) Petycje i skargi: 
Czy kiedykolwiek kontaktowałeś/-aś 
się bezpośrednio z instytucjami UE  
i /lub organami doradczymi UE, aby 
uzyskać odpowiedź na konkretne 
pytanie? 

Nie 

 f. Prawo do swobodnego 

przemieszczania się i pobytu: Czy 

kiedykolwiek zamieszkiwałeś/-aś w 
innym kraju UE niż Twój kraj 
pochodzenia?  
Jeśli tak, czy czułeś/-aś się 
dyskryminowany/-a ze względu na 
swoje obywatelstwo? 

Tak. Respondentka pół roku spędziła na 
Korsyce w celu ukończenia studiów 
etnologicznych i prowadzenia badań do pracy  
magisterskiej. 
Nie doświadczyła dyskryminacji ze względu na 
narodowość. 

g. Prawo do studiowania/uczenia się Tak. Lokalna uczelnia przyjęła wniosek dwójki 
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za granicą 
Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się w  
innym kraju UE niż Twój kraj 
pochodzenia? Jeżeli tak, to czy Twoja 
nauka odbywała się na tych samych 
warunkach, z jakich korzystali 
obywatele kraju goszczącego? 

studentów z Polski; otrzymali wsparcie przy 
wypełnianiu wszystkich niezbędnych 
dokumentów (nie było wcześniejszej 
współpracy między uniwersytetem 
korsykańskim a polskim, macierzystym 
uniwersytetem). 
Obaj polscy studenci studiowali na tych 
samych warunkach, co miejscowi studenci: 
mieli prawo do miejsca w akademiku, a 
następnie otrzymali dofinansowanie na 
wynajem mieszkania (50-70% kosztów 
wynajmu mieszkania - na takich samych 
warunkach, jak miejscowi studenci). Mogli też 
korzystać z "taniej stołówki", do której mieli 
prawo miejscowi studenci. 

 

2.2 Dobra praktyka nr 2  
 

Dobra praktyka nr 2 Kraj / Miejsce 

Skąd: Polska 

Dokąd: Łotwa 

Czas trwania, daty 12 m-cy, 2016/17 

Organizator wyjazdu NGO 

Dofinansowanie Program Erasmus + 

Liczba młodych ludzi, którzy 

brali udział w mobilności  

1 Wiek 26 lata w chwili 

rozpoczęcia mobilności 

Wykształcenie Uniwersyteckie 

 

Płeć Kobieta 

Typ wyjazdu 

Wolontariat (mobilność związana z wolontariatem). 

Motywacja • Pragnienie "ucieczki od" niezadowalającej 

pracy. 

• Aby uczyć się nowych rzeczy. 

• Motywacja osobista. 

Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 

Respondentka najpierw dowiedziała się o możliwości podjęcia wolontariatu za granicą od 

koleżanki z pracy. Następnie wyszukała w Internecie organizacje wysyłające; zapisała się 

na ich newslettery. Po znalezieniu i wyborze miejsca wolontariatu  - otrzymała wszystkie 

informacje organizacyjne od organizacji wysyłającej. 

Rodzaj informacji zebranych 

przed rozpoczęciem 

mobilności 

• Jak wygląda współfinansowanie - ile pieniędzy 

trzeba będzie wydać? 

• Jakiego rodzaju zadania/czynności będę 
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wykonywać? 

• Czy będą dostępne jakieś materiały informacyjne? 

Opis działań podczas 

mobilności 

 

Animacja czasu wolnego w domach spokojnej starości - 

praca z osobami starszymi: organizacja wydarzeń 

aktywizujących pensjonariuszy domów spokojnej 

starości - wycieczki, zajęcia artystyczne, gry itp. 

Korzyści  Sprawdzanie siebie: "Czy będę w stanie poradzić   
sobie psychicznie?" (Odpowiedź była 
pozytywna); 

 Sprawdzenie się w pracy z osobami starszymi (z  
pozytywnym wynikiem); 

 Sprawdzenie własnych umiejętności 
organizacyjnych - to była niezależna praca - 
potrzebne były umiejętności organizacyjne, nie 
tylko kreatywne (z pozytywnym wynikiem); 

 Nawiązywanie nowych znajomości, które trwają 
nadal - a następnie odwiedzanie nowych 
przyjaciół w całej Europie. 

 
Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

Wyzwania: 

 Ciągłe zmiany koordynatora w organizacji 

wysyłającej (Z kim mam rozmawiać tym 

razem?) 

 Puste mieszkanie zaoferowane już na Łotwie 

(bez mebli)  – potrzeba było to wyjaśniać z 

lokalnym koordynatorem; 

 Niejasne zasady refundacji posiłków (w końcu 

wyjaśnione). 

Dodatkowe informacje, 

komentarz 

Respondentka wcześniej studiowała na Łotwie. przez pół 

roku, w ramach programu Erasmus+ (2014-2015). 

Znała język lokalny – ponieważ studiowała filologię 

łotewską w Polsce. Po powrocie z mobilności 

respondentka po raz kolejny udał się na Łotwę (2017 r.) 

na 1,5-tygodniowy kurs / szkolenie (również w ramach 

programu Erasmus). 

Respondentka podsumowuje, że nawet jeśli wystąpią 

pewne trudności,  z mobilności wynika znacznie więcej 

korzyści. Poleca taki wyjazd wszystkim młodym ludziom. 

 

2. Korzystanie z praw związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej: 
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a) Opieka konsularna  Czy podczas 
pobytu w kraju spoza UE, w którym nie 
było ambasady ani konsulatu Twojego 
kraju a potrzebowałeś/-aś pomocy, 
skorzystałeś/-aś z ochrony konsularnej w 
ambasadzie lub konsulacie innego kraju 
UE (w sytuacjach związanych na przykład 
ze śmiercią, wypadkiem lub chorobą, 
aresztowaniem lub zatrzymaniem, będąc 
ofiarą brutalnego przestępstwa czy 
repatriacji)? 

Nie 

b) Ubezpieczenie społeczne: Czy 

kiedykolwiek korzystałeś/-aś z prawa 

dostępu do ubezpieczenia społecznego 

mieszkając w innym kraju UE niż kraj 

Twojego pochodzenia? 

Nie 

 c) Opieka Zdrowotna:  Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa do uzyskania 

opieki zdrowotnej za granicą  na 

terytorium UE (w innym kraju UE niż 

Twój kraj pochodzenia)? 

 Tak. Respondentka korzystała z opieki 

zdrowotnej kilka razy. Odpłatnie, ale koszty 

zostały zrefundowane w ramach 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

d) Uczestniczenie w życiu politycznym 

UE: Czy głosowałeś/-aś  

i/ lub kandydowałeś/-aś w wyborach 

lokalnych i/lub europejskich w kraju UE 

innym niż Twój kraj pochodzenia? 

Nie 

e.1) Petycje i skargi: 
Czy kiedykolwiek składałeś/-aś petycję do 
Parlamentu Europejskiego, aby odniósł się 
do Twojej osobistej potrzeby lub skargi, 
lub w sprawie interesu publicznego 
(dotyczącego Cię bezpośrednio)? 

Tak. Respondentka podpisała kilka 

dotyczących praw zwierząt i kwestii 

środowiskowych. Uważa, że podpisywanie 

petycji ma sens. 

e.2) Petycje i Skargi: 
Czy kiedykolwiek złożyłeś-aś skargę do 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich w związku z niewłaściwym 
postępowaniem instytucji lub organu UE? 

Nie 

e.3) Petycje i skargi: 
Czy kiedykolwiek kontaktowałeś/-aś się 
bezpośrednio z instytucjami UE  
i /lub organami doradczymi UE, aby 
uzyskać odpowiedź na konkretne pytanie? 

Tak. Respondentka zwracała się w sprawie 

dotyczącej stowarzyszenia, z którym 

współpracuje, po angielsku; otrzymała 

odpowiedź. 
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 f. Prawo do swobodnego 

przemieszczania się i pobytu: Czy 

kiedykolwiek zamieszkiwałeś/-aś w innym 
kraju UE niż Twój kraj pochodzenia?  
Jeśli tak, czy czułeś/-aś się 
dyskryminowany/-a ze względu na swoje 
obywatelstwo? 

Tak. Respondentka spędził w sumie ponad rok 

za granicą, na Łotwie; studiowała, 

uczestniczyła w wolontariacie, uczyła się i 

pracowała. Była również zatrudniona za 

granicą (2009 i 2017 r.) na tych samych 

warunkach, co lokalni mieszkańcy. 

Tylko polski Urząd Skarbowy miał problemy z 

rozliczeniem podatku; problem  został 

rozwiązany. 

g. Prawo do studiowania/uczenia się 
za granicą 
Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się w  innym 
kraju UE niż Twój kraj pochodzenia? Jeżeli 
tak, to czy Twoja nauka odbywała się na 
tych samych warunkach, z jakich 
korzystali obywatele kraju goszczącego? 

Tak. Respondentka przez rok studiowała na 

uniwersytecie na Łotwie w ramach programu 

Erasmus +. Nie było problemów z uznaniem 

okresu studiów na Łotwie przez polski 

uniwersytet. 

 

2.3 Dobra praktyka nr 3 
 

Dobra praktyka nr 3 

 

Kraj /miejsce 

skąd: Polska 

dokąd: Francja 

Czas trwania, daty 8 lat (2005 – 2012) 

 

Organizator wyjazdu Na początku Program Erasmus dający możliwość 

studiowania we Francji (1 rok); potem własna 

inicjatywa. 

 

Dofinansowanie Erasmus na początku, potem – utrzymanie się we 

własnym zakresie. 

Liczba młodych ludzi, 

którzy brali udział w 

mobilności  

1 Wiek 26 lata w chwili 

rozpoczęcia mobilności 

Wykształcenie Studia doktoranckie 

 

Płeć Kobieta 

Typ wyjazdu 

Mobilność edukacyjna i zawodowa. 

Studia za granicą oraz praca. 

Motywacja Jako studentka literatury francuskiej Respondentka 

chciała uczyć się ‘u najlepszych’. Potem zakochała się i 

zdecydowała się zostać. 
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Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 

Respondentka dowiedziała się o możliwości studiowania za granicą od znajomego, a 

następnie sprawdziła tę opcję na swoim uniwersytecie. W 2005 r. na jej uniwersytecie 

wyjazd w ramach programu Erasmus wiązał się z dużą ilością biurokracji. 

Rodzaj informacji 

zebranych przed 

rozpoczęciem mobilności 

 Praktycznie nie uzyskała żadnych informacji na 

swoim uniwersytecie w Polsce; 

 Pojechała ze swoim kolegą “w ciemno” – 

wszystkie istotne informacje uzyskała dopiero 

na miejscu, we Francji. 

Opis działań podczas 

mobilności 

 

Respondentka na czwartym roku studiów wyjechała do 

Francji (Lille University); przez pół roku studiowała w 

ramach programu Erasmus. Następnie przedłużyła swój 

pobyt na cały rok. Potem postanowiła kontynuować 

naukę, podejmując studia doktoranckie na 

uniwersytecie w Lille; ukończył studia podyplomowe i 

uzyskała tytuł doktora. Dostał pracę na Uniwersytecie w 

Lille - nauczanie literatury francuskiej – którą 

wykonywała przez 2 lata. Pracowała również w innych 

miejscach, aby móc utrzymać się we Francji (m.in. 

pracowała w bibliotece uniwersyteckiej, w prefekturze i 

jako asystent członka Parlamentu Europejskiego). W 

międzyczasie działała również jako wolontariuszka w 

lokalnej organizacji pozarządowej. 

Korzyści  Możliwość uzyskania prestiżowej pracy za 

granicą; 

 Możliwość uzyskania bardzo dobrej i prestiżowej 

pracy w Polsce (obecnie pracuje dla Instytutu 

Francuskiego w Warszawie, współpracuje z 

Ambasadą Francji); 

 Bardziej otwarty stosunek do świata; większa 

tolerancyjność; 

 Pojawienie się  możliwości udziału w 

międzynarodowych, profesjonalnych 

konferencjach, również poza Europą (Kanada); 

 Przełamywanie barier "w głowie"; 

 Udowodnienie, że Polak może uczyć 

francuskiego we Francji. 

Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

Wyzwania: 

 Brak informacji podczas organizowania 

mobilności z Polski; 

 Pewne problemy z przedłużeniem pobytu we 

Francji ze strony polskiej uczelni (w efekcie – 

Respondentka zrezygnowała z polskiego 
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dyplomu); 

 Znalezienie przyzwoitego mieszkania było 

wyzwaniem; 

 Wyzwaniem było również na znalezieniu dobrej 

pracy (pozwalającej utrzymać się we Francji); 

 Doświadczenie zazdrości, już w Polsce. 

 

Dodatkowe informacje, 

komentarz 

Respondentka podsumowuje, że każdy ma równe szanse. 

Każdy mógł skorzystać z możliwości wyjazdu. 

2. Korzystanie z praw związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej: 

a) Opieka konsularna  Czy podczas pobytu w 

kraju spoza UE, w którym nie było ambasady 

ani konsulatu Twojego kraju a 

potrzebowałeś/-aś pomocy, skorzystałeś/-aś z 

ochrony konsularnej w ambasadzie lub 

konsulacie innego kraju UE (w sytuacjach 

związanych na przykład ze śmiercią, 

wypadkiem lub chorobą, aresztowaniem lub 

zatrzymaniem, będąc ofiarą brutalnego 

przestępstwa czy repatriacji)? 

Nie 

b) Ubezpieczenie społeczne: Czy 

kiedykolwiek korzystałeś/-aś z prawa dostępu 

do ubezpieczenia społecznego mieszkając w 

innym kraju UE niż kraj Twojego 

pochodzenia? 

Tak. Respondentka pracowała we 

Francji przez kilka lat i była 

uprawniona do wszystkich świadczeń 

socjalnych na tych samych warunkach, 

co tubylcy. 

 c) Opieka Zdrowotna:  Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa do uzyskania opieki 

zdrowotnej za granicą  na terytorium UE (w 

innym kraju UE niż Twój kraj pochodzenia)? 

Tak. Respondentka miała dostęp do 

wszystkich niezbędnych usług 

medycznych (w tym hospitalizacji) i 

byłam zadowolona z tych usług. Usługi 

były bezpłatne, a koszty pokrywało 

standardowe ubezpieczenie, które mają 

francuscy pracownicy. 

d) Uczestniczenie w życiu politycznym UE: 

Czy głosowałeś/-aś  

i/ lub kandydowałeś/-aś w wyborach 

lokalnych i/lub europejskich w kraju UE innym 

niż Twój kraj pochodzenia? 

