
Młody Europejczyk 
z Lubelszczyzny 

– Przewodnik po programach  
i funduszach UE dla młodzieży

Unia Europejska stawia szczególny nacisk na rozwój młodzieży, 
dlatego kieruje do młodych ludzi wiele programów, 

mających na celu wsparcie ich możliwości edukacyjnych 
czy też zwiększenie ich możliwości na rynku pracy. 
Poniższa publikacja prezentuje wybrane programy, 

z których mogą korzystać młodzi ludzie, 
z zakresu: edukacji, wolontariatu, pracy i przedsiębiorczości. 
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Program Leonardo da Vinci 

Jaki jest cel programu?
Program wspiera mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, tak, aby absol-
wenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych 
oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle 
ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka 
języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w róż-
nych krajach europejskich.

Jakie możliwości daje program?
W ramach programu realizowane są m.in. projekty mobilności  
(staże i wymiany doświadczeń). Projekty staży zagranicznych obejmują:
–  praktyki zawodowe dla młodzieży uczącej się – IVT 

(Placements for People in Initial Vocational Training),
–  staże zawodowe dla absolwentów, osób pracujących i poszukujących 

pracy – PLM (Placements for People in the Labour Market).

Staże/praktyki zawodowe to wyjazdy zagraniczne na określony czas w celu szkolenia 
i zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu. 
Uczestnik projektu wyjeżdża do organizacji partnerskiej w innym kraju, w ramach 
współpracy miedzy instytucjami szkolącymi i przedsiębiorstwami. Staż/praktyka musi 
stanowić integralną część szkolenia zawodowego i mieć na celu rozwój zawodowy 
uczestników. Pobyt zagraniczny w ramach projektów IVT trwa od 2 do 36 tygodni, 
a w przypadku projektów PLM – od 2 do 26 tygodni.

Kto może wziąć udział?
W projektach IVT – osoby w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego, np. ucznio-
wie szkół o profilu zawodowym różnego szczebla, uczestnicy kształcenia zawodowego 
w systemie dualnym (nauki i pracy).
W projektach PLM – absolwenci, pracownicy różnych zawodów i branż, osoby poszu-
kujące możliwości przekwalifikowania się oraz osoby poszukujące pracy.

Gdzie szukać informacji?
http://leonardo.org.pl/
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.: 22 46-31-000
e-mail: kontakt@frse.org.pl
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Program Erasmus

Jaki jest cel programu?
Erasmus jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede 
wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. Celem Erasmusa jest 
podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez 
rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilno-
ści studentów i pracowników szkół wyższych.

Jakie możliwości daje program?
W programie Erasmus można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:
–  wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni 

współpracującej z daną uczelnią macierzystą;
–  wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa 

lub instytucji współpracującej z daną uczelnią.
Na studia można wyjechać na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickie-
go (w ramach jednego roku akademickiego). Praktyka może obejmować okres od 3 do 
12 miesięcy, w obrębie jednego – tego samego – roku akademickiego.

Kto może wziąć udział?
Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:
–  być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni 

Erasmusa i prowadzi wymianę studentów, 
–  być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/

dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora); 
–  mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego 

stopnia (licencjackich, inżynierskich);
–  być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status 

uchodźcy lub prawo stałego pobytu w kraju uczestniczącym).

Gdzie szukać informacji?
O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus można się ubiegać 
tylko w swojej macierzystej uczelni. Więcej informacji:
http://erasmus.org.pl/  
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.: 22 46-31-000
e-mail: kontakt@frse.org.pl
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Erasmus Mundus 

Jaki jest cel programu?
Celami programu są: promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego, przyczynianie 
się do rozszerzenia i poprawy perspektyw kariery studentów i ułatwiania zrozumienia 
międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi.

