PROGRAM I PREZENTACJA STOWARZYSZENIA
ESA ERASMUS STUDENT ASSOCIATION

Stowarzyszenie:
Nazwa: “ESA Erasmus Student Association”
Rodzaj działalności: Organizacja kulturalna non-profit
Przewodniczący: Marco Villani

Kontakt:
Siedziba statutowa: Via Bernardo Cavallino, 87
Miejsce prowadzenia działaności: Galleria Principe di Napoli, Uffici XII - XIII
NIP: 95250380631
Telefon: +39 3518013832 (stowarzyszenie) +39 3480089173 (przewodniczący)
E-mail: esa.erasmusnapoli@gmail.com - info@erasmusnapoli.it - presidenza@erasmusnapoli.it marcovillans19@gmail.com
E-mail (certyfikowana poczta elektroniczna): associazione.esa@pec.it
Strona internetowa: www.erasmusnapoli.it - www.erasmusnapoli.com
Social media:
Facebook: https://www.facebook.com/ErasmusNapoliInternationalCommunity
Instagram: http://www.instagram.com/icnapoli_erasmusnapoli
YouTube: www.youtube.com/channel/UCYkbNDJxS9QTGs2YIO_uPow

Kim jesteśmy?
ESA Erasmus Student Association Neapol to stowarzyszenie non-profit założone przez studentów i
absolwentów, które oferuje pomoc i organizowanie działalności kulturalnych dla wszystkich
studentów, zarówno przyjeżdżających, jak i wyjeżdżających, zagranicznych oraz miejscowych,
którzy uczestniczą w projekcie Erasmus+ w Neapolu.
Główną misją jest pomoc i ułatwienie integracji studentów ze środowiskiem miejskim, a także
działanie jako jednostka promująca politykę na rzecz młodych oraz wzmacnianie i promocja
dziedzictwa artystycznego i kulturowego, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.
Obecnie Stowarzyszenie oferuje liczne usługi w zakresie przyjmowania i pomocy studentom
zagranicznym. W szczególności:
● PLATFORMA INTERNETOWA „ERASMUSNAPOLI.IT”: Stowarzyszenie posiada
portal internetowy w całości poświęcony przyjmowaniu i wspieraniu zagranicznych
studentów Erasmusa tak przyjezdnych, jak i wyjeżdżających. Za pośrednictwem tej
platformy można uzyskać dostęp do następujących usług:
-

PRZEWODNIK „BE NAPLES”: Bezpłatny przewodnik przetłumaczony na trzy języki
(około 70 stron w każdej wersji) zawierający przydatne informacje i porady dotyczące życia
Erasmusa w Neapolu;

-

USŁUGA PICK UP: oferujemy darmowy transfer z lotniska lub dworca centralnego do
centrum miasta, jednego z zakwaterowań, które posiada umowę z naszym Stowarzyszeniem
lub bezpośrednio do zakwaterowania wynajętego przez studenta;

● PLATFORMA INTERNETOWA „ERASMUSNAPOLI.COM”: Stowarzyszenie prowadzi
od 2019 r. portal internetowy w całości poświęcony pomocy osobom przyjezdnym, który
dołączył do Włoskiej Sieci Wspólnoty Międzynarodowej.
Portal stanowi wyraz Wspólnoty Międzynarodowej Neapolu jako kontekstu lokalnego w
ramach projektu współdzielonego w całych Włoszech, a częściowo w Europie, z innymi
stowarzyszeniami.
● BIURO: We wrześniu i lutym od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 19:45, a w
pozostałych miesiącach w poniedziałki, środy i piątki o tej samej porze członkowie
Stowarzyszenia dyżurują w biurze i udzielają bezpłatnej pomocy studentom. Pomaga to w
zapewnieniu wszelkich potrzeb studenta, zwłaszcza na początku jego pobytu w mieście. Biuro
znajduje się obecnie w Galerii Principe di Napoli, lokale nr XII i XIII, w Centrum Młodzieży
gminy Neapol. Za pośrednictwem tego stanowiska można uzyskać dostęp do usług:
-