Nie 

e.1) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek składałeś/-aś petycję do 

Parlamentu Europejskiego, aby odniósł się do 

Twojej osobistej potrzeby lub skargi, lub w 

sprawie interesu publicznego (dotyczącego Cię 

Nie 
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bezpośrednio)? 

e.2) Petycje i Skargi: 

Czy kiedykolwiek złożyłeś-aś skargę do 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 

w związku z niewłaściwym postępowaniem 

instytucji lub organu UE? 

Nie 

e.3) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek kontaktowałeś/-aś się 

bezpośrednio z instytucjami UE  

i /lub organami doradczymi UE, aby uzyskać 

odpowiedź na konkretne pytanie? 

Nie 

 f. Prawo do swobodnego przemieszczania 

się i pobytu: Czy kiedykolwiek 

zamieszkiwałeś/-aś w innym kraju UE niż 

Twój kraj pochodzenia?  

Jeśli tak, czy czułeś/-aś się dyskryminowany/-a 

ze względu na swoje obywatelstwo? 

Tak. Przez osiem lat Respondentka 

mieszkała we Francji, najpierw uczyła 

się, a następnie pracowała,  a także 

działała jako wolontariuszka. Miała te 

same umowy o pracę, co Francuzi; 

równą płacę z Francuzami na danym 

stanowisku. Nie doświadczyła żadnej 

formy dyskryminacji. 

g. Prawo do studiowania/uczenia się za 

granicą 

Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się w  innym 

kraju UE niż Twój kraj pochodzenia? Jeżeli tak, 

to czy Twoja nauka odbywała się na tych 

samych warunkach, z jakich korzystali 

obywatele kraju goszczącego? 

Tak. Studiowała kilka lat we Francji, na 

tych samych warunkach, co lokalni 

mieszkańcy; uzyskała tam doktorat. 

 

2.4 Dobra praktyka nr 4 
 

Dobra praktyka nr 4  Kraj/miejsce 

skąd: Polska 

dokąd: Niemcy (+Mołdawia) 

Czas trwania, daty 3 miesiące praktyk (2014). 

Kilka wymian młodzieżowych /od 2007 r. jako 

uczestniczka, obecnie jako organizatorka/ między 

innymi w Niemczech, Mołdawii. 
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Jeden rok studiów (2014-2015). 

Jeden rok pracy (2015). 

W sumie: prawie 4 lata życia w Niemczech. 

Organizator wyjazdu Organizacja pozarządowa (wymiana młodzieży, 

praktyka); Uniwersytet (studia za granicą); własna 

inicjatywa (praca). 

Dofinansowanie Program Młodzież w działaniu i Erasmus, Fundacja 

Współpracy Polsko-Niemieckiej (wymiany młodzieży); 

Program Erasmus (studia), fundusze krajowe 

(praktyka); własna inicjatywa - praca. 

Liczba młodych ludzi, 

którzy brali udział w 

mobilności  

1 Wiek 19 w chwili wyjazdu 

Wykształcenie Uniwersytet 

Płeć Kobieta 

Typ wyjazdu 

Mobilność zawodowa, Edukacja młodzieży/mobilność w zakresie współpracy młodzieży, 

mobilność zawodowa. 

Motywacja  Po pierwsze: mobilność młodzieży 

zorganizowana przez szkołę średnią; 

 Studia: wypróbować inny rodzaj nauki/ 

nauczania niż w Polsce; zamiar poszerzenia 

zakresu przedmiotów w stosunku do zakresu w 

Polsce; 

 Praca: była okazja – „a chciałam pozostać w 

Niemczech”. 

Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 

 W szkole średniej / od nauczycieli; 

 Od organizacji pozarządowej (tylko formalnie wysyłająca organizacja); głównie 

od kolegów - którzy sami wszystko zorganizowali; 

 Na Uniwersytecie - Departament Współpracy Międzynarodowej; 

 Od pracodawcy. 

Rodzaj informacji 

zebranych przed 

rozpoczęciem mobilności 

 Praktyki: co będę robić; 

 Studia: jakie przedmioty mogę wybrać; 

 Inne: Tematy związane z  wynajmem mieszkania 

– były już znane z powodu wcześniejszych 

pobytów w Niemczech; mając tam już sieć 

przyjaciół – Respondentka nie sprawdziła 

wszystkich szczegółów organizacyjnych z 

wyprzedzeniem. 

Opis działań podczas 

mobilności 

 

- Wymiana młodzieży: pierwsza - w obszarze 
zwalczania  ubóstwa, nierówności, 
- Praktyki w Ambasadzie Niemieckiej i  Instytucie 
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Kultury i Dyplomacji, 
- Studia: stosunki międzynarodowe, 
- Praca: Koordynacja międzynarodowych działań sieci 
organizacji. 

Korzyści • Zdobycie pewności siebie; 

• Poprawa umiejętności językowych; 

• Nauczenie się, że nie ma ograniczeń co do tego co 

chcesz robić,  czym jesteś zainteresowany - zawsze 

znajdziesz nowych partnerów projektu, nowych 

współpracowników (...) 

• Wybór ścieżki zawodowej – Respondentka nadal 

pracuje w trzecim sektorze, w organizacji 

pozarządowej. 

 

Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

Wyzwania:  
Otrzymanie numeru podatkowego w Niemczech 
(Respondentka potrzebowała go, ponieważ była tam 
zatrudniona). Dużo biurokracji. Trwało to 3 miesiące i w 
tym czasie nie mogła otrzymywać wynagrodzenia. 

Dodatkowe informacje, 

komentarz 

Wraz z ludźmi z pierwszej wymiany młodzieży do 

Mołdawii założyli później stowarzyszenie. 

Stowarzyszenie realizuje obecnie liczne wymiany 

młodzieży i projekty młodzieżowe. Respondentka w nim 

pracuje. 

 

Powołano także nieformalną grupę młodzieżową w 

Niemczech, z którą polskie stowarzyszenie nadal 

współpracuje przy realizacji europejskich projektów 

młodzieżowych (oddział polskiego stowarzyszenia w 

Niemczech). Nie ma potrzeby formalnego rejestrowania 

oddziału. Niemieckie przepisy zezwalają na wypłatę 

dotacji projektowych na rachunek osoby prywatnej, 

która deklaruje, że działa w imieniu nieformalnej grupy 

realizującej konkretny projekt; grupa nieformalna 

otrzymuje również oddzielny numer PIC /kod osobistej 

identyfikacji, umożliwiający ubieganie się o fundusze 

unijne/ (opcja niedostępna w Polsce). 

 

2. Korzystanie z praw związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej: 
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a) Opieka konsularna  Czy podczas 
pobytu w kraju spoza UE, w którym nie 
było ambasady ani konsulatu Twojego 
kraju a potrzebowałeś/-aś pomocy, 
skorzystałeś/-aś z ochrony konsularnej w 
ambasadzie lub konsulacie innego kraju UE 
(w sytuacjach związanych na przykład ze 
śmiercią, wypadkiem lub chorobą, 
aresztowaniem lub zatrzymaniem, będąc 
ofiarą brutalnego przestępstwa czy 
repatriacji)? 

Nie 

b) Ubezpieczenie społeczne: Czy 

kiedykolwiek korzystałeś/-aś z prawa 

dostępu do ubezpieczenia społecznego 

mieszkając w innym kraju UE niż kraj 

Twojego pochodzenia? 

Nie. Respondentka wybrała najprostszą 

formę zatrudnienia - jednoosobowe 

przedsiębiorstwo (samozatrudnienie) jako 

formę zatrudnienia i miała wybór, czy  

płacić składki na ubezpieczenie społeczne 

czy nie (w Niemczech opłaty z tytułu 

ubezpieczenia społecznego nie są 

obowiązkowe dla osób 

samozatrudnionych). 

 c) Opieka Zdrowotna:  Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa do uzyskania 

opieki zdrowotnej za granicą  na 

terytorium UE (w innym kraju UE niż Twój 

kraj pochodzenia)? 

Tak. Korzystała z opieki zdrowotnej, 

posiadając EKUZ (European Health 

Insurance Card-Europejską Kartę 

Ubezpieczenia Zdrowotnego) wydaną przez 

polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie 

było żadnych problemów. 

d) Uczestniczenie w życiu politycznym 

UE: Czy głosowałeś/-aś  

i/ lub kandydowałeś/-aś w wyborach 

lokalnych i/lub europejskich w kraju UE 

innym niż Twój kraj pochodzenia? 

Tak. Kilkakrotnie, przebywając w 

Niemczech, głosowała w polskiej 

ambasadzie w polskich wyborach. 

e.1) Petycje i skargi: 
Czy kiedykolwiek składałeś/-aś petycję do 
Parlamentu Europejskiego, aby odniósł się 
do Twojej osobistej potrzeby lub skargi, lub 
w sprawie interesu publicznego 
(dotyczącego Cię bezpośrednio)? 

Tak, online. Respondentka podpisała kilka 

petycji będących przedmiotem jej 

zainteresowania. 

e.2) Petycje i Skargi: 
Czy kiedykolwiek złożyłeś-aś skargę do 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich w związku z niewłaściwym 
postępowaniem instytucji lub organu UE? 

Nie 

e.3) Petycje i skargi: 
Czy kiedykolwiek kontaktowałeś/-aś się 
bezpośrednio z instytucjami UE  
i /lub organami doradczymi UE, aby 
uzyskać odpowiedź na konkretne pytanie? 

Nie 
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 f. Prawo do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu: Czy 

kiedykolwiek zamieszkiwałeś/-aś w innym 
kraju UE niż Twój kraj pochodzenia?  
Jeśli tak, czy czułeś/-aś się 
dyskryminowany/-a ze względu na swoje 
obywatelstwo? 

Tak. Przez prawie 4 lata Respondentka 

mieszkała w Niemczech, gdzie uczyła się i 

pracowała. Nie doświadczyła 

dyskryminacji ze względu na narodowość. 

W dalszym ciągu prowadzi działalność na 

własny rachunek w Niemczech, nadal 

współpracuje z niemiecką organizacją 

pozarządową w zakresie prowadzenia 

szkoleń w ramach projektów 

młodzieżowych. Uproszczona forma 

zatrudnienia bez obowiązkowych opłat 

ubezpieczenia społecznego; podatek 

potrącany raz w roku - na takich samych 

warunkach jak mieszkańcy Niemiec. 

g. Prawo do studiowania/uczenia się za 
granicą 
Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się w  innym 
kraju UE niż Twój kraj pochodzenia? Jeżeli 
tak, to czy Twoja nauka odbywała się na 
tych samych warunkach, z jakich korzystali 
obywatele kraju goszczącego? 

Tak. Studiowała w Niemczech przez rok, na 

tych samych warunkach, co niemieccy 

studenci. 

 

 

2.5 Dobra Praktyka nr 5 
 

Dobra Praktyka nr 5 Kraj/Miejsce 

skąd: Polska 

dokąd: Słowenia (+ Portugalia, Gruzja, Hiszpania, 

Niemcy, Węgry, Ukraina, Macedonia, Turcja) 

Czas trwania, daty Półtora roku studiów w Słowenii (pół roku w Mariborze 

i rok w Lublanie); 

Kilka europejskich mobilności do innych krajów 

europejskich (m.in. praktyki w Hiszpanii i Słowenii, 

wymiany młodzieży). 

Organizator wyjazdu Organizacja pozarządowa, Uniwersytety 

 

Dofinansowanie Program Erasmus, środki własne 

 

Liczba młodych ludzi, 

którzy brali udział w 

mobilności  

1 Wiek 23 lata w chwili 

rozpoczęcia mobilności 

Wykształcenie Uniwersyteckie 
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Płeć Kobieta 

Typ Wyjazdu 

Studia, praktyki, wymiany młodzieży. 

Motywacja  „Szlifowanie” praktycznego opanowania 

języka słoweńskiego (Respondentka 

studiowała filologię słoweńską); 

 "Nie musisz płacić za wszystko z własnej 

kieszeni"; 

 Łatwość  zorganizowania mobilności; 

 Poprawa znajomości języka angielskiego. 

Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 

Biuro Współpracy Międzynarodowej na uniwersytecie (studia); Facebook 

(krótkoterminowe mobilności); Europejski Portal Młodzieżowy (praktyka); biuletyny 

organizacji pozarządowych; przeglądarka internetowa. 

 

Rodzaj informacji 

zebranych przed 

rozpoczęciem mobilności 

  Ile czasu zajmuje zwrot kosztów podróży; 

  Nazwiska trenerów (wymiany młodzieży) - aby 

przeczytać o nich w Internecie; 

  Ceny biletów i połączeń turystycznych; 

  Ile jeszcze dni możesz pozostać w kraju 

przyjmującym przed / po uczestnictwie w 

wymianie młodzieży. 

 

Opis działań podczas 

mobilności 

 

 Studia: filologia słoweńska w Mariborze i 

psychologia w Ljubljanie, Słowenia. 

 Praktyki: praca dla organizacji pozarządowej w 

Słowenii (współpraca z wolontariuszami, 

uchodźcami i partnerami organizacji, prace 

biurowe) oraz praca dla organizacji 

pozarządowej w Hiszpanii (praca z dziećmi 

dwujęzycznymi, przygotowywanie materiałów 

promocyjnych); 

 Wymiana młodzieży: uczestnictwo w 

szkoleniach w zakresie między innymi: 

marketingu na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

rozwoju projektu na rzecz transformacji 

społecznej, nawiązywania kontaktów między 

młodzieżą, pracy z uchodźcami, równość płci (...) 

 

Korzyści  Zwiększenie pewności siebie, otwartości; 

 Większa zaradność - "nie ma problemów, 

których nie można rozwiązać"; 
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 Nowe/ rozwinięte umiejętności językowe; 

 Poznanie metod edukacji poza-formalnej - której 

teraz Respondentka używa w swojej pracy; 

 Nauczenie się obsługi programów graficznych; 

 Doświadczenie tego, że warto zapytać, że zawsze 

są ludzie, którzy spróbują pomóc; 

 Zdobyte doświadczenia pomogły uzyskać  dobrą 

pracę w Polsce. 

Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

Wyzwania: 

 "Mobilność uzależnia" - wyzwaniem jest 

zarządzanie czasem, znalezienie równowagi 

między życiem w Polsce, a licznymi podróżami 

za granicę; stabilizacja jest trudna. 

 Jako liderka w wymianach młodzieżowych: aby 

uczestnicy skupili się na aspektach 

edukacyjnych, nie tylko turystycznych oraz 

konkurencja między trenerami. 

