
Фонд Семпре а Френте
Ініціатором подачі заявки міста Любліна на звання ЄСМ,
а також партнером у реалізації програми Європейської столи-
ці молоді 2023 є молодіжна організація – Фонд Семпре а 
Френте. Протягом 11 років Фонд допомагає дітям та підліткам 
рости, зміцнювати їхній потенціал, надає безкоштовну психо-
логічну, терапевтичну та розвиваючу підтримку. Вони також ак-
тивізовують молодь у Центрі інформації та розвитку молоді в 
Любліні. Фонд є єдиним регіональним інформаційним пунктом 
Євродеск (Eurodesk Poland) у Люблінському воєводстві, прово-
дить лекції про Європу, інформує про стажування, навчання та 
волонтерство за кордоном. Фонд працює не лише на місцево-
му та регіональному, а й на міжнародному рівнях, особливо в 
рамках програми Erasmus+ та Європейського корпусу солі-
дарності, організовуючи молодіжні обміни.

Lublin is YOUth.

Sempre a Frente Foundation
A youth organisation, Sempre a Frente Foundation, originated 
Lublin's bid for the title, but it also partners in implementation 
of the European Youth Capital 2023 programme. The Founda-
tion has been helping children and young people to grow for 11 
years now. It maximizes their potential by providing free coun-
selling and self-development support. It also stimulates young 
people to engage in the Youth Information and Development 
Centre in Lublin. The Foundation is the only EURODESK Re-
gional Information Point in Lubelskie, it gives EuroLessons, in-
forms about training, studying and volunteering abroad. Not 
only does it operate in the locality or in the region but it also 
works outside Poland, especially within the Erasmus+ and the 
European Solidarity Corps, organising youth exchanges.

Lublin is YOUth.

Więcej info:
sempre.org.pl oraz facebook.com/SempreaFrente

Fundacja
Sempre a Frente

Inicjatorem starań miasta Lublin o tytuł, ale także Partnerem w realizacji programu Europejskiej Stolicy 
Młodzieży 2023 jest młodzieżowa organizacja - Fundacja Sempre a Frente. Fundacja od 11 lat pomaga w do-
rastaniu dzieciom i młodzieży, wzmacniając ich potencjał, zapewniając bezpłatne wsparcie psychologiczne, 
terapeutyczne i rozwojowe. Aktywizuje też młodych w Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w Lublinie. 
Fundacja jest jedynym Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesk Polska w województwie lubelskim, 
prowadzi eurolekcje, informuje o szkoleniach, studiach i wolontariacie za granicą. Działa nie tylko lokalnie
i regionalnie ale taż na skalę międzynarodową, szczególnie w ramach programu Erasmus+ i Europejskim 
Korpusie Solidarności organizując wymiany młodzieżowe. 

Lublin is YOUth.