WSPARCIE ADMINISTRACYJNE: pomoc w zakresie administracyjnym jest ofertowana
w naszym biurze w godzinach otwarcia;
POMOC PRAWNA: porady prawne udzielane są w naszym biurze w godzinach otwarcia;
WSPARCIE UNIWERSYTECKIE: wsparcie i pomoc naszych wolontariuszy wobec
studenta zagranicznego w zakresie jego uczelni i wydziału, na którym się kształci;

● IC CARD (koszt 10€/rok): Stowarzyszenie posiada wyjątkową kartę, której celem jest
umożliwienie skorzystania z usług handlowych, rekreacyjnych i kulturalnych, które mają na
celu promowanie wyjątkowych miejsc, lokalnych oraz krajowych. IC Card jest kartą oficjalnie
patronowaną przez gminę Neapol. Partnerzy, którzy nam zaufali i obecnie z nami współpracują,
proponując członkom IC wyjątkowe oferty to m.in.: Flixbus, Fiumicino Express, Podziemny
Neapol, Muzeum Diecezjalne, Muzeum San Gennaro, Muzeum Miejskie Filangieri, kompleks
Teatro Stabile, Teatro Bellini, Hostel of the Sun oraz Hostel La Controra. Wśród nich znajdują
się także autoryzowani sprzedawcy sieci komórkowych Vodafone, Tim ora Wind/3. Dodatkowo
wraz z Kartą IC od września 2018 roku Stowarzyszenie zapewnia:
- WELCOME PACK: składa się z całkowicie darmowego zestawu wydanego wraz z IC
Card we wrześniu/październiku i lutym/marcu. Zestaw składa się z torby zawierającej różne
spersonalizowane gadżety.
● ZAKWATEROWANIE I BUDDY: Stowarzyszenie, poprzez portal ErasmusNapoli.it i
działalność biurową, oferuje bezpłatne wsparcie dla studentów zagranicznych w znalezieniu
odpowiedniego zakwaterowania dostosowanego do ich potrzeb.

STOWARZYSZENIE – LICZBY I OSIĄGNIĘTE CELE
-

Ponad 2200 członków od września 2017 do dziś;

Stowarzyszenie:
-

-

-

jest wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Młodzieży Gminy Neapol od września 2017 r.;
od września 2017 r. do dziś zrzeszyło 200 wolontariuszy;
zrealizowało ponad 500 usług Pick Up od września 2017 roku;
zorganizowało ponad 450 różnego rodzaju imprez, od instytucjonalnych i kulturalnych po
rekreacyjno-turystyczne;
podpisało umowę z 30 partnerami w ramach projektu ESA Card;
w sierpniu 2018 zawarło umowę z Flixbus Italia;
ukończyło i w pełni uruchomiło portal ERASMUSNAPOLI.IT od sierpnia 2018 r., który jest
jak dotąd jednym z pierwszych wyników wyszukiwań online dotyczących projektu Erasmus
w Neapolu;
od września 2018 r. do dziś obdarowało studentów ponad 900 Welcome Pack’ami;
w styczniu 2019 roku oficjalnie uzyskało patronat Gminy Neapol nad projektem ESA Card;
od marca 2019 roku jest akredytowaną jednostką organizującą szkolenia i praktyki na
Uniwersytecie L'Orientale w Neapolu;
w maju 2019 r. uczestniczyło w 25. edycji przeglądu „Maggio dei Monumenti”
organizowanego przez Gminę Neapol i promowanego przez Departament Kultury i
Turystyki w ramach projektu „Naples Street Art”;
od lipca 2019 jest oficjalnie częścią międzynarodowej sieci stowarzyszeń Erasmus
International Community;
w grudniu 2019 zostało zwycięzcą przetargu pt. „Zarządzanie, we współpracy z Gminą
Neapol, Miejskimi Ośrodkami Młodzieżowymi” na centrum młodzieżowe Common Gallery
w Galleria Principe di Napoli.