 

Informacje dodatkowe 

komentarz 

Dotyczące mobilności: Nie powinieneś mieć bardzo 

wysokich oczekiwań dotyczących zakwaterowania lub 

wyżywienia podczas krótkoterminowych wymian 

młodzieżowych - może to wyglądać różnie (pamiętaj, że 

to nie jest najważniejsze w mobilności!). Ważne jest, aby 

zachować ostrożność w kwestiach formalnych: zbierać 

bilety, niezbędne dokumenty, organizować wizy itp. 

Warto również sprawdzić organizację przyjmującą 

(czytając o tym w Internecie) przed wyjazdem. 

 

Dotyczące teraz: Opierając się na zdobytym 

doświadczeniu, Respondentka założyła ostatnio 

stowarzyszenie w Polsce i zamierza organizować 

wymiany młodzieży i realizować projekty młodzieżowe. 

2. Korzystanie z praw związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej: 

a) Opieka konsularna  Czy podczas pobytu w 

kraju spoza UE, w którym nie było ambasady 

ani konsulatu Twojego kraju a potrzebowałeś/-

aś pomocy, skorzystałeś/-aś z ochrony 

konsularnej w ambasadzie lub konsulacie 

innego kraju UE (w sytuacjach związanych na 

przykład ze śmiercią, wypadkiem lub chorobą, 

aresztowaniem lub zatrzymaniem, będąc ofiarą 

brutalnego przestępstwa czy repatriacji)? 

Nie 
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b) Ubezpieczenie społeczne: Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa dostępu do 

ubezpieczenia społecznego mieszkając w innym 

kraju UE niż kraj Twojego pochodzenia? 

Nie 

 c) Opieka Zdrowotna:  Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa do uzyskania opieki 

zdrowotnej za granicą  na terytorium UE (w 

innym kraju UE niż Twój kraj pochodzenia)? 

Nie 

d) Uczestniczenie w życiu politycznym UE: 

Czy głosowałeś/-aś  

i/ lub kandydowałeś/-aś w wyborach lokalnych 

i/lub europejskich w kraju UE innym niż Twój 

kraj pochodzenia? 

Tak. Wcześniej głosowała w 

Niemczech w polskich wyborach (w 

polskiej ambasadzie w Berlinie). 

e.1) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek składałeś/-aś petycję do 

Parlamentu Europejskiego, aby odniósł się do 

Twojej osobistej potrzeby lub skargi, lub w 

sprawie interesu publicznego (dotyczącego Cię 

bezpośrednio)? 

Nie 

e.2) Petycje i Skargi: 

Czy kiedykolwiek złożyłeś-aś skargę do 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 

związku z niewłaściwym postępowaniem 

instytucji lub organu UE? 

Nie 

e.3) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek kontaktowałeś/-aś się 

bezpośrednio z instytucjami UE  

i /lub organami doradczymi UE, aby uzyskać 

odpowiedź na konkretne pytanie? 

Tak. Zdarzyło się, że podczas studiów 
za granicą Respondentka 
doświadczyła szantażu. Zwróciła się 
do lokalnego stowarzyszenia 
studenckiego, które skierowało ją do 
lokalnego Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej. Została jej udzielona 
porada przez eksperta z 
Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Lublanie w sprawie jej 
praw w sprawie szantażu, która 
pozwoliła rozwiązać problem. 
Respondentka komunikowała się w j. 
słoweńskim (ze względu na bardzo 
dobrą znajomość tego języka - była 
studentką filologii słoweńskiej). 

Doświadczyła również bycia 
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okradzioną. Zwróciła się do lokalnej 

policji i uzyskała niezbędną pomoc. 

 f. Prawo do swobodnego przemieszczania 

się i pobytu: Czy kiedykolwiek 

zamieszkiwałeś/-aś w innym kraju UE niż Twój 

kraj pochodzenia?  

Jeśli tak, czy czułeś/-aś się dyskryminowany/-a 

ze względu na swoje obywatelstwo? 

Tak. Przebywała w wielu krajach 

europejskich, pozostając tam przez 

krótsze i dłuższe okresy, bez 

doświadczenia jakiejkolwiek 

dyskryminacji. 

g. Prawo do studiowania/uczenia się za 

granicą 

Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się w  innym kraju 

UE niż Twój kraj pochodzenia? Jeżeli tak, to czy 

Twoja nauka odbywała się na tych samych 

warunkach, z jakich korzystali obywatele kraju 

goszczącego? 

Tak. W Słowenii uczyła się przez 1,5 
roku na tych samych warunkach, co 
mieszkańcy kraju. 

W drugim przypadku - studiowaniu 

psychologii w Ljubljanie - jej polska 

uczelnia nie podpisała żadnej umowy o 

współpracy z Uniwersytetem w 

Lublanie. Respondentka osobiście 

skontaktował się ze Słoweńskim 

Uniwersytetem i zorganizowała 

mobilność dla siebie (była to jej własna 

inicjatywa). Z formalności nie było już 

żadnego problemu, współpracowały tu 

2 uczelnie. 
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3. Rezultaty badań typu „zza biurka” dotyczące Włoch 

W okresie między pierwszym spotkaniem projektowym (18 listopada 2017 r.) a styczniem 

2018 r. COOSS przeprowadził serie badań typu „zza biurka” (desk research), dotyczącą 

krajowych doświadczeń w zakresie praktyk europejskich mobilności młodzieży włoskiej. 

Głównymi kanałami dotarcia do informacji były: 

 Uczestnicy powiązani z COOSS, którzy wpisują się w definicje grupy docelowej 
(młodzież w wieku 18 – 35 lat); 

 Informacje dostępne w sieci oraz w prasie. 
 

Pierwszym krokiem tego działania było wstępne badanie na temat włoskich doświadczeń w 

mobilności. Pod koniec badania zespół COOSS przeprowadził wywiady z 10 młodymi ludźmi, 

którzy doświadczyli mobilności w krajach UE, a następnie zebrane doświadczenia 

przeanalizowano bardziej szczegółowo i poddano głosowaniu w ramach utworzonej 

wewnętrznej grupy z Działu Badań i Rozwoju COOSS, w której uczestniczył cały personel 

COOSS pracujący nad projektem My UE: kierownik, pracownik naukowy i personel 

techniczny. Preferencje zostały ustalone według parametrów takich jak: rodzaj mobilności i 

korzyści płynące z doświadczeń mobilności. 
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4. Opis włoskich dobrych praktyk 

W wyniku głosowania zostało wybranych 5 Dobrych Praktyk, które zostaną udostępnione w 

bazie dobrych praktyk projektu MyEU. Poniżej znajduje się lista wybranych Dobrych Praktyk, 

opisanych i poddanych analizie z wykorzystaniem szablonu - Tabeli dobrych praktyk i 

wywiadów. 

 

4.1 Dobra praktyka Nr 1 
 

Dobra Praktyka nr 1 Kraj/Miejsce 

Skąd: Włochy 

Dokąd: Rumunia 

Czas trwania, daty 2 mobilności trwające po jednym tygodniu 

 

Organizator wyjazdu Centrum Edukacyjne 

 

Dofinansowanie Erasmus+ 

 

Liczba młodych ludzi, 

którzy brali udział w 

mobilności 

8 Wiek 16/22 

Wykształcenie Szkoła średnia 

 

Płeć Obie płcie 

Typ wyjazdu 

Praktyki. 

Motywacja Aby nauczyć się nowego języka w ramach projektu 

Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 

 Instytucje edukacyjne, ośrodek szkoleniowy 

 Dedykowane platformy  

 Przekaz ustny / koledzy, przyjaciele / rodzice 

Rodzaj informacji 

zebranych przed 

rozpoczęciem mobilności 

Motywacja do uczestnictwa 

Opis działań podczas 

mobilności 

 

Działania mające na celu nauczenie się pracy w grupie i 

zarządzania grupą poprzez dostosowane metody pracy 

zespołowej, odgrywanie ról, symulacje. 

Korzyści Uczestnicy bardzo cenili sobie możliwość spotkania i 
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współpracy ze studentami z innych krajów (dla 

większości z nich było to pierwsze tego typu 

doświadczenie). 

 Pogłębienie wiedzy na temat zasad akceptacji 

migrantów i usług świadczonych przez nich w 

innych krajach;  

 Poznanie różnych metod pracy;  

 Świadczenie różnych usług. 

Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

Trudności: pomimo posiadania standardowych 

dokumentów migracyjnych jeden z uczestników nie 

mógł przekroczyć granicy z Serbią i został odesłany do 

Włoch. 

Zrównoważenie (niezapłaconego) czasu potrzebnego na 

koordynowanie mobilności i codziennych obowiązków 

zawodowych. 

Mocne strony: wszyscy uczniowie poprawili swoje 

kompetencje porozumiewania się w języku angielskim. 

 

Informacje dodatkowe 

komentarz 

Koordynator dostarczył informacje logistyczne i 

wszystkie materiały potrzebne do przygotowania 

mobilności. 

2. Korzystanie z praw związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej: 

a) Opieka konsularna  Czy podczas pobytu w 

kraju spoza UE, w którym nie było ambasady 

ani konsulatu Twojego kraju a potrzebowałeś/-

aś pomocy, skorzystałeś/-aś z ochrony 

konsularnej w ambasadzie lub konsulacie 

innego kraju UE (w sytuacjach związanych na 

przykład ze śmiercią, wypadkiem lub chorobą, 

aresztowaniem lub zatrzymaniem, będąc ofiarą 

brutalnego przestępstwa czy repatriacji)? 

Nie 

b) Ubezpieczenie społeczne: Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa dostępu do 

ubezpieczenia społecznego mieszkając w innym 

kraju UE niż kraj Twojego pochodzenia? 

Nie 

 c) Opieka Zdrowotna:  Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa do uzyskania opieki 

zdrowotnej za granicą  na terytorium UE (w 

innym kraju UE niż Twój kraj pochodzenia)? 

Nie 
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d) Uczestniczenie w życiu politycznym UE: 

Czy głosowałeś/-aś  

i/ lub kandydowałeś/-aś w wyborach lokalnych 

i/lub europejskich w kraju UE innym niż Twój 

kraj pochodzenia? 

Nie 

e.1) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek składałeś/-aś petycję do 

Parlamentu Europejskiego, aby odniósł się do 

Twojej osobistej potrzeby lub skargi, lub w 

sprawie interesu publicznego (dotyczącego Cię 

bezpośrednio)? 

Nie 

e.2) Petycje i Skargi: 

Czy kiedykolwiek złożyłeś-aś skargę do 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 

związku z niewłaściwym postępowaniem 

instytucji lub organu UE? 

Tak 

e.3) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek kontaktowałeś/-aś się 

bezpośrednio z instytucjami UE  

i /lub organami doradczymi UE, aby uzyskać 

odpowiedź na konkretne pytanie? 

Tak, aby uzyskać informacje o 
ogłoszeniu o naborze w ONZ, co 
brzmiało dziwnie i okazało się być 
fałszywą wiadomością. 

Użyty język: angielski. 

 
 f. Prawo do swobodnego przemieszczania 

się i pobytu: Czy kiedykolwiek 

zamieszkiwałeś/-aś w innym kraju UE niż Twój 

kraj pochodzenia?  

Jeśli tak, czy czułeś/-aś się dyskryminowany/-a 

ze względu na swoje obywatelstwo? 

Tak 

g. Prawo do studiowania/uczenia się za 

granicą 

Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się w  innym kraju 

UE niż Twój kraj pochodzenia? Jeżeli tak, to czy 

Twoja nauka odbywała się na tych sam ych 

warunkach, z jakich korzystali obywatele kraju 

goszczącego? 

Tak 
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4.2 Dobra Praktyka Nr 2 
 

Dobra Praktyka nr 2 Kraj/Miejsce 

Skąd: Włochy 

Dokąd: Niemcy 

Czas trwania, daty 3 miesiące w 2009 r. 

 

Organizator wyjazdu Wyjazd promowany był przez uniwersytet i włoskie 

ministerstwo spraw zagranicznych. 

 

Dofinansowanie Częściowo ze środków prywatnych (rodzina) oraz 

częściowo ze środków funduszy regionalnych 

(stypendium) 

 

Liczba młodych ludzi, 

którzy brali udział w 

mobilności 

1 Wiek 26 

Wykształcenie Wykształcenie wyższe  

 

Płeć Kobieta 

Typ wyjazdu 

Zdobycie wykształcenia zawodowego i doświadczenia w pracy. 

 

Motywacja Pogłębienie doświadczenia uniwersyteckiego. 

 

Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 

Przede wszystkim od Uniwersytetu oraz ze stron internetowych.  

 

Typologia informacji 

zebranych przed 

rozpoczęciem mobilności 

Informacje na temat miasta gospodarza, rozwiązań w 

zakresie zakwaterowania i dotyczące włoskiego 

konsulatu, który będzie gospodarzem tego etapu nauki. 

 

Opis działań 

 

Etap nauki na Uniwersytecie w 2009 r., w Monachium, 

przy włoskim konsulacie. 

 

Korzyści  Wielkie doświadczenie kulturowe, osobiste i 

ludzkie;  

 Doskonalenie umiejetności językowych;  

 Doskonalenie zawodowe. 
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Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

Znalezienie zakwaterowania było dość trudne, przede 

wszystkim w Monachium. Ponieważ Respondentka nie 

otrzymała żadnego oficjalnego wsparcia 

ekonomicznego i/lub wynagrodzenia, to doświadczenie 

(wyjazd)  było bardzo drogie. 

 

Informacje dodatkowe 

komentarz 

Brak 

 

2. Korzystanie z praw związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej: 

a) Opieka konsularna  Czy podczas pobytu w 

kraju spoza UE, w którym nie było ambasady 

ani konsulatu Twojego kraju a potrzebowałeś/-

aś pomocy, skorzystałeś/-aś z ochrony 

konsularnej w ambasadzie lub konsulacie 

innego kraju UE (w sytuacjach związanych na 

przykład ze śmiercią, wypadkiem lub chorobą, 

aresztowaniem lub zatrzymaniem, będąc ofiarą 

brutalnego przestępstwa czy repatriacji)? 

Nie 

b) Ubezpieczenie społeczne: Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa dostępu do 

ubezpieczenia społecznego mieszkając w innym 

kraju UE niż kraj Twojego pochodzenia? 

Nie 

 c) Opieka Zdrowotna:  Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa do uzyskania opieki 

zdrowotnej za granicą  na terytorium UE (w 

innym kraju UE niż Twój kraj pochodzenia)? 

Tak. Respondentka potrzebowała 

recepty na leki w Monachium. Łatwo 

było ją zdobyć dzięki włoskiemu 

ubezpieczeniu zdrowotnemu. Była 

zadowolona. 

d) Uczestniczenie w życiu politycznym UE: 

Czy głosowałeś/-aś  

i/ lub kandydowałeś/-aś w wyborach lokalnych 

i/lub europejskich w kraju UE innym niż Twój 

kraj pochodzenia? 