Jakie możliwości daje program?
Program Erasmus Mundus promuje studia wspólne (czyli realizowane w formule tzw. 
wspólnego kształcenia) na poziomie:
a)  studiów drugiego stopnia (tzn. otwartych dla kandydatów posiadających 

dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia);
b)  studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
Stypendia, które mogą być wypłacane z budżetu programu Erasmus Mundus, są przy-
znawane na zasadzie konkursowej. 

Kto może wziąć udział?
Oferta adresowana jest do absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia. Wa-
runkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwsze-
go stopnia (w Polsce: posiadanie tytułu licencjatu/inżyniera). Dalsze warunki przyjęcia 
są już zależne od konkretnego programu studiów, których ukończenie powinno wypo-
sażyć absolwenta w określone w opisie programu kształcenia kompetencje.

Gdzie szukać informacji? 
http://www.erasmusmundus.org.pl/
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Comenius 

Jaki jest cel programu? 
–  rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur 

i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; 
–  pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji 

życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywne-
go obywatelstwa europejskiego.

Jakie możliwości daje program?
Wyjazdy Indywidualne Uczniów – umożliwienie uczniom szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych spędzenia od 3 do 10 miesięcy w szkole przyjmującej i rodzinie 
goszczącej za granicą, zagwarantowanie im możliwości nauki w krajach europejskich,
zwiększenie ich zrozumienia dla różnorodności kultur i języków europejskich, poma-
ganie młodym ludziom w nabywaniu umiejętności potrzebnych dla rozwoju osobiste-
go. Uczniowie przechodzą również szkolenie w celu przygotowania ich do pobytu za 
granicą.

Kto może wziąć udział?
Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa są organizowane pomiędzy szkołami 
gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, które są lub kiedykolwiek były zaangażowa-
ne w Partnerskie Projekty Szkół w programie Comenius. Mogą one składać wnioski 
o dofinansowanie w celu wysłania uczniów do szkoły lub szkół, z którymi realizują/
realizowały Partnerski Projekt Szkół. Szkoły muszą znajdować się w krajach uczestni-
czących w akcji. Uczniowie muszą być w wieku przynajmniej 14 lat w dniu wyjazdu 
i uczęszczać do szkoły w pełnym wymiarze.

Gdzie szukać informacji?
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” 
Ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
http://comenius.org.pl/index.php/ida/1/
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Europass

Jaki jest cel programu?
Europass jest programem dla osób, które planują kształcić się, szukać pracy lub zdoby-
wać doświadczenia za granicą, dla których ważne jest przedstawienie własnych umie-
jętności i kompetencji w jasny i zrozumiały sposób. Europass w nowatorski sposób 
umożliwia:
–  zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Eu-

ropie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących); 
– poruszanie się po całej Europie.

Jakie możliwości daje program? 
Europass składa się z pięciu dokumentów:
1.  Europass – Curriculum Vitae (CV) – dokument ten umożliwia przejrzyste zapre-

zentowanie swoich umiejętności i kwalifikacji. Można go wypełnić na stronie in-
ternetowej Europass.

2.  Europass – Paszport Językowy pozwala na zaprezentowanie umiejętności języko-
wych, niezbędnych do nauki i pracy w Europie. Paszport Językowy można wypeł-
nić na stronie internetowej Europass.

3.  Europass – Mobilność – służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, od-
bywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (okre-
ślanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Dokument wypełnia partner 
wysyłający i partner przyjmujący w języku uzgodnionym między partnerami i oso-
bą wyjeżdżającą.

4.  Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe 
– jest dokumentem wydawanym posiadaczom dyplomu zawodowego. Stanowi 
on uzupełnienie informacji zawartych w oryginalnym dyplomie i ma za zadanie 
ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje 
zagraniczne. Dokument ten wydawany jest przez instytucję, która wydała także 
oryginalny dyplom zawodowy.

5.  Europass – Suplement do Dyplomu – otrzymują absolwenci studiów wyższych wraz 
z dyplomem ukończenia studiów. Dokument ma ułatwiać zrozumienie kwalifikacji 
zawodowych jego posiadacza, zwłaszcza poza krajem, w którym zostały one zdobyte. 
Wydaje go uczelnia, która wydała oryginał dyplomu ukończenia studiów.

