
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО ВІЗИТУ В ЛЮБЛІНІ 07.10.2022

У рамках Ініціативи «Молодь для  міста, місто для молоді  – проекти та ініціативи із залученням
місцевих громад» фінансується в рамках Фінансового механізму ЄЕЗ та Норвезького фінансового

механізму 2014-2021 роках

6.10.2022 (ЧЕТВЕР)

Приїзд учасників, поселення - готель Ibis Style Lublin Stare Miasto 
                                          Aleja Solidarności 7, 20-841 Lublin 

 07.10.2022 (П'ЯТНИЦЯ)

9:30-10: 30 – участь у панелі “Понад кордонами: молодь у дії задля міжкультурної інтеграції”     
в рамках Конгресу транскордонного співробітництва 2022 
Hotel Ibis Style Lublin Stare Miasto, Aleja Solidarności 7 (sala dąb 1 i dąb 2)

10:30–10:45 – перерва на каву

10.45– 12.15 – участь у панелі “Формування молодіжної політики у Європі. Виклики та шанси” в 
рамках Конгресу транскордонного співробітництва 2022 
Hotel Ibis Style Lublin Stare Miasto, Aleja Solidarności 7 (sala dąb 1 i dąb 2)

12:30-13:30 – візит до AКЦ Хатка Жака ul. Idziego Radziszewskiego 16 

Академічний  культурний  центр  Університету  Марії  Кюрі-Склодовської  в  Любліні  (УМКС)
Хатка Жака вже 55 років підтримує та популяризує студентську культуру. УМКС в Любліні
є одним із небагатьох університетів у Польщі,  який має власний Академічний Культурний
Центр  -  унікальне  місце  з  багатою традицією, що  створює  ідеальні  умови  для  участі
студентів в академічній культурі – як через її активне сприйняття, як і впливають на його
реальну  форму. AКЦ  Хатка  Жака  організовує  багато  культурних  заходів,  концертів,
зустрічей з артистами, перегляди фільмів  та театральних вистав. 

13:30-14:00 – візит до Welcome Center УМКС ul. Idziego Radziszewskiego 11 

Welcome Center УМКС — місце першого контакту для іноземних студентів, які приїхали до
Польщі для навчання в найбільшому університеті східної Польщі.  Вони можуть отримати
необхідні знання та інструменти для повної інтеграції з академічною спільнотою УМКС та
Любліна.

14:15-15:00 — обід – Hotel Ibis Style Lublin Stare Miasto Aleja Solidarności 7, Lublin

15:15-15:45 – візит до Майстерні SKENDE LUBLIN Aleja Spółdzielczości Pracy 88
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• презентація проекту  MATCH. Координатор Проекту Яцек Якубовський 

Ініціатива MATCH  є  одним  із  заходів  міста  для  підтримки  розвитку  креативності  та
інновацій у сфері економіки. Ідея цього проекту полягає в тому, щоб об’єднати студентів,
які вивчають мистецтво та творчість, шукають професійного досвіду з підприємцями, а
також шукають інноваційні рішення.  Результати співпраці університету та підприємців,
ініційованої містом – неонове освітлення, меблі та відеопрезентації.

15:45-16:45 – візит до пункту „MIEJSCÓWKA” SKENDE LUBLIN Aleja Spółdzielczości Pracy 88
 

Це місце, яке має надихати та розвивати, але перш за все об’єднувати молодь з України,
Польщі та інших країн. Тут є креативні простори, які дозволять провести вільний час та
знайти нових друзів. Тут можна розвивати захоплення та дізнатися про нові цікаві заходи
на  майстер-класах,  або  пограти  в  ігровій  зоні,  чи  просто  зробити  креативне  селфі  у
спеціально підготовлених селфі-локаціях. 

• зустріч з представником  SKENDE Агатою Патолетою, представлення ідеї створення  
„Miejscówki”

• зустріч з представником Фонду   „5Medium”…….операторем „Miejscówki”

8.10.2022 (СУБОТА)

Від’їзд учасників 
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