Tak. Respondentka miała możliwość 

głosowania w wyborach na burmistrza 

miasta, na takich samych warunkach 

jak Niemcy.  

e.1) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek składałeś/-aś petycję do 

Parlamentu Europejskiego, aby odniósł się do 

Twojej osobistej potrzeby lub skargi, lub w 

sprawie interesu publicznego (dotyczącego Cię 

bezpośrednio)? 

Nie 
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e.2) Petycje i Skargi: 

Czy kiedykolwiek złożyłeś-aś skargę do 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 

związku z niewłaściwym postępowaniem 

instytucji lub organu UE? 

Nie 

e.3) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek kontaktowałeś/-aś się 

bezpośrednio z instytucjami UE  

i /lub organami doradczymi UE, aby uzyskać 

odpowiedź na konkretne pytanie? 

Nie  

 f. Prawo do swobodnego przemieszczania 

się i pobytu: Czy kiedykolwiek 

zamieszkiwałeś/-aś w innym kraju UE niż Twój 

kraj pochodzenia?  

Jeśli tak, czy czułeś/-aś się dyskryminowany/-a 

ze względu na swoje obywatelstwo? 

Tak 

g. Prawo do studiowania/uczenia się za 

granicą 

Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się w  innym kraju 

UE niż Twój kraj pochodzenia? Jeżeli tak, to czy 

Twoja nauka odbywała się na tych sam ych 

warunkach, z jakich korzystali obywatele kraju 

goszczącego? 

Tak 

 

4.3 Dobra Praktyka Nr 3 
 

Dobra Praktyka nr 3 Kraj/Miejsce 

Skąd: Włochy 

Dokąd: Wielka Brytania 

Czas trwania, daty 2 lata, 2012r. 

 

Organizator wyjazdu Inicjatywa prywatna 

 

Dofinansowanie Oszczędności rodzinne i praca w niepełnym wymiarze 

godzin. 

 

Liczba młodych ludzi, 1 Wiek 27 
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którzy brali udział w 

mobilności 

Wykształcenie Magisterskie. 

 

Płeć Mężczyzna. 

Typ wyjazdu 

Mobilność w celu studiowania za granicą. 

 

Motywacja Nabycie określonych umiejętności i możliwości 

zatrudnienia w interesującym Respondenta sektorze. 

Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 

Sieć Internet, portal Uniwersytetu (Royal College of Art) 

 

Typologia informacji 

zebranych przed 

rozpoczęciem mobilności 

Wynajęcie pokoju, koszty życia ogółem. 

Opis działań 

 

Decyzja o skorzystaniu z możliwości zdobycia wysokiej 

jakości doświadczenia edukacyjnego na jednym z 

najważniejszych uniwersytetów w UE. Doświadczenie 

związane z samoorganizacją z pomocą rodziny i 

przyjaciół. Pozytywne opinie i ocena. Obecnie 

Respondent  nadal mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie 

znalazł em satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę. 

Korzyści • Wysoka jakość edukacji. 

• (Po studiach) dobra robota, dobrze płatna. 

• Ogólnie rzecz biorąc, więcej świadomości i pewności 

siebie, „czujesz się częścią szerszej społeczności”. 

 

Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

Język (pierwszy rok).  

Niektóre (drobne) różnice kulturowe.  

Długo trwa budowanie poczucia wspólnoty poza 

ojczystym krajem, zwłaszcza jeśli chcesz „wyjść z bańki”.  

Informacje dodatkowe 

komentarz 

Brak 

2. Korzystanie z praw związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej: 

a) Opieka konsularna  Czy podczas pobytu w 

kraju spoza UE, w którym nie było ambasady 

ani konsulatu Twojego kraju a 

potrzebowałeś/-aś pomocy, skorzystałeś/-aś z 

ochrony konsularnej w ambasadzie lub 

konsulacie innego kraju UE (w sytuacjach 

związanych na przykład ze śmiercią, 

Nie 
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wypadkiem lub chorobą, aresztowaniem lub 

zatrzymaniem, będąc ofiarą brutalnego 

przestępstwa czy repatriacji)? 

b) Ubezpieczenie społeczne: Czy 

kiedykolwiek korzystałeś/-aś z prawa dostępu 

do ubezpieczenia społecznego mieszkając w 

innym kraju UE niż kraj Twojego 

pochodzenia? 

Nie 

 c) Opieka Zdrowotna:  Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa do uzyskania opieki 

zdrowotnej za granicą  na terytorium UE (w 

innym kraju UE niż Twój kraj pochodzenia)? 

Tak. Respondent jest bardzo 

zadowolony z doświadczenia ze służbą 

zdrowia w Wielskiej Brytanii, krótkiego 

oczekiwania i bardzo uprzejmego 

personelu. 

Lekarz rodzinny wydaje się być mniej 

skuteczny niż we Włoszech. 

d) Uczestniczenie w życiu politycznym UE: 

Czy głosowałeś/-aś  

i/ lub kandydowałeś/-aś w wyborach 

lokalnych i/lub europejskich w kraju UE innym 

niż Twój kraj pochodzenia? 

Tak,. Respondent głosował w wyborach 

na burmistrza Londynu oraz w 

wyborach powszechnych we Włoszech. 

e.1) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek składałeś/-aś petycję do 

Parlamentu Europejskiego, aby odniósł się do 

Twojej osobistej potrzeby lub skargi, lub w 

sprawie interesu publicznego (dotyczącego Cię 

bezpośrednio)? 

Nie 

e.2) Petycje i Skargi: 

Czy kiedykolwiek złożyłeś-aś skargę do 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 

w związku z niewłaściwym postępowaniem 

instytucji lub organu UE? 

Nie 

e.3) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek kontaktowałeś/-aś się 

bezpośrednio z instytucjami UE  

i /lub organami doradczymi UE, aby uzyskać 

Nie 
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odpowiedź na konkretne pytanie? 

 f. Prawo do swobodnego przemieszczania 

się i pobytu: Czy kiedykolwiek 

zamieszkiwałeś/-aś w innym kraju UE niż 

Twój kraj pochodzenia?  

Jeśli tak, czy czułeś/-aś się dyskryminowany/-a 

ze względu na swoje obywatelstwo? 

Tak 

g. Prawo do studiowania/uczenia się za 

granicą 

Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się w  innym 

kraju UE niż Twój kraj pochodzenia? Jeżeli tak, 

to czy Twoja nauka odbywała się na tych sam 

ych warunkach, z jakich korzystali obywatele 

kraju goszczącego? 

Tak 

 

4.4 Dobra Praktyka Nr 4 

 
Dobra Praktyka nr 4  Kraj/Miejsce 

Skąd: Włochy 

Dokąd: Belgia 

Czas trwania, daty 8 miesięcy, 2013 r. 

 

Organizator wyjazdu Uniwersytet 

 

Dofinansowanie Fundusze Uniwersystetu 

 

Liczba młodych ludzi, 

którzy brali udział w 

mobilności 

1 Wiek 25 

Wykształcenie Doktor Filozofii – PhD 

 

Płeć Kobieta. 

 

Typ wyjazdu 

Mobilność w celu studiowania za granicą. 

Motywacja Zrealizowanie stażu, będącego częścią programu 

studiów doktoranckich, w innym kraju UE.  

 

Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 
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Uniwersytet, Internet.  

Typologia informacji 

zebranych przed 

rozpoczęciem mobilności 

Informacje dotyczące zakwaterowania. 

Opis działań 

 

W czasie studiów doktoranckich Respondentka 
zdecydowała się wyjechać do innego kraju UE na staż, w 
celu wzbogacenia programu studiów i aby zdobyć 
umiejętności zawodowe. Podczas organizacji wyjazdu 
była w kontakcie ze swoim profesorem - promotorem 
oraz z kilkoma studentami  już przebywającymi w 
docelowym kraju goszczącym (w Belgii). Respondentka 
otrzymywała również informacje od swojego włoskiego 
profesora. Już po przyjeździe do Belgii, poszukiwała 
dodatkowych informacji w Internecie, Google i grupach 
Facebook. 

Korzyści Poznanie nowej kultury i sposobów myślenia dzięki 

pracy z ludźmi z całego świata. Przewędrowanie całego 

kraju. Nauczenie się prostych rzeczy, których 

Respondentka zwykle nie robiła w  kraju, takich jak 

poruszanie się rowerem w czasie ulewnego deszczu… 

Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

Pomimo tego, że wszyscy mówili po angielsku, 
informacje pisemne i mówione były dostępne również w 
języku lokalnym. Znalezienie mieszkania było trudne, 
ponieważ czynsz był wysoki, tak jak  koszty transportu i 
życia codziennego. W czasie pobytu na mobilności 
Respondentka miała czas na zmierzenie się z tęsknotą 
za domem i zastanowienie się nad swoją przyszłością.  

Informacje dodatkowe 

komentarze 

Brak. 

 

2. Korzystanie z praw związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej: 

a) Opieka konsularna  Czy podczas pobytu w 

kraju spoza UE, w którym nie było ambasady 

ani konsulatu Twojego kraju a potrzebowałeś/-

aś pomocy, skorzystałeś/-aś z ochrony 

konsularnej w ambasadzie lub konsulacie 

innego kraju UE (w sytuacjach związanych na 

przykład ze śmiercią, wypadkiem lub chorobą, 

aresztowaniem lub zatrzymaniem, będąc ofiarą 

brutalnego przestępstwa czy repatriacji)? 

Nie 

b) Ubezpieczenie społeczne: Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa dostępu do 

ubezpieczenia społecznego mieszkając w innym 

Nie 
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kraju UE niż kraj Twojego pochodzenia? 

 c) Opieka Zdrowotna:  Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa do uzyskania opieki 

zdrowotnej za granicą  na terytorium UE (w 

innym kraju UE niż Twój kraj pochodzenia)? 

Nie 

d) Uczestniczenie w życiu politycznym UE: 

Czy głosowałeś/-aś  

i/ lub kandydowałeś/-aś w wyborach lokalnych 

i/lub europejskich w kraju UE innym niż Twój 

kraj pochodzenia? 

Nie 

e.1) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek składałeś/-aś petycję do 

Parlamentu Europejskiego, aby odniósł się do 

Twojej osobistej potrzeby lub skargi, lub w 

sprawie interesu publicznego (dotyczącego Cię 

bezpośrednio)? 

Nie 

e.2) Petycje i Skargi: Czy kiedykolwiek 

złożyłeś-aś skargę do Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich w związku z niewłaściwym 

postępowaniem instytucji lub organu UE? 

Nie 

e.3) Petycje i skargi: Czy kiedykolwiek 

kontaktowałeś/-aś się bezpośrednio z 

instytucjami UE  

i /lub organami doradczymi UE, aby uzyskać 

odpowiedź na konkretne pytanie? 

Nie 

 f. Prawo do swobodnego przemieszczania 

się i pobytu: Czy kiedykolwiek 

zamieszkiwałeś/-aś w innym kraju UE niż Twój 

kraj pochodzenia?  

Jeśli tak, czy czułeś/-aś się dyskryminowany/-a 

ze względu na swoje obywatelstwo? 

Tak 

g. Prawo do studiowania/uczenia się za 

granicą 

Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się w  innym kraju 

UE niż Twój kraj pochodzenia? Jeżeli tak, to czy 

Twoja nauka odbywała się na tych samych 

warunkach, z jakich korzystali obywatele kraju 

goszczącego? 

Tak 
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4.5 Dobra Praktyka Nr 5 
 

Dobra Praktyka nr 5 Kraj/Miejsce 

Skąd: Włochy 

Dokąd: Belgia 

Czas trwania, daty 2013 r. ; 8 miesięcy 

 

Organizator wyjazdu Inicjatywa prywatna. 

 

Dofinansowanie Ze środków prywatnych. 

 

Liczba młodych ludzi, 

którzy brali udział w 

mobilności 

1 Wiek 28 

Wykształcenie Wykształcenie wyższe 

 

Płeć Mężczyzna. 

 

Typ wyjazdu 

Mobilność w celu studiowania za granicą. 

 

Motywacja Znalezienie pracy w trakcie studiów poprzedzających 

egzamin licencjacki. 

 

Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 

Internet, Google. 

 

Typologia informacji 

zebranych przed 

rozpoczęciem mobilności 

Informacje dotyczące zakwaterowania. 

Opis działań 

 

Respondent wyjechał do innego kraju UE zaraz po 

uzyskaniu dyplomu, chcąc zdobyć doświadczenie za 

granicą. 

Sam zorganizował swoją podróż i zakwaterowanie. 

Zrealizowaną mobilność ocenia pozytywnie.  

Korzyści Poprawienie umiejętności angielskiego; sprawdzenie się 

w posługiwaniu się tym językiem w kraju pobytu;  

możliwość poznania innej kultury i tradycji. 

  

Słabe i mocne strony Zrozumienie działania biurokracji w kraju pobytu. 
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doświadczenia Uczestniczenie w rozmowach kwalifikacyjnych po 

angielsku. 

Znalezienie zakwaterowania. 

 

Informacje dodatkowe 

komentarz 

Brak 

2. Korzystanie z praw związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej: 

a) Opieka konsularna  Czy podczas pobytu w 

kraju spoza UE, w którym nie było ambasady 

ani konsulatu Twojego kraju a potrzebowałeś/-

aś pomocy, skorzystałeś/-aś z ochrony 

konsularnej w ambasadzie lub konsulacie 

innego kraju UE (w sytuacjach związanych na 

przykład ze śmiercią, wypadkiem lub chorobą, 

aresztowaniem lub zatrzymaniem, będąc ofiarą 

brutalnego przestępstwa czy repatriacji)? 

Nie 

b) Ubezpieczenie społeczne: Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa dostępu do 

ubezpieczenia społecznego mieszkając w innym 

kraju UE niż kraj Twojego pochodzenia? 

Nie 

 c) Opieka Zdrowotna:  Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa do uzyskania opieki 

zdrowotnej za granicą  na terytorium UE (w 

innym kraju UE niż Twój kraj pochodzenia)? 

Nie 

d) Uczestniczenie w życiu politycznym UE: 

Czy głosowałeś/-aś  

i/ lub kandydowałeś/-aś w wyborach lokalnych 

i/lub europejskich w kraju UE innym niż Twój 

kraj pochodzenia? 

Nie 

e.1) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek składałeś/-aś petycję do 

Parlamentu Europejskiego, aby odniósł się do 

Twojej osobistej potrzeby lub skargi, lub w 

sprawie interesu publicznego (dotyczącego Cię 

bezpośrednio)? 