Kto może wziąć udział? 
Europass przeznaczony jest dla wszystkich osób, niezależnie od ich wieku czy wy-
kształcenia.

Gdzie szukać informacji?
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=pl_PL
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Program „Młodzież w działaniu” 

Jaki jest cel programu?
Program „Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo 
w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji pozaformalnej. Umożliwia nawiązywanie kon-
taktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnora-
kich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. 
Nadrzędnymi celami programu jest: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród 
młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Pro-
gram promuje przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi.

Jakie możliwości daje program?
Działania wspierane przez program są podzielone na 5 Akcji:
Akcja 1. Młodzież dla Europy
	 •	Akcja	1.1.	Wymiana	Młodzieży
	 •	Akcja	1.2.	Inicjatywy	Młodzieżowe
	 •	Akcja	1.3.	Młodzież	w	Demokracji
Akcja 2. Wolontariat Europejski (EVS) 
Akcja 3. Młodzież w Świecie
	 •	Akcja	3.1.	Współpraca	z	Sąsiedzkimi	Krajami	Partnerskimi	UE
	 •	Akcja	3.2.	Współpraca	z	Innymi	Krajami	Partnerskimi
Akcja 4. Systemy Wsparcia Młodzieży
	 •	Akcja	4.3.	Szkolenia	i	Tworzenie	Sieci
Akcja 5.  Wsparcie Europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań mło-

dzieżowych
	 •	Akcja	5.1.		Spotkania	młodzieży	i	osób	odpowiedzialnych	za	politykę	mło-

dzieżową

Kto może wziąć udział?
W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek. Szczególny nacisk program 
kładzie na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, 
czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekono-
micznych ma mniejsze możliwości uczestniczenia w życiu społecznym.
Program wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą nie tylko poprzez finansowa-
nie ich projektów, ale także poprzez udostępnianie im informacji, organizowanie szko-
leń oraz tworzenie możliwości przygotowywania nowych przedsięwzięć z partnerami 
w całej Europie i poza jej granicami.

Gdzie szukać informacji?
Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”                     
Ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa   
Tel. 22 46 31 323
www.mlodziez.org.pl
http://mlodziez.org.pl/index.php/ida/935/  

IEdukacja
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Wolontariat Europejski

Jaki jest cel programu?
Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) to Akcja 2 programu 
„Młodzież w działaniu” umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy pod-
jęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partner-
skich. Głównym celem Wolontariatu Europejskiego jest to, by wolontariusze – młodzi 
ludzie, mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobi-
sty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. 

Jakie możliwości daje program?
Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 2 do 12 miesięcy. W tym czasie można na-
być nową wiedzę w zakresie: języka obcego, edukacji międzykulturowej, umiejętności 
komunikowania się, umiejętności praktycznych, a także doświadczenie. Wolontariat 
Europejski to także okazja do rozwoju osobistego, nawiązania nowych kontaktów 
i przyjaźni, a także możliwość pomocy ludziom w potrzebie. Wolontariat Europejski 
to szansa na zdobycie nowych doświadczeń, poszerzenie swoich horyzontów, spraw-
dzenie siebie w różnych zawodowych i życiowych sytuacjach. To także okazja do po-
znania innego kraju, języka, kultury.

Kto może wziąć udział?
Wolontariat Europejski jest szansą dla każdego młodego człowieka w wieku od 18 do 
30 lat, w szczególnych sytuacjach możliwy jest udział młodzieży w wieku 16-17 lat. 
Wolontariusz nie musi mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia, nie musi znać 
żadnego języka obcego na określonym poziomie (o ile nie wymaga tego Organizacja 
Goszcząca – gospodarz projektu i Organizacja Wysyłająca, która przeprowadza re-
krutację). Jedynymi kryteriami są tu silna motywacja, wiek i obywatelstwo jednego 
z Krajów Programu (lub – dla wolontariuszy spoza Krajów Programu – posiadanie 
karty czasowego/stałego pobytu). Osoba, która chciałaby zostać wolontariuszem musi 
zgłosić się do Organizacji Wysyłającej oraz znaleźć odpowiadający jej projekt EVS 
w internetowej bazie danych. 