EVENTY ORGANIZOWANE PODCZAS TYGODNIA
Stowarzyszenie organizuje wydarzenia, które odbywają się każdego tygodnia i mają ułatwić
studentom zapoznanie się. W szczególności:
-

Aperilingua, w każdy czwartek od września 2017 do maja 2018, aperitivo podczas którego
studenci mogą swobodnie rozmawiać w obcych językach;
Wieczór hiszpański, w każdą środę od stycznia 2018 r. do dziś;
Cineforum językowe, w każdy wtorek od marca 2018 do maja 2018;
Wieczór uniwersytecki, w każdy piątek od października 2017 do kwietnia 2018 oraz w
każdy czwartek od października 2018 do lutego 2020.

EVENTY CYKLICZNE LUB O OKREŚLONYM CZASIE TRWANIA
Ten rodzaj wydarzenia odnosi się do eventów, które odbywają się raz w roku, jednak nie mają swojej
określonej daty. W szczególności:

-

powitalny obiad w restauracji „Da Nennella” październik 2017 r., marzec, październik i
grudzień 2018r., marzec 2019r.;
Noce w teatrze „Bellini” październik 2017r. i marzec 2018r.;
Bieg na orientację styczeń, luty i marzec 2018r.;
Kurs salsy i bachaty, od marca 2018 do maja 2018r.;
Prezentacja pizzy neapolitańskiej z udziałem Gino Sorbillo październik 2018r.;
Dzień Powitalny studentów Erasmus w Pałacu San Giacomo w listopadzie 2018r. i 2019r.
(Stowarzyszenie było częścią dyskusji dotyczącej organizacji wydarzenia).
Dzień Powitalny studentów Erasmus organizowany przez Uniwersytet Federico II w
Kompleksie Santi Marcellino i Festo 17 września 2019 r.; w Kompleksie Uniwersyteckim
Monte Sant'Angelo 18 września 2019 r. przy Via Domenico Montesano 49 na Wydziale
Farmaceutycznym (Stowarzyszenie czynnie uczestniczyło w Dniu Powitalnym poprzez
wystawienie swojego stanowiska informacyjnego), 16 września 2020 r. online za
pośrednictwem platformy MS Teams.

ZWIEDZANIE
Od września 2017 do dziś zorganizowaliśmy wycieczki po mieście i poza miastem oraz
wyjazdy weekendowe. Wśród odwiedzonych miejsc znajdują się: Muzeum Kolejnictwa w
Pietrarsie, Cmentarz Fontanelle, Podziemny Neapol, Pałac Królewski w Casercie, Muzeum
Capodimonte, Miasto Salerno (Luci d’Artista), Pompeje, Park Narodowy Wezuwiusz, Ścieżka
Bogów, Pałac Królewski, Miasto Sorrento - Bagni Regina Giovanna, ezoteryczna wycieczka po
historycznym centrum Neapolu, Neapol Street Art, Maiori, Minori, Amalfi, Positano, Capri, Ischia,
Muzeum Tomba di Virgilio, Street Food Tour, Podwodny Park Gaiola, Park Villa Floridiana, Park
Virgiliano, Termy Agnano, Pozzuoli, Paestum.
Biorąc pod uwagę to, że wycieczki organizowane są cyklicznie, wymienione wcześniej miejsca
mają na celu jedynie nakreślić szeroki wachlarz możliwości.

WYJAZDY
Stowarzyszenie co jakiś czas organizuje podróże, które ukierunkowane są na promowanie kraju i
jego dziedzictwa artystycznego oraz kulturowego. Głównym celem jest organizacja tanich
wyjazdów, na które każdy student uczestniczący w wymianie Erasmus będzie mógł sobie pozwolić.
W poprzednich latach wśród zorganizowanych wycieczek znalazły się takie miejsca jak:
-

październik 2017 / październik 2018 / październik 2019 wyjazd do Toskanii (Florencja,
Siena, Piza, San Gimignano, Lucca i Saturnia);
listopad 2017 / listopad 2018 / listopad 2019 wyjazd do Wenecji, Werony, Bolonii, Padwy i
San Marino;
listopad 2018 wyjazd do Rzymu;
marzec 2019 Karnawał w Wenecji;
kwiecień 2019 wyjazd do Chorwacji;
maj 2019 wyjazd do Apulii (Lecce, Otranto, Polignano a Mare, Alberobello i Grotta della
Poesia);
październik 2019 wyjazd do Matery.