Nie 

e.2) Petycje i Skargi: Czy kiedykolwiek 

złożyłeś-aś skargę do Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich w związku z niewłaściwym 

postępowaniem instytucji lub organu UE? 

Nie 
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e.3) Petycje i skargi: Czy kiedykolwiek 

kontaktowałeś/-aś się bezpośrednio z 

instytucjami UE  

i /lub organami doradczymi UE, aby uzyskać 

odpowiedź na konkretne pytanie? 

Nie  

 

 f. Prawo do swobodnego przemieszczania 

się i pobytu: Czy kiedykolwiek 

zamieszkiwałeś/-aś w innym kraju UE niż Twój 

kraj pochodzenia?  

Jeśli tak, czy czułeś/-aś się dyskryminowany/-a 

ze względu na swoje obywatelstwo? 

Tak 

g. Prawo do studiowania/uczenia się za 

granicą 

Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się w  innym kraju 

UE niż Twój kraj pochodzenia? Jeżeli tak, to czy 

Twoja nauka odbywała się na tych samych 

warunkach, z jakich korzystali obywatele kraju 

goszczącego? 

Tak 
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5. Rezultaty badań typu “zza biurka” dotyczące Węgier 

W wyniku węgierskich badań źródłowych typu „zza biurka” (desk research) uzyskano 

informacje na temat następujących projektów: 

5.1 Badanie źródłowe Nr 1 

Rentowność przedsiębiorstw społecznych, prognozowanie, umiejętności i zatrudnienie 

 Kraj/Miejsce 

Uczestniczące kraje: Belgia, Węgry, Hiszpania 

 

Czas trwania, daty 12 miesięcy, 1 Styczeń 2014 - 31 Grudzień 2014  

 

Organizator 

wyjazdu 

Koordynator: Fundacion Lesmes, Belgia 
Partnerzy: European Network of Social Integration Enterprises, 
Belgia 
Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción, 
Hiszpania 
Progetti olasz-magyar non-profit kft, Węgry 
Réseau d’Entreprises Sociales, Belgia 
 

Dofinansowanie UE 

 

Typ Wyjazdu 

 Specjalistyczne szkolenie zawodowe 

Motywacja Uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie nabywania nowych 
umiejętności i zatrudnienia. 
 

Typologia informacji 

zebranych przed 

rozpoczęciem 

mobilności 

Sytuacja w zakresie bezrobocia w Europie jest alarmująca i coraz 
więcej osób jest zagrożonych wykluczeniem społecznym, ponieważ 
nie posiadają umiejętności niezbędnych do integracji na rynku 
pracy. Ponadto wydatki publiczne są ograniczane, a ludzie często 
tracą wsparcie socjalne. W obecnej sytuacji przedsiębiorstwa 
zajmujące się integracją społeczną są skutecznym sposobem 
tworzenia miejsc pracy dla osób, znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji społecznej i zapewniają im możliwości rozwijania 
ichumiejętności. 
 

Opis działań 

 

Dostępny jest szczegółowy opis działań i treści (decyzja, 

przygotowanie, organizacja, wdrożenie, ocena itd.). 

 

Opis projektu: Celem projektu było promowanie identyfikacji i 

wymiany oraz upowszechnianie i transfer dobrych praktyk oraz  

dobrych doświadczeń w dziedzinie ekonomii społecznej, a w 
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szczególności funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, tak aby 

umożliwić tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Projekt miał również na celu 

promowanie wymiany najlepszych praktyk i innowacyjnych 

propozycji, służących tworzeniu miejsc pracy dla osób dotkniętych 

wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych oraz 

przedsiębiorstwach konwencjonalnych. 

 

Korzyści Projekt umożliwił proces wzajemnego uczenia się (przenoszenia 
wiedzy) pomiędzy trzema krajami europejskimi, jak również na 
wymianę dobrych praktyk, które można zastosować w celu 
rozwijania umiejętności i stworzenia możliwości pracy  dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto każdy kraj 
partnerski przeprowadził badanie na temat kontekstu wykluczenia 
społecznego oraz badanie jakościowe dotyczące warunków 
tworzenia miejsc pracy i rozwoju umiejętności osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
 

Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

Aspekty, na które warto zwrócić uwagę: Projekt był zrealizowany w 
sposób efektywny i w trakcie jego realizacji zostały osiągnięte cele, 
zakładane na początku projektu. Przygotowane publikacje oraz 
doświadczenia zdobyte przez organizacje partnerskie z trzech 
krajów uczestniczących w projekcie mogą być zastosowane na 
poziomie lokalnym lub przez podmioty z innych krajów. Ponadto, 
koncentrując się na przedsiębiorstwach społecznych, projekt 
przyczynił się do wspierania zatrudnienia, jak również integracji 
grup osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej. 
 

 

Dodatkowe 

informacje 

komentarz 

Wnioski i kontynuacja: Projekt przyczynił się do promowania 
integracji społecznej i ograniczenia ubóstwa w trzech krajach 
europejskich. Projekt przyczynił się również do promowania 
przedsiębiorstw społecznych, które są skutecznym narzędziem 
wykorzystywanym do zapewniania zatrudnienia i możliwości 
rozwoju dla osób o niskich dochodach. Jedna z organizacji 
partnerskich, Europejska Sieć Przedsiębiorstw Integracji Społecznej 
(ENSIE), posiada szeroką sieć przedsiębiorstw społecznych i jest 
dobrze przygotowana do upowszechniania najlepszych praktyk w 
innych krajach europejskich, gdzie funkcjonuje sieć. 
 

Strona internetowa 

lub link(i) z 

informacją o 

opisanej dobrej 

praktyce 

Więcej informacji: http://www.respec.eu/ 
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5.2 Badanie źródłowe Nr 2 
Mentoring Excluded Groups And Networks (MEGAN) (Mentoring Grup Wykluczonych i 

Sieciowanie) 

  Kraj/Miejsce 

Węgry, Portugalia i Wielka Brytania 

Czas trwania, daty 2012 – 2015 

 

Organizator 

wyjazdu 

(np. Szkoła, centrum edukacji, firma, fundacja, prywatna inicjatywa 

młodzieżowa, itd.) 

 

Koordynator: Ministry of Justice, National Offender Management 
Service (NOMS), Wielka Brytania 
 
Partnerzy: BagÁZS: Roma community, Węgry 
Pendulum Consortium, partnerstwo dwóch organizacji: Aproximar 
CRL and Santa Casa Misericórdia da Amadora (SCMA), Portugalia 
Centre for Economic and Social Inclusion (CESI), Wielka Brytania 
The London Probation Trust (LPT) and Praxis Community Projects 
(Praxis), Wielka Brytania 
European Institute of Social Services (EISS), Wielka Brytania 
 

Dofinansowanie UE 

 

Typ Wyjazdu 

 Włączenie społeczne migrantów i innych słabszych grup społecznych.  

 

Motywacja Projekt MEGAN powstał w oparciu o wcześniejszy projekt MOMIE, 
który był finansowany w ramach Programu PROGRESS. W ramach 
projektu MOMIE prowadzono systematyczny  przegląd literatury, 
analizując ostatnie ilościowe i jakościowe rezultaty i 
oddziaływania dotyczące efektów programów mentoringu 
mentoringu rówieśniczego. Celem analizy było zidentyfikowanie 
efektów mentoringu oraz opracowanie narzędzi i metodologii 
oceny i szkolenia osób pełniących funkcję mentorów. W projekcie 
MEGAN wdrożono w praktyce te wcześniej wypracowane narzędzia 
i metody. 
 

Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 

 W urzędzie, realizującym projekt. 

 

Opis działań 

 

Dostępny jest szczegółowy opis działań i treści (decyzja, 

przygotowanie, organizacja, wdrożenie, ocena itd.). 

Projekt MEGAN był randomizowanym badaniem kontrolnym, 
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którego celem było zbadanie wpływu mentoringu na zatrudnienie i 
integrację społeczną wśród wrażliwych społeczności – migrantów. 
Celem było promowanie skutecznych i efektywnych strategii 
wspierających integrację społeczną i zatrudnienie grup szczególnie 
wrażliwych oraz wzmocnienie integracji społecznej społeczności 
migrantów poprzez mentoring. Na Węgrzech, w Portugalii i 
Wielkiej Brytanii podjęto działania pilotażowe z udziałem 
migrantów, przestępców, Romów i osób o minimalnym dochodzie. 
Program mentoringu wdrażano w trakcie 6 miesięcy pilotażu. 
 

Korzyści Projekt MEGAN pokazał, że mentoring może być potencjalnym 
narzędziem zwiększania integracji społecznej grup szczególnie 
wrażliwych. Wyniki zostały upowszechnione wśród kluczowych 
interesariuszy za pośrednictwem grup referencyjnych 
ustanowionych w krajach partnerskich. Takie działanie okazało się 
skuteczne, ponieważ w Portugalii mentoring zostanie wkrótce 
rozszerzony na innych beneficjentów o minimalnym dochodzie, 
więźniów, osoby ubiegające się o azyl, osoby starsze, ubogie rodziny 
i długotrwale bezrobotnych. W Wielkiej Brytanii projekt partnera, 
który dostarczył ww. nowe rozwiązania, został później dodatkowo 
dofinansowany przez rząd brytyjski w celu dalszego świadczenia 
usług mentorskich dla przestępców będących migrantami. Na 
Węgrzech lokalna społeczność Romów i nie-Romów zbliżyła się do 
siebie, dzięki zaangażowaniu lokalnych rad, instytucji sektora 
edukacji, służbie zdrowia oraz wolontariuszom. 
 

Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

W ramach projektu MEGAN skutecznie przeprowadzono 
randomizowane badanie kontrolne, które osiągnęło założone cele. 
W ramach projektu utworzono w każdym kraju partnerskim grupy 
referencyjne, odpowiadające za polityki, w skład których wchodzili 
zainteresowani i wpływowi interesariusze, tacy jak: departamenty 
rządowe, lokalne służby zatrudnienia, organizacje wolontariackie i 
naukowcy. Interesariusze ci dysponowali możliwościami 
wykorzystania uzyskanych wyników i włączenia ich do lokalnej, 
regionalnej i krajowej praktyki i polityki. To innowacyjne działanie 
pozwoliło niektórym krajom partnerskim rozszerzyć opiekę 
mentorską na inne organizacje lub grupy docelowe oraz zapewnić 
uwzględnienie wyników projektu w przyszłych interwencjach 
mentorskich. Przeprowadzona ocena zewnętrzna wykazała, że 
mentoring może mieć statystycznie istotny wpływ na zatrudnienie 
wśród osób mentorowanych. 
 

Strona internetowa 

lub link(i) z 

informacją o 

opisanej dobrej 

praktyce 

http://cesi.org.uk/projects/megan-mentoring-excluded-groups-

and-networks 

Źródło: Monitoring good practices in the areas of employment, 
social affairs, and inclusion Examples of projects funded by DG 
EMPL in 2012-2015  
Czerwiec 2015  

http://cesi.org.uk/projects/megan-mentoring-excluded-groups-and-networks
http://cesi.org.uk/projects/megan-mentoring-excluded-groups-and-networks
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6. Opis węgierskich dobrych praktyk 

Poniższa sekcja przedstawia charakterystyki pięciu węgierskich Dobrych Praktyk, które 

zostały zebrane w trakcie wywiadów z osobami, które miały doświadczenia z mobilnościami 

w Europie. 

Poniżej znajduje się lista wybranych Dobrych Praktyk, opisanych i poddanych analizie z 

wykorzystaniem szablonu - Tabeli dobrych praktyk i wywiadów. 

 

6.1 Dobra Praktyka Nr 1 
 

Dobra Praktyka nr 1 Kraj/Miejsce 

Skąd: Węgry 

Dokąd: Włochy (Genua) 

Czas trwania, daty 3 miesiące, styczeń – marzec 2013 r. 

 

Organizator wyjazdu Erasmus (Uniwersytet w Szeged) 

 

Dofinansowanie Fundusze UE 

 

Liczba młodych ludzi, 

którzy brali udział w 

mobilności 

1 Wiek 22 (w czasie mobilności) 

Wykształcenie Magisterskie  (studiował na poziomie licencjackim w 

czasie mobilności) 

 

Płeć Mężczyzna 

 

Typ wyjazdu 

 Studia (Erasmus) 

 Wymiana kulturalna 

Motywacja Chęć doświadczenia  życia i studiowania w innej 

kulturze. Chęć poćwiczenia umiejętności językowych. 

 

Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 

 Respondent znajdował informacje głównie na stronach internetowych uczelni 

macierzystej i uczelni przyjmującej (Szeged i Genua).  

 Szukał także informacji w portal Programu Erasmus+. 
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Typologia informacji 

zebranych przed 

rozpoczęciem mobilności 

Respondent zebrał głównie informacje o 

zakwaterowaniu w Genui. Zebrał także informacje o 

cenach w mieście i bezpieczeństwie (które obszary są 

bezpieczne, a których należy unikać). Zebrał także 

informacje o kursach, w których chciał uczestniczyć i na 

temat oferty kulturalnej miasta. 

Opis działań 

 

Była to mobilność Erasmusa, więc większość swojego 

czasu Respondent spędzał na uczęszczaniu na zajęcia 

lub na spotkania z innymi studentami Erasmusa. 

 

Korzyści Z perspektywy naukowej zajęcia i zadania, które 

Respondent wykonywał podczas mobilności, były mniej 

wymagające niż na jego macierzystym uniwersytecie. To 

pozwoliło mu poświęcić więcej czasu na poznanie 

kultury Włoch i nawiązywanie kontaktów z innymi 

studentami. Inne korzyści były takie, że czuł, że to 

doświadczenie pomogło mu stać się bardziej otwartym i 

tolerancyjnym. Zyskał także dużo pewności siebie. 

Wreszcie, możliwość ćwiczenia umiejętności 

posługiwania się językiem włoskim była ogromną 

korzyścią. 

 

Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

Doświadczone trudności: 

• Uczelnia macierzysta (Szeged) nie miała wiedzy  

dotyczącej czasu mobilności lub możliwości naukowych, 

jakie Respondent powinien mieć, gdy tam dotarł. Kiedy 

przyjechał, czuł się źle przygotowany. 

 

Mocne aspekty: 

• Respondent czuł, że konieczność zorganizowania wielu 

praktycznych rzeczy dla siebie pomogła mu zdobyć 

zaufanie do samego siebie i poprawić swoje umiejętności 

życiowe. 