Gdzie szukać informacji?
Narodowa Agencja Programu  
„Młodzież w działaniu”        
Ul. Mokotowska 43, 
00-551 Warszawa  
Tel. 22 463 13 23
www.mlodziez.org.pl
http://mlodziez.org.pl/ 
index.php/ida/935/  

II Wolontariat
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Eures

Jaki jest cel programu?
EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na 
rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie między-
narodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w krajach Unii 
Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii.

Jakie możliwości daje program?
Sieć EURES została powołana, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników poprzez: 
– międzynarodowe pośrednictwo pracy, 
– informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich, 
– identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.
Usługi EURES są ogólnodostępne i bezpłatne. Ponadto sieć EURES wspiera specjalny 
portal internetowy http://www.eures.europa.eu/, który jest źródłem wiedzy na temat 
zagadnień związanych z poruszaniem się na europejskim rynku pracy. Użytkownicy 
portalu mogą skorzystać między innymi z: 
– bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy, 
– bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą, 
– bazy informacyjnej o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich.
Usługi EURES w Polsce świadczone są przez Doradców i Asystentów EURES z woje-
wódzkich urzędów pracy i z powiatowych urzędów pracy i obejmują:
–  doradztwo i pomoc poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnie-

nia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach 
zawodowych; 

–  informowanie o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na europejskich rynkach pra-
cy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych; 

–  inicjowanie działań na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przeszkód w mobilności 
na europejskim rynku pracy. 

Kto może wziąć udział?
Usługi EURES są skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wy-
jazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą 
prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Gdzie szukać informacji?
Informacji najlepiej szukać w powiatowych urzędach pracy i na stronach:
http://www.eures.praca.gov.pl/index.php?option=com_content&view=frontpage&I-
temid=26
http://eures.wup.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=68:kontakty-do-kadry-eures-w-pup-na-terenie-woj-lubelskiego&catid=21:kadra-
pup-woj-lubelskiego-kontakty&Itemid=37

IIIPraca
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Działanie 6.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Jaki jest cel programu?
Program skierowany jest do osób, które dopiero myślą o rozpoczęciu własnej działal-
ności gospodarczej i poszukują środków na ten cel. Działanie to ma na celu wsparcie 
oraz promocję przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Głównym celem programu jest 
pomoc osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą.

Jakie możliwości daje program?
Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej realizowana jest poprzez doradztwo, 
szkolenia oraz przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wy-
sokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł, oraz wsparcie pomostowe w okresie od 6 
do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej.

Kto może wziąć udział?
Każda osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą (w szczególno-
ści: kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia, odchodzące z rolnictwa, 
niepełnosprawne). Jedynym wykluczeniem jest fakt prowadzenia działalności gospo-
darczej w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o wsparcie.

Gdzie szukać informacji?
Wojewódzki Urząd Pracy 
Ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin 
tel. (081) 463 53 63 
efs@wup.lublin.pl
http://www.wup.lublin.pl/pokl/priorytet-vi/62-konkurs

Działanie 1.1.  Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego

Jaki jest cel programu?
Celem programu jest zwiększenie zdolności inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw w po-
czątkowym okresie działalności. Program adresowany jest do osób, które już prowadzą 
mikroprzedsiębiorstwo, ale krócej niż dwa lata i potrzebują środków na inwestycje. Oso-

IV Przedsiębiorczość
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by te mogą ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw.