Informacje dodatkowe 

komentarz 

- 

2. Korzystanie z praw związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej: 

a) Opieka konsularna  Czy podczas pobytu w 

kraju spoza UE, w którym nie było ambasady 

ani konsulatu Twojego kraju a potrzebowałeś/-

aś pomocy, skorzystałeś/-aś z ochrony 

konsularnej w ambasadzie lub konsulacie 

innego kraju UE (w sytuacjach związanych na 

przykład ze śmiercią, wypadkiem lub chorobą, 

Nie 
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aresztowaniem lub zatrzymaniem, będąc ofiarą 

brutalnego przestępstwa czy repatriacji)? 

b) Ubezpieczenie społeczne: Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa dostępu do 

ubezpieczenia społecznego mieszkając w innym 

kraju UE niż kraj Twojego pochodzenia? 

Tak. Respondent zorganizował sobie 
ubezpieczenie społeczne przed 
podróżą. Respondent zorganizował 
sobie także prywatne ubezpieczenie 
podróżne i zdrowotne, dzięki czemu 
czuł się bardziej komfortowo. 

 c) Opieka Zdrowotna:  Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa do uzyskania opieki 

zdrowotnej za granicą  na terytorium UE (w 

innym kraju UE niż Twój kraj pochodzenia)? 

Nie 

d) Uczestniczenie w życiu politycznym UE: 

Czy głosowałeś/-aś  

i/ lub kandydowałeś/-aś w wyborach lokalnych 

i/lub europejskich w kraju UE innym niż Twój 

kraj pochodzenia? 

Nie 

e.1) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek składałeś/-aś petycję do 

Parlamentu Europejskiego, aby odniósł się do 

Twojej osobistej potrzeby lub skargi, lub w 

sprawie interesu publicznego (dotyczącego Cię 

bezpośrednio)? 

Nie 

e.2) Petycje i Skargi: Czy kiedykolwiek 

złożyłeś-aś skargę do Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich w związku z niewłaściwym 

postępowaniem instytucji lub organu UE? 

Nie 

e.3) Petycje i skargi: Czy kiedykolwiek 

kontaktowałeś/-aś się bezpośrednio z 

instytucjami UE  

i /lub organami doradczymi UE, aby uzyskać 

odpowiedź na konkretne pytanie? 

Nie 

 f. Prawo do swobodnego przemieszczania 

się i pobytu: Czy kiedykolwiek 

zamieszkiwałeś/-aś w innym kraju UE niż Twój 

kraj pochodzenia?  

Jeśli tak, czy czułeś/-aś się dyskryminowany/-a 

Tak. Respondent mieszkał w innym 

kraju UE, mógł swobodnie podróżować 

i nie doświadczył dyskryminacji ani 

wrogości ze względu na swoją 

narodowość. 
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ze względu na swoje obywatelstwo? 

g. Prawo do studiowania/uczenia się za 

granicą 

Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się w  innym kraju 

UE niż Twój kraj pochodzenia? Jeżeli tak, to czy 

Twoja nauka odbywała się na tych samych 

warunkach, z jakich korzystali obywatele kraju 

goszczącego? 

Tak. Ponieważ była to mobilność 

Erasmusa, Respondent skorzystał z 

prawa do studiowania za granicą. 

 

6.2 Dobra Praktyka Nr 2 
 

Dobra Praktyka nr 2 Kraj/Miejsce 

Skąd: Węgry 

Dokąd: Wielka Brytania 

Czas trwania, daty 3 miesiące, styczeń – marzec 2011 r. 

 

Organizator wyjazdu Central European University (CEU), Budapeszt 

 

Dofinansowanie Częściowe dofinansowanie przez własny Uniwersystet 

(CEU). 

 

Liczba młodych ludzi, 

którzy brali udział w 

mobilności 

1 Wiek 31 (w czasie mobilności) 

Wykształcenie Doktor nauk (w czasie mobilności odbywała studia 

doktoranckie) 

 

Płeć Kobieta 

Typ wyjazdu 

 Aby wziąć udział w zajęciach na uczelni przyjmującej i innych wydziałach  

uniwersytetu w Londynie. 

 Aby zdobyć doświadczenie w nauczaniu filozofii na poziomie studiów wyższych. 

Motywacja Respondentka chciała uczyć się i nauczać na 

Uniwersytecie Londyńskim, który ma najlepszy  wydział 

filozofii ze światowej sławy naukowcami. Chciała zdobyć 

doświadczenie w nauczaniu, kontynuując naukę. 

Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 

 Wydział filozofii w CEU zaoferował Respondentce możliwość mobilności i 

zaproponował jej sfinansowanie. 
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 Uzyskała informacje bezpośrednio od administratorów i wykładowców w CEU, a 

także z intranetu CEU. 

Typologia informacji 

zebranych przed 

rozpoczęciem mobilności 

Respondentka zebrała informacje głównie na temat 

zakwaterowania i podróży. Ostatecznie zdecydowała się 

zostać z przyjaciółmi mieszkającymi poza Londynem, 

ponieważ taniej było podróżować do/z Londynu 

każdego dnia niż wynająć pokój w centrum Londynu. 

Musiała zdobyć informacje na temat podróży pociągiem. 

Szukała także możliwości rozwoju naukowego. 

Ponieważ University of London ma wiele wydziałów, 

była w stanie uczestniczyć w wykładach i rozmowach w 

różnych miejscach (King's College, College w Heytrop). 

Musiała szukać tych możliwości na stronach 

internetowych uczelni. 

Opis działań 

 

Była to mobilność akademicka, więc większość czasu 

Respondentka spędziła na wykładach i rozmowach, 

prowadzeniu badań na uniwersytecie, spotkaniach 

profesorów, na tutorialach i zajęciach dydaktycznych. 

Przez pięć lat mieszkała w Londynie, studiując na 

kierunkach licencjackich i magisterskich, więc poznała 

kulturę i miasto; znajomości przetrwały do dziś. 

 

Korzyści Korzyści były głównie naukowe. Respondentka miała 

możliwość nauczania i realizowania swoich badań. 

Pobyt na mobilności wraz ze znajomymi był dla 

Respondentki także korzyścią, ponieważ  „normalnie nie 

miałaby okazji spędzać z nimi czasu”. 

 

Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

Doświadczone trudności: 

• Podróż pociągiem do Londynu, podróżowanie po 

Londynie i kupowanie przedmiotów codziennego użytku, 

które były bardzo drogie. Tak więc wiele ze stypendium 

zostało wykorzystane na te rzeczy. 

• Trudna była rozłąka z  mężem na tak długi czas (trzy 

miesiące). Było dla Respondentki duże wyzwanie. 

 

Mocne aspekty: Patrz korzyści opisane powyżej. 

 

Informacje dodatkowe 

komentarz 

Respondentka uważa, że ta mobilność była możliwa 

dzięki jej uczelni macierzystej (CEU), która jest 

amerykańską instytucją z siedzibą w Budapeszcie. 

Uważa, że prawdopodobnie  nie miałaby takiej okazji, 

gdyby studiowała na węgierskim uniwersytecie. 
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2. Korzystanie z praw związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej: 

a) Opieka konsularna  Czy podczas pobytu w 

kraju spoza UE, w którym nie było ambasady 

ani konsulatu Twojego kraju a potrzebowałeś/-

aś pomocy, skorzystałeś/-aś z ochrony 

konsularnej w ambasadzie lub konsulacie 

innego kraju UE (w sytuacjach związanych na 

przykład ze śmiercią, wypadkiem lub chorobą, 

aresztowaniem lub zatrzymaniem, będąc ofiarą 

brutalnego przestępstwa czy repatriacji)? 

Nie 

b) Ubezpieczenie społeczne: Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa dostępu do 

ubezpieczenia społecznego mieszkając w innym 

kraju UE niż kraj Twojego pochodzenia? 

Tak. Respondentka zorganizowała 
sobie ubezpieczenie społeczne przed 
podróżą do Wielkiej Brytanii. 

 c) Opieka Zdrowotna:  Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa do uzyskania opieki 

zdrowotnej za granicą  na terytorium UE (w 

innym kraju UE niż Twój kraj pochodzenia)? 

Tak. Podczas pobytu na mobilności 

respondentka doświadczyła ciężkiego 

przypadku zapalenia migdałków. 

Musiała konsultować się z lekarzem, 

który przepisał leki. Nie doświadczyła 

żadnych problemów podczas 

korzystania z opieki zdrowotnej w 

Wielkiej Brytanii.  

d) Uczestniczenie w życiu politycznym UE: 

Czy głosowałeś/-aś  

i/ lub kandydowałeś/-aś w wyborach lokalnych 

i/lub europejskich w kraju UE innym niż Twój 

kraj pochodzenia? 

Nie 

e.1) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek składałeś/-aś petycję do 

Parlamentu Europejskiego, aby odniósł się do 

Twojej osobistej potrzeby lub skargi, lub w 

sprawie interesu publicznego (dotyczącego Cię 

bezpośrednio)? 

Nie 

e.2) Petycje i Skargi: Czy kiedykolwiek 

złożyłeś-aś skargę do Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich w związku z niewłaściwym 

postępowaniem instytucji lub organu UE? 

Nie 
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e.3) Petycje i skargi: Czy kiedykolwiek 

kontaktowałeś/-aś się bezpośrednio z 

instytucjami UE  

i /lub organami doradczymi UE, aby uzyskać 

odpowiedź na konkretne pytanie? 

Nie 

 f. Prawo do swobodnego przemieszczania 

się i pobytu: Czy kiedykolwiek 

zamieszkiwałeś/-aś w innym kraju UE niż Twój 

kraj pochodzenia?  

Jeśli tak, czy czułeś/-aś się dyskryminowany/-a 

ze względu na swoje obywatelstwo? 

Tak. Respondentka zamieszkiwała w 

innym kraju UE, więc mógła 

swobodnie podróżować i nie 

doświadczyła dyskryminacji ani 

wrogości ze względu na jej 

narodowość. 

g. Prawo do studiowania/uczenia się za 

granicą 

Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się w  innym kraju 

UE niż Twój kraj pochodzenia? Jeżeli tak, to czy 

Twoja nauka odbywała się na tych samych 

warunkach, z jakich korzystali obywatele kraju 

goszczącego? 

Tak. Ponieważ był to program 

mobilności akademickiej, 

Respondentka mogła skorzystać z 

prawa do studiowania za granicą. 

 

6.3 Dobra Praktyka Nr 3 
 

Dobra Praktyka nr 3 Kraj/Miejsce 

Skąd: Węgry 

Dokąd: Hiszpania 

Czas trwania, daty 5 miesięcy, luty – czerwiec 2016 r. 

 

Organizator wyjazdu Uniwersytet 

 

Dofinansowanie Była to mobilność z Programu Erasmus. Częściowo 

finansowana przez UE, a częściowo przez Uniwersystet 

macierzysty. 

 

Liczba młodych ludzi, 

którzy brali udział w 

mobilności 

1 Wiek 21 (w czasie mobilności) 

Wykształcenie Magisterskie (studiował na poziomie licencjackim w 

czasie mobilności) 
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Płeć Mężczyzna 

Typ wyjazdu 

 W celu nauczenia się nowego języka. 

 W celu dtudiowania (Erasmus). 

 

Motywacja Respondent chciał udowodnić sobie, że może mieszkać i 

studiować za granicą. Chciał też poprawić swoje 

umiejętności językowe. 

 

Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 

 Macierzysty Uniwersytet Respondenta miał dedykowaną stronę na temat 

Erasmusa i stąd uzyskał on większość potrzebnych informacji. 

 Respondent sprawdził także niektóre strony internetowe UE. 

 

Typologia informacji 

zebranych przed 

rozpoczęciem mobilności 

Respondent gromadził głównie informacje o tym, jak 

będą wyglądały jego studia podczas pobytu w Hiszpanii. 

Chciał wiedzieć, jakie zajęcia mógłby odbyć w języku 

angielskim, a które po hiszpańsku. Zebrał także 

informacje o mieście (Walencja). W szczególności chciał 

dowiedzieć się o możliwościach zakwaterowania. 

Ostatecznie zamieszkał we wspólnie wynajmowanym,  z 

innymi węgierskimi studentami Erasmusa, domu. 

 

Opis działań 

 

Respondent usłyszał o programie Erasmus za 

pośrednictwem poczty pantoflowej i zdecydował się 

aplikować, ponieważ uważał, że byłoby to dobre 

doświadczenie kulturowe i pozwoliłby mu poćwiczyć 

umiejętności językowe. Uważał także, że byłoby to 

korzystne ze względów naukowych. Aplikował przez  

swoją macierzystą uczelnię i został przyjęty. W 

Hiszpanii, na uczelni przyjmującej,  uczęszczał na 

zajęcia  i studiował. Było to również bardzo ciekawe 

doświadczenie towarzyskie, chociaż większość czasu 

spędzał z innymi Węgrami. 

 

Korzyści Najważniejszą korzyścią było nauczenie się języka. W 

czasie pobytu  w Hiszpanii poprawił swój hiszpański, 

który wykorzystywał do codziennych czynności (zakupy 

itp.)., a także swój  angielski, którego używał głównie na 

uniwersytecie podczas zajęć. Zdaniem Respondenta, 

życie w innym kraju dało mu dobre doświadczenie w 

zakresie zarządzania finansami i pomogło mu podnieść 

pewność siebie. 
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Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

Trudności: 

• Właściciel nie zwrócił mu depozytu za wynajęte 

mieszkanie. 

• Miał problemy z językiem. Chciał mówić dużo po 

hiszpańsku, ale większość mieszkańców odpowiadała 

mu po angielsku i uznał to za frustrujące. 

• Studenci Erasmusa zazwyczaj trzymali się z innymi z 

własnego kraju, więc nie miał styczności z innymi 

narodowościami tak bardzo, jak by sobie życzył. 

 

Mocne aspekty: Zobacz korzyści powyżej. 

 

Informacje dodatkowe 

komentarz 

- 

 

 

 

2. Korzystanie z praw związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej: 

a) Opieka konsularna  Czy podczas pobytu w 

kraju spoza UE, w którym nie było ambasady 

ani konsulatu Twojego kraju a potrzebowałeś/-

aś pomocy, skorzystałeś/-aś z ochrony 

konsularnej w ambasadzie lub konsulacie 

innego kraju UE (w sytuacjach związanych na 

przykład ze śmiercią, wypadkiem lub chorobą, 

aresztowaniem lub zatrzymaniem, będąc ofiarą 

brutalnego przestępstwa czy repatriacji)? 

Nie 

b) Ubezpieczenie społeczne: Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa dostępu do 

ubezpieczenia społecznego mieszkając w innym 

kraju UE niż kraj Twojego pochodzenia? 

Tak. Respondent potrzebował zgłosić 

się do ubezpieczenia społecznego w 

Hiszpanii.   

 c) Opieka Zdrowotna:  Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa do uzyskania opieki 

zdrowotnej za granicą  na terytorium UE (w 

innym kraju UE niż Twój kraj pochodzenia)? 

Nie 
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d) Uczestniczenie w życiu politycznym UE: 

Czy głosowałeś/-aś  

i/ lub kandydowałeś/-aś w wyborach lokalnych 

i/lub europejskich w kraju UE innym niż Twój 

kraj pochodzenia? 

Nie 

e.1) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek składałeś/-aś petycję do 

Parlamentu Europejskiego, aby odniósł się do 

Twojej osobistej potrzeby lub skargi, lub w 

sprawie interesu publicznego (dotyczącego Cię 

bezpośrednio)? 

Nie 

e.2) Petycje i Skargi: Czy kiedykolwiek 

złożyłeś-aś skargę do Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich w związku z niewłaściwym 

postępowaniem instytucji lub organu UE? 

Nie 

e.3) Petycje i skargi: Czy kiedykolwiek 

kontaktowałeś/-aś się bezpośrednio z 

instytucjami UE  

i /lub organami doradczymi UE, aby uzyskać 

odpowiedź na konkretne pytanie? 

Nie 

 f. Prawo do swobodnego przemieszczania 

się i pobytu: Czy kiedykolwiek 

zamieszkiwałeś/-aś w innym kraju UE niż Twój 

kraj pochodzenia?  

Jeśli tak, czy czułeś/-aś się dyskryminowany/-a 

ze względu na swoje obywatelstwo? 

Tak. Respondent mieszkał w innym 

kraju UE, więc mógł swobodnie 

podróżować i nie doświadczył 

dyskryminacji ani wrogości ze względu 

na swoją narodowość. Jednak studenci 

Erasmusa zazwyczaj tworzyli grupy 

narodowe, więc spędzał większość 

czasu z innymi Węgrami. 

 

g. Prawo do studiowania/uczenia się za 

granicą: Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się w  

innym kraju UE niż Twój kraj pochodzenia? 

Jeżeli tak, to czy Twoja nauka odbywała się na 

tych samych warunkach, z jakich korzystali 

obywatele kraju goszczącego? 

Tak. Respondent uczestniczył w 

mobilności edukacyjnej Erasmusa, 

skorzystał z prawa do studiowania za 

granicą. 
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6.4 Dobra Praktyka Nr 4 

 
Dobra Praktyka nr 4 Kraj/Miejsce 

Skąd: Wegry 

Dokąd: Wielka Brytania 

Czas trwania, daty 10 miesięcy, październik 2013 r. – lipiec 2014  r.  

 

Organizator wyjazdu Inicjatywa własna. Respondentka pracowała jako au 

pair, więc w czasie pobytu za granicą utrzymywała się 

dzięki zarobionym tam pieniądzom. 

 

Dofinansowanie Samodzielne finansowanie mobilności. 

 

Liczba młodych ludzi, 

którzy brali udział w 

mobilności 

1 Wiek 20 kiedy kończyła 

mobilność 

Wykształcenie Licencjat (obecnie; nie miała jeszcze rozpoczętych 

studiów w momencie, kiedy wyjechała na mobilność) 

 

Płeć Kobieta 

 

Typ wyjazdu 

 By nauczyć się języka. 

 By pracować. 

 By się uczyć. 

 By znaleźć lepsze możliwości. 

Motywacja Główną motywacją Respondentki było zarobienie 

pieniędzy, które mogła zabrać na Węgry i wykorzystać 

w czasie studiów na uniwersytecie. Motywowała ją 

również możliwość posługiwania się językiem 

angielskim i możliwość nabycia płynności językowej 

podczas pobytu za granicą. Już po ukończeniu studiów 

(po powrocie, na Węgrzech), Respondentka podjęła 

pracę, w której wymagano od niej posługiwania się 

językiem angielskim na co dzień.   

 

Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 

Respondentka dowiedział się o możliwości pracy jako au pair za granicą od innych osób i 

znalazła agencję (Au-pair World) w Internecie. Po tym, jak została „dopasowana” do 

rodziny przyjmującej, otrzymała od firmy konkretne informacje. Następnie wykorzystała 

wyszukiwania w Internecie, aby uzyskać informacje na temat życia w Londynie. 
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Typologia informacji 

zebranych przed 

rozpoczęciem mobilności 

 Zakwaterowanie. 

 Podróże. 

 Możliwości pracy. 

 

Opis działań 

 

Mobilność została zorganizowana przez agencję au-

pair, która znalazła rodzinę, u której Respondentka 

mogłaby pracować w Wielkiej Brytanii. Podczas pobytu 

za granicą opiekowała się dziećmi tej rodziny, 

mieszkając w ich domu. Dodatkowo, dorabiała jako 

opiekunka dzieci  innych rodzin, w godzinach 

wieczornych. Pracowała również jako sprzątaczka, 

sprzątając 2-3 domy tygodniowo. 

 

Korzyści Respondentka była w stanie zarobić sporo pieniędzy i 

nie wydawać zbyt dużo, ponieważ mieszkała w domu 

rodziny, dla której pracowała. Ćwiczyła angielski, co 

dało jej dużą przewagę, gdy wróciła na uniwersytet. 

Doświadczyła innej kultury i poszerzyła swoje 

horyzonty. 

 

Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

Trudności: 

Samotność była trudna. Respondentka czasami czuła się 

samotna. 

Musiała samodzielnie poradzić sobie z wieloma 

sprawamii  (podróż, biurokracja), które były dla niej 

wyzwaniem. 

 

Praca była bardzo intensywna i bardzo męcząca. 

Pracowała w domu jako au-pair, ale także opiekowała 

się dziećmi w innych rodzinach i sprzątała domy, kiedy 

miała wolny czas. Wszystko, co robiła, to była 

prawdziwa praca i nie miała czasu na kulturę ani 

zajęcia towarzyskie. 

 

Mocne strony: Respondentka czuła, że te wyzwania 

uczyniły ją silniejszą i dały jej dużo więcej pewności 

siebie. Płynna znajomość języka angielskiego była 

główną siłą mobilności. 

 

Informacje dodatkowe 

komentarz 

- 
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Jeśli znajduje się na stronie 

internetowej:  

Strona internetowa lub 

link(i) z informacją o 

opisanej dobrej praktyce 

https://www.aupairworld.com/en 

 

 

 

2. Korzystanie z praw związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej: 

a) Opieka konsularna  Czy podczas pobytu w 

kraju spoza UE, w którym nie było ambasady 

ani konsulatu Twojego kraju a potrzebowałeś/-

aś pomocy, skorzystałeś/-aś z ochrony 

konsularnej w ambasadzie lub konsulacie 

innego kraju UE (w sytuacjach związanych na 

przykład ze śmiercią, wypadkiem lub chorobą, 

aresztowaniem lub zatrzymaniem, będąc ofiarą 

brutalnego przestępstwa czy repatriacji)? 

Nie 

b) Ubezpieczenie społeczne: Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa dostępu do 

ubezpieczenia społecznego mieszkając w innym 

kraju UE niż kraj Twojego pochodzenia? 

Tak. Respondentka mogła skorzystać z 

węgierskiego ubezpieczenia 

społecznego w Wielkiej Brytanii, 

ponieważ jest ona dostępna dla 

wszystkich obywateli UE. 

 c) Opieka Zdrowotna:  Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa do uzyskania opieki 

zdrowotnej za granicą  na terytorium UE (w 

innym kraju UE niż Twój kraj pochodzenia)? 

Tak. Respondentka poszła do lekarza, 

kiedy źle się poczuła. Nie napotkała 

żadnych barier. 

d) Uczestniczenie w życiu politycznym UE: 

Czy głosowałeś/-aś  

i/ lub kandydowałeś/-aś w wyborach lokalnych 

i/lub europejskich w kraju UE innym niż Twój 

kraj pochodzenia? 

Nie 

e.1) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek składałeś/-aś petycję do 

Parlamentu Europejskiego, aby odniósł się do 

Twojej osobistej potrzeby lub skargi, lub w 

sprawie interesu publicznego (dotyczącego Cię 

bezpośrednio)? 

Nie 

e.2) Petycje i Skargi: Czy kiedykolwiek 

złożyłeś-aś skargę do Europejskiego Rzecznika 

Nie 

https://www.aupairworld.com/en
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Praw Obywatelskich w związku z niewłaściwym 

postępowaniem instytucji lub organu UE? 

e.3) Petycje i skargi: Czy kiedykolwiek 

kontaktowałeś/-aś się bezpośrednio z 

instytucjami UE  

i /lub organami doradczymi UE, aby uzyskać 

odpowiedź na konkretne pytanie? 

Nie 

 f. Prawo do swobodnego przemieszczania 

się i pobytu: Czy kiedykolwiek 

zamieszkiwałeś/-aś w innym kraju UE niż Twój 

kraj pochodzenia?  

Jeśli tak, czy czułeś/-aś się dyskryminowany/-a 

ze względu na swoje obywatelstwo? 

Tak. Respondentce udało się 

swobodnie przenieść do Wielkiej 

Brytanii i nie doświadczyła  żadnej 

dyskryminacji ze względu na swoją 

narodowość. 

g. Prawo do studiowania/uczenia się za 

granicą 

Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się w  innym kraju 

UE niż Twój kraj pochodzenia? Jeżeli tak, to czy 

Twoja nauka odbywała się na tych samych 

warunkach, z jakich korzystali obywatele kraju 

goszczącego? 

Nie. Respondentka nie skorzystała z 

prawa do nauki w czasie,  gdy 

przebywała w Wielkiej Brytanii. 

 

6.5 Dobra Praktyka Nr 5 
 

Dobra Praktyka nr 5 Kraj/Miejsce 

Skąd: Wegry 

to: Portugalia (Braga) 

Czas trwania, daty 5 dni, 2007r. (choć Respondentka wyjeżdżała również w 

ramach różnych innych projektów Grundtviga i co 

najmniej jeszcze jednej indywidualnej mobilności 

Grundtvig mobility). 

Organizator wyjazdu Inicjatywa własna w ramach Programu Grundtvig - 

mobilność indywidualna (obecnie w ramach programu 

Erasmus+) 

 

Dofinansowanie Fundusze UE 

 

Liczba młodych ludzi, 1 Wiek 29 w czasie mobilności 
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którzy brali udział 

Wykształcenie Licencjat 

 

Płeć Kobieta 

Typ wyjazdu: 

 Aby nauczyć się nowego języka. 

 Aby pracować. 

 Mobilność w ramach konkretnego projektu. 

Motywacja W tym czasie można było ubiegać się o indywidualne 

mobilności Grundtvig dla pracowników organizacji 

pozarządowych.  Było to ważne źródło nowej wiedzy, 

umiejętności i finansowania, zwłaszcza dla organizacji 

pozarządowych w Europie Środkowej i Wschodniej, 

które prawdopodobnie nie miały dostępu do innych 

źródeł wiedzy i finansowania w tym czasie. 

Respondentka stwierdziła, że mobilność jest również 

ważna dla jej rozwoju zawodowego. Ważną motywacją 

była także nauka języka. Zdaniem respondentki, gdyby 

nie mobilności w ramach Grundtviga, nigdy nie 

nauczyłaby się mówić po angielsku. 

 Skąd uzyskano informacje związane z wyjazdem? 

 W konkretnych urzędach. 

 W sieci Internet. 

 Z dedykowanych platform:  katalog kursów Programu Grundtvig. 

Typologia informacji 

zebranych przed 

rozpoczęciem mobilności 

Respondentka zebrała informacje o szczegółach 

planowanego kursu na uniwersytecie letnim. Zebrała 

także informacje o zakwaterowaniu, a także przykłady 

dobrych praktyk z Węgier, aby podzielić się nimi z 

innymi uczestnikami. 

 

Opis działań 

 

Respondentka wyjechała na mobilność, by wziąć udział 

w kursie na uniwersytecie letnim oraz w konferencji w 

Bradze, w Portugalii. Tematyka konferencji 

koncentrowała  się na aktywnym obywatelstwie, 

organizacjach pozarządowych w Europie i 

umiejętnościach podstawowych. Podczas uniwersytetu 

letniego Respondentka uczęszczała na kilka zajęć, które 

dotyczyły również tych tematów.  

 

Korzyści  Wymiana kulturalna. 

  Nauka języka. 

  Rozwój zawodowy. 

 Budowanie kontaktów zawodowych. 
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  Tam też Respondentka spotkała swojego 

przyszłego męża! 

 

Słabe i mocne strony 

doświadczenia 

Trudności:  

  Kurs nie był tak profesjonalnie zorganizowany, 

jak to wynikało z katalogu kursów.  

 Respondentka miała nadzieję na wyższą jakość i 

profesjonalizm. 

 

Silne strony:  

 To było wspaniałe doświadczenie. 

 Respondentka poznała ludzi, z którymi do dziś 

pozostaje w kontakcie (np. kobietę, która jest 

obecnie szefową islandzkiej agencji 

turystycznej). 

Informacje dodatkowe 

komentarz 

 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

programme_hu 

 

2. Korzystanie z praw związanych z obywatelstwem Unii Europejskiej: 

a) Opieka konsularna  Czy podczas pobytu w 

kraju spoza UE, w którym nie było ambasady 

ani konsulatu Twojego kraju a potrzebowałeś/-

aś pomocy, skorzystałeś/-aś z ochrony 

konsularnej w ambasadzie lub konsulacie 

innego kraju UE (w sytuacjach związanych na 

przykład ze śmiercią, wypadkiem lub chorobą, 

aresztowaniem lub zatrzymaniem, będąc ofiarą 

brutalnego przestępstwa czy repatriacji)? 

Nie 

b) Ubezpieczenie społeczne: Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa dostępu do 

ubezpieczenia społecznego mieszkając w innym 

kraju UE niż kraj Twojego pochodzenia? 

Nie 

 c) Opieka Zdrowotna:  Czy kiedykolwiek 

korzystałeś/-aś z prawa do uzyskania opieki 

zdrowotnej za granicą  na terytorium UE (w 

innym kraju UE niż Twój kraj pochodzenia)? 

Nie 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme_hu
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme_hu
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d) Uczestniczenie w życiu politycznym UE: 

Czy głosowałeś/-aś  

i/ lub kandydowałeś/-aś w wyborach lokalnych 

i/lub europejskich w kraju UE innym niż Twój 

kraj pochodzenia? 

Nie 

e.1) Petycje i skargi: 

Czy kiedykolwiek składałeś/-aś petycję do 

Parlamentu Europejskiego, aby odniósł się do 

Twojej osobistej potrzeby lub skargi, lub w 

sprawie interesu publicznego (dotyczącego Cię 

bezpośrednio)? 