Jakie możliwości daje program? 
Możliwość sfinansowania wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju dzia-
łalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia 
zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa. Ponadto istnieje możli-
wość uzyskania dotacji na dywersyfikację produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę 
celem wprowadzenia nowych produktów/usług.

Kto może wziąć udział?
Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające poniżej 10 osób) prowadzące działalność go-
spodarczą krócej niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku.

Gdzie szukać informacji?
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości 
ul. Graniczna 4, Lublin
tel. 81 462 38 12
www.lawp.lubelskie.pl
lawp@lubelskie.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Jaki jest cel programu?
Jest to specjalny program skierowany do osób zamieszkujących obszary wiejskie, umoż-
liwia on również pozyskanie środków na działalność gospodarczą. Jest to 3 oś prioryte-
towa „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Celem Programu jest rozwi-
janie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub 
związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów.

Jakie możliwości daje program?
Uzyskanie dofinansowania na podjęcie lub rozwój działalności w określonych sekto-
rach (usługi, handel, rękodzieło, usługi turystyczne, transport, itp.).

Kto może wziąć udział?
Osoby fizyczne ubezpieczone jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

Gdzie szukać informacji?
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65C k/Lublina
http://www.arimr.gov.pl/
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V Europe Direct

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin
W 2005 roku w krajach Unii Europejskiej rozpoczęła działalność sieć informacyjna 
Europe Direct, zarządzana przez Komisję Europejską. W jej skład wchodzą Punkty 
Informacyjne Europe Direct oraz Centra Dokumentacji Europejskiej. Każdy może 
przyjść, zadzwonić, czy napisać do Punktu Informacyjnego Europe Direct, aby zadać 
pytanie, zasięgnąć rady lub wyrazić swoją opinię na temat UE. Organizowane są także 
różnorodne debaty, szkolenia i konkursy, a konsultanci Europe Direct są obecni, pod-
czas konferencji, szkoleń, czy lokalnych uroczystości, na których odpowiadają na pyta-
nia i rozdają publikacje. Prowadzą także „lekcje europejskie” i wykłady otwarte, dbając 
o to, aby wiedza o UE dotarła do wszystkich potrzebujących, a także, aby „informacja 
zwrotna”, czyli uwagi i opinie, trafiły do podejmujących decyzje. 

Infolinia Europe Direct – dodatkowo, informacji na temat Unii Europejskiej można zasię-
gnąć dzwoniąc na infolinię Europe Direct. Jej pracownicy udzielają odpowiedzi na pytania 
o charakterze ogólnym, a w przypadku bardziej szczegółowych pytań, odsyłają do najlep-
szego źródła informacji i porady na szczeblu UE, krajowym, regionalnym i lokalnym. 
Infolinia dysponuje bezpłatnym numerem telefonu, pod który można zadzwonić 
z każdego miejsca w 27 państwach członkowskich (+00 800 678 910 11) oraz zwy-
kłym numerem telefonu, dostępnym dla osób z całego świata (+32 2 299 96 96). 

Europe Direct - Lublin jest jednym z członków ogólnoeuropejskiej sieci informacyj-
nej, funkcjonującej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Or-
ganizacją prowadzącą Punkt Informacyjny w Lublinie jest Europejski Dom Spotkań 
– Fundacja Nowy Staw. W ED – Lublin mieszkańcy lubelszczyzny mogą otrzymać 
informację na temat działalności UE, wziąć udział w akcjach publicznych i konferen-
cjach poświęconych tematyce europejskiej. Prowadzimy też szkolenia i zajęcia eduka-
cyjne w szkołach na temat UE. W siedzibie ED – Lublin można także zapoznać się 
z publikacjami dotyczącymi historii, działalności i polityk UE.

NASZ ADRES
Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin
ul. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin
tel. 81 534 61 91, fax 81 534 61 92
http://www.europe-direct.lublin.pl
europe-direct@europe-direct.lublin.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Projekt wspierany ze środków Komisji Europejskiej
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