Nie 

e.2) Petycje i Skargi: Czy kiedykolwiek 

złożyłeś-aś skargę do Europejskiego Rzecznika 

Praw Obywatelskich w związku z niewłaściwym 

postępowaniem instytucji lub organu UE? 

Nie 

e.3) Petycje i skargi: Czy kiedykolwiek 

kontaktowałeś/-aś się bezpośrednio z 

instytucjami UE  

i /lub organami doradczymi UE, aby uzyskać 

odpowiedź na konkretne pytanie? 

Nie 

 f. Prawo do swobodnego przemieszczania 

się i pobytu: Czy kiedykolwiek 

zamieszkiwałeś/-aś w innym kraju UE niż Twój 

kraj pochodzenia?  

Jeśli tak, czy czułeś/-aś się dyskryminowany/-a 

ze względu na swoje obywatelstwo? 

Tak 

g. Prawo do studiowania/uczenia się za 

granicą 

Czy kiedykolwiek uczyłeś/-aś się w  innym kraju 

UE niż Twój kraj pochodzenia? Jeżeli tak, to czy 

Twoja nauka odbywała się na tych samych 

warunkach, z jakich korzystali obywatele kraju 

goszczącego? 

Tak 
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7.  Ogólne wnioski dotyczące opisanych dobrych praktyk 

Uzasadnienie wyboru dobrych praktyk: 

 Wybrano dobre praktyki z różnych krajów, celem przeanalizowania różnych sytuacji i 

kontekstów w różnych krajach goszczących. Przytoczono dwa przykłady dotyczące 

tego samego kraju goszczącego (Belgia), ale dotyczące różnych rodzajów mobilności. 

 Wybór różnych inicjatyw w celu pokazania różnych możliwości dofinansowania 

mobilności w Unii Europejskiej. 

Wnioski ogólne: 

 Prawa, z których najczęściej korzystali młodzi ludzie, z którymi przeprowadzono 

wywiady, dotyczyły swobodnego przemieszczania się i pobytu w innym kraju UE oraz 

opieki zdrowotnej i praw politycznych. 

 Wszyscy Respondenci i Respondentki przytaczali przede wszystkim pozytywne 

doświadczenia. Nawet jeśli wystąpiły trudności, korzyści przeważały. 

 Większość Respondentów i Respondentek, mówiąc o motywacji do podjęcia 

mobilności,  wskazywało na chęć podniesienia umiejętności zawodowych i nabycia 

konkretnych umiejętności, które można zdobyć tylko za granicą. Co więcej, wszyscy 

deklarowali, że nauczyli się czegoś nowego o sobie samych. 

 Wszyscy Respondenci i Respondentki poprawili umiejętności językowe. Zarówno jeśli 

idzie o język angielski - jako język "międzynarodowy", jak i język kraju goszczącego. 

 Dwoje Respondentów nadal mieszka za granicą, w krajach goszczących. 

 Respondenci i Respondentki korzystali z licznych praw wynikających z posiadania 

obywatelstwa Unii Europejskiej podczas pobytu w kraju goszczącym. Jedynym 

prawem, z którego skorzystania nie zadeklarował żaden z rozmówców czy 

rozmówczyń, było prawa do ochrony konsularnej. 

 Niektórzy Respondenci i Respondentki planują skorzystać z kolejnych możliwości 

nauki / życia / wolontariatu / pracy za granicą; są otwarci na nowe wyjazdy; czują się 

bezpiecznie jako mobilni Europejczycy. 
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8. Wnioski z wywiadów przeprowadzonych w Polsce 

W poszukiwaniu dobrych praktyk i historii sukcesu w Polsce, przeprowadzono 12 wywiadów. 

Odbyły się one w okresie od maja do czerwca 2018 roku. Wszystkie wywiady były wywiadami 

telefonicznymi. Rozmowy zostały zarejestrowane (po otrzymaniu zgody od rozmówców). 

Rozmówcy zostali poinformowani, że mogą pozostać anonimowi lub podać swoje nazwisko. 

Obydwie opcje były wybierane. Respondenci zostali zidentyfikowani w ramach sieci 

kontaktów fundacji FAIE; niektóre osoby zostały polecone przez swoich kolegów lub 

nauczycieli, w tym w ramach sieci Eurodesk. 

Spośród 12 Respondentów i Respondentek, 10 osób to Polacy (8 kobiet i 2 mężczyzn), a 2 

osoby były narodowości hiszpańskiej (przebywały w Polsce jako wolontariuszki). Jeśli chodzi 

o rodzaje mobilności, cztery osoby były uczniami szkół zawodowych w wieku 18-19 lat, które 

skorzystały z praktyki zawodowej za granicą (pierwsza i jedyna mobilność); jedna osoba 

miała wcześniejsze doświadczenie w mobilności zawodowej za granicą (22 lata); jedna osoba  

studiowała (25 lat); dwie osoby  zgłosiły się na ochotnika do wyjazdu na wolontariat 

(respondentki hiszpańskie w wieku 20 lat). Pozostałe cztery osoby, w wieku 26-34 lat, 

uczestniczyły w wielu mobilnościach, mieszkając w kilku krajach europejskich aby uczyć się, 

szkolić, pracować jako wolontariusze, czy pracować zawodowo. 

Pobyt w kraju goszczącym trwał od 3 tygodni (mobilności zawodowe) do 8 lat (Respondentka 

dobrej praktyki nr 3). Krajami goszczącymi były: Belgia, Niemcy, Słowenia, Łotwa, Francja, 

Wielka Brytania, Hiszpania i Polska (mobilności długoterminowe, tj. trwające ponad 3 

miesiące) oraz Mołdawia, Portugalia, Gruzja, Hiszpania, Niemcy, Węgry, Ukraina, Macedonia i 

Turcja (mobilności krótkoterminowe - tj. trwające do 3 miesięcy). 

Mobilności organizowały uniwersytety, organizacje pozarządowe oraz były to własne 

inicjatywy respondentów. 

Źródłami współfinansowania mobilności były: dotacje europejskie (głównie - program 

Erasmus, ale także Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej); fundusze krajowe - tylko w 

jednym przypadku  oraz własne finansowanie. 

Źródłami informacji o opisanych mobilnościach były: szkoła/uniwersytet, organizacje 

pozarządowe, koledzy; w niektórych przypadkach - portale internetowe i media 

społecznościowe. 

 

Główne motywacje, aby wyjechać na mobilność były następujące: 

 Aby się uczyć/podnosić umiejętności w zakresie języka obcego; 
 Aby zdobyć doświadczenie zawodowe; 
 Próbowanie innego rodzaju nauki, rozwijanie zainteresowań; 
 Uczenie się nowych umiejętności; 
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 Poznawanie ludzi i kultury kraju goszczącego; 
 Możliwość podróżowania, zwiedzania; 
 Zarabianie pieniędzy. 

 
Jako korzyści wskazywano na: 
 

 Zdobywanie nowych doświadczeń (także doświadczenia zawodowego); 
 Zdobywanie pierwszych doświadczeń z życia za granicą, w jakimś innym kraju; 
 Uczenie się nowych ludzi, nowej kultury, poznawanie kraju; 
 Poprawę umiejętności językowych; 
 Otwarcie się na nowe możliwości zawodowe; znalezienie ścieżki zawodowej dla siebie; 
 Poznanie nowych ludzi, nawiązywanie przyjaźni; 
 Zdobywanie pewności siebie, sprawdzanie siebie, zwiększanie otwartości i tolerancji; 

uczenie się niezależności, samowystarczalności; 
  Zwiedzanie; 
  Zarabianie pieniędzy. 
 

Jako wyzwania wskazywano na: 
 

 Ogólną biurokrację w niektórych przypadkach; 
 Niektóre problemy organizacyjne, takie jak problemy ze znalezieniem/wyposażeniem 

mieszkania; 
 Problemy z komunikacją z koordynatorami mobilności; 
 Różnice kulturowe; napotkanie innych sposobów myślenia o pewnych kwestiach; 
 W jednym przypadku: pobyt blisko miejsca ataku terrorystycznego - poczucie 

zagrożenia, niepewność z powodu dezinformacji. 
 
Europejskimi Prawami obywatelskimi, z których najczęściej korzystano były: 
 

 Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu w innym kraju UE niż kraj 
pochodzenia, nie będąc dyskryminowany ze względu na przynależność państwową 
(wszyscy Respondenci); 

 Prawo do studiowania za granicą, w kraju UE innym niż kraj pochodzenia, na tych 
samych warunkach, co obywatele tego kraju (6 Respondentów); 

 Prawo do opieki zdrowotnej za granicą podczas pobytu w kraju UE  (6 
Respondentów); 

 Niektórzy respondenci (2 - 3 osoby) korzystali z prawa do głosowania za granicą,  - 
w polskich wyborach (głosowanie w ambasadzie); niektóre podpisywały petycje do 
Parlamentu Europejskiego w sprawach, które je zainteresowały, a niektóre zwróciły 
się bezpośrednio do instytucji UE i/lub organów doradczych, aby uzyskać  
odpowiedź na konkretne pytanie; 

 Jedna osoba skorzystała z prawa do ubezpieczenia społecznego, mieszkając w innym 
kraju niż kraj pochodzenia; 

 Prawa nie wykorzystane przez respondentów to: kandydowanie w wyborach 
odbywających się w kraju przyjmującym lub głosowanie w wyborach w kraju 
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goszczącym, prawo do ochrony konsularnej, a także możliwość złożenia skargi do 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. 
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9. Wnioski z wywiadów przeprowadzonych we Włoszech 

W poszukiwaniu dobrych praktyk i historii sukcesu przeprowadzono 10 wywiadów. Odbyły 

się one w okresie od maja do czerwca 2018 r. Wywiady zostały przeprowadzone osobiście lub 

telefonicznie. Rozmówcy zostali poinformowani, że pozostaną anonimowi. Respondenci 

zostali zidentyfikowani w ramach sieci kontaktów COOSS.  

Wszystkich dziesięciu Respondentów było Włochami (6 kobiet i 4 mężczyzn), a ich wiek 

mieścił  się od 18 do 31 lat w momencie mobilności. Większość wywiadów dotyczy 

doświadczeń wyjazdów w ramach programu Erasmus, trwających od jednego miesiąca do 2/3 

lat. Niektórzy Respondenci uczestniczyli w więcej niż jednym wyjeździe; niektórzy nadal 

przebywają za granicą. Kraje goszczące to Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Rumunia, 

Hiszpania. Wyjazdy były często organizowane przy wsparciu uniwersytetów i szkół, ale 

niektórzy uczestnicy samodzielnie organizowali takie wyjazdy. Większość doświadczeń 

związanych z mobilnością była finansowana z dotacji unijnych i krajowych, ale w 2 

przypadkach wyjazdy były finansowane we własnym zakresie. Uczestnicy dowiedzieli się o 

możliwości wyjazdu/mobilności dzięki uniwersytetom, od znajomych i współpracowników. 

Motywacją do mobilności, a więc do wyjazdu i zamieszkania za granicą, było pragnienie 

nauki nowego języka; pragnienie poznania i doświadczenia nowej kultury; poprawa swojego 

CV w zakresie wzrostu umiejętności, kompetencji; poprawa  życia osobistego. 

Dla wszystkich uczestników doświadczenie mobilności było pozytywne; stali się bardziej 

otwarci; udział w mobilności stworzył nowe możliwości i perspektywy dla pracy oraz 

lepszego życia. 

Europejskimi Prawami obywatelskimi, z których najczęściej korzystano były: 

 Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu w  innym kraju UE niż kraj 
pochodzenia, nie będąc dyskryminowany ze względu na przynależność państwową 
(wszyscy Respondenci); 

 Prawo do studiowania za granicą, w krajach UE na takich samych warunkach, jak 
obywatele tego kraju; 

 Prawo do skorzystania z opieki zdrowotnej w czasie pobytu za granicą w kraju UE,  
innym niż kraj pochodzenia (8 Respondentów). Generalnie korzystający z prawa do opieki 
zdrowotnej, nie doświadczają problemów z publicznym systemem opieki zdrowotnej. 

 Niektórzy respondenci (2 - 3 osoby) korzystali z prawa do głosowania za granicą. 
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10. Wnioski z wywiadów przeprowadzonych na Węgrzech 

W poszukiwaniu dobrych praktyk i historii sukcesu przeprowadzono 10 wywiadów. 

Odbywały się one w okresie od maja do lipca 2018 r. Wywiady przeprowadzono osobiście i 

przez telefon. Rozmówcy pochodzili z sieci kontaktów HFHSS, a niektórzy byli przyjaciółmi 

pracowników HFHSS, którzy zgodzili się udzielić wywiadu. 

Rozmówcami byli głównie Węgrzy, chociaż jeden z nich był Brytyjczykiem, a jeden - 

Portugalczykiem. W odniesieniu do rodzajów mobilności wymieniono programy Erasmus i 

Grundvig. Część respondentów wyjechała do pracy bez żadnego zewnętrznego wsparcia, 

podczas gdy niektórzy podróżowali w ramach mobilności przy wsparciu pochodzącym 

wyłącznie z ich macierzystych uniwersytetów (krajowe programy wspomagające mobilności). 

W okresie wyjazdu wiek Respondentów mieścił się w przedziale 19 do 31 lat.  W momencie 

przeprowadzania wywiadów, od mobilności minęły co najmniej dwa lub trzy lata. 

Pobyt w kraju goszczącym trwał w jednym przypadku mniej niż tydzień (wyjazdy w ramach 

programu Grundtvig), a w jednym - przez ponad 10 lat (portugalski rozmówca, który osiadł 

na Węgrzech). Krajami goszczącymi były: Belgia, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Węgry i 

Wielka Brytania. 

Mobilności były organizowane przez uniwersytety, organizacje pozarządowe, agencje 

krajowe i odbyły się z własnej inicjatywy osób, z którymi przeprowadzono wywiady. 

Źródłami współfinansowania mobilności były: dotacje europejskie (program Erasmus, 

program Grundtvig, programy uniwersyteckie oraz finansowanie własne). 

Źródłami informacji o wspomnianych mobilizacjach były: uniwersytety, organizacje 

pozarządowe, portale internetowe (portal programu Erasmus +) i wyszukiwarki internetowe. 

 

Jako motywacje do wyjazdu wskazywano głównie na: 

 Naukę języka obcego (podnoszenie kompetencji językowych); 
 Zarabianie pieniądzy; 
 Spróbowanie innego rodzaju nauki, rozwijanie zainteresowań; 
 Nauczenie się nowych umiejętności; 
 Poznawanie ludzi i kultury kraju goszczącego; 
 Rozwijanie kontaktów na szczeblu akademickim; 
 Nawiązywanie sieci kontaktów zawodowych. 

 

 


