
Das Programm „Freiwillige Berufliche Praktika“ wird gefördert durch:

Besonderer Dank an:

» Tandem
Die Koordinierungszentren fördern die gegenseitige Annäherung und die Entwicklung freundschaftlicher 
Beziehungen zwischen jungen Menschen aus Deutschland und Tschechien.

Die Koordinierungszentren beraten und unterstützen staatliche und nichtstaatliche Institutionen und 
Organisationen in Deutschland und Tschechien bei der Durchführung und Intensivierung des deutsch-
tschechischen Jugendaustausches und der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Jugendarbeit. 
Im Zentrum der Arbeit steht die Begegnung junger Menschen.

Auszubildende Praktikum deutsch-tschechisch Sprachanimation

2.270 : 2.270 3.316.228 14.369798

Freiwillige Berufliche Praktika
Das Programm „Freiwillige Berufliche Praktika“ ermöglicht deutschen und tschechischen Auszubildenden, Berufsschüler/ 
-innen und Teilnehmer/-innen an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen ab 16 Jahren einen mindestens zweiwöchigen 
Praktikumsaufenthalt in Firmen, Handwerksbetrieben, Ausbildungseinrichtungen oder öffentlichen Einrichtungen im 
Nachbarland.

2000 – 2015
Vertretene Bundesländer geordnet nach Anzahl der Aktivitäten
(entsendende und aufnehmende Einrichtungen):

Bayern Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen Sachsen-Anhalt
Brandenburg Schleswig-Holstein
Berlin Rheinland-Pfalz
Hessen Nordrhein-Westfalen
Thüringen Hamburg
Baden-Württemberg Saarland
Niedersachsen

14.369 Wochen
Deutsche und tschechische 

Teilnehmer/-innen haben 

271 Jahre Praktikum geleistet.

3.316.228 €
Fördervolumen für  

„Freiwillige Berufliche Praktika“

798
Maßnahmen 

(Übersicht nach Herkunftsland 

der Teilnehmer/-innen)

2.270 : 2.270
Bei „Freiwilligen Beruflichen Praktika“ 

fuhren bisher genau gleich viele 

junge Frauen wie Männer mit.

2000 – 2015: Auswahl der vertretenen Berufsfelder

» Land-, Tier-, Forstwirtschaft  _____________________________
» Gartenbau  _____________________________________________
» Keramik-, Glasberufe  ___________________________________
» Druck  _________________________________________________
» Metallerzeugung, -bearbeitung  ___________________________
» Industrie-, Werkzeugmechaniker/-innen  ___________________
» Fahrzeugbau, Wartungsberufe  ___________________________
» Elektroberufe  __________________________________________
» Back-, Konditor-, Süßwarenherstellung  ___________________
» Fleischer/-innen  ________________________________________
» Köche/-innen  __________________________________________
» Bauberufe, Holz-, Kunststoffbearbeitung  __________________
» Verkaufsberufe, kaufmännische Berufe  ____________________
» Finanz-, Rechnungswesen, Buchhaltung  __________________
» IT-Kernberufe  __________________________________________
» Kaufmännische Büroberufe  ______________________________
» Künstler/-innen  ________________________________________
» Gesundheitsberufe  _____________________________________
» Soziale Berufe  _________________________________________
» Hotel-, Gaststättenberufe, Hauswirtschaft  _________________
» Textilverarbeitung  ______________________________________
» Berufe in der Körperpflege  ______________________________
» und andere  ____________________________________________
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„Ich lernte die Abläufe in der 
Werkstatt und eine Menge neuer 
Geräte kennen.“ (Silvia)

„Ich habe gesehen, dass Tschechien
ein wunderschönes Land ist und ich 
darüber sehr froh bin, das Praktikum
gemacht zu haben.“ (Robert)

„Die Sprachanimation war sehr 
nützlich für viele Situationen auf 
Arbeit und in der Schule.“ (Michael)



Za finanční podpory:

Poděkování:

» Tandem
Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Regensburgu jsou v České 
republice a ve Spolkové republice Německo celostátními odbornými pracovišti pro výměnu dětí a mládeže 
mezi oběma zeměmi. Koordinační centra podporují sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských 
vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa.

žáci a učni odborná praxe česko-německá jazyková animace

2.270 : 2.270 3.316.228 14.369798

Program podpory odborných praxí
Program podpory odborných praxí umožňuje českým a německým žákům středních odborných škol, učilišť a studentům 
vyšších odborných škol ve věku od 16 let absolvovat minimálně dvoutýdenní praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích 
zařízeních či v institucích veřejné správy v sousední zemi.

2000 – 2015
Zastoupené kraje podle počtu realizovaných výměn
(vysílající a přijímající zařízení):

Ústecký kraj Zlínský kraj
Praha Královéhradecký kraj
Plzeňský kraj Liberecký kraj
Pardubický kraj Středočeský kraj
Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj
Jihomoravský kraj Karlovarský kraj
Jihočeský kraj Vysočina

14.369 týdnů
Čeští a němečtí praktikanti 

strávili na praxi celkem 271 let.

3.316.228 €
celková finanční podpora

798
realizovaných běhů 

(přehled podle země 

původu praktikantů)

2.270 : 2.270
Programu podpory odborných praxí se 

dosud zúčastnil přesně stejný počet 

mladých mužů a žen!

2000 – 2015: výběr zastoupených oborů

» zemědělství, lesnictví  ___________________________________
» zahradnické práce  ______________________________________
» zpracování skla a keramiky  ______________________________
» tiskařství, knihařství _____________________________________
» výroba a zpracování kovů  _______________________________
» mechanik, nástrojář  _____________________________________
» výroba a údržba dopravních prostředků  ___________________
» elektro  ________________________________________________
» pekař, cukrář  __________________________________________
» řezník  _________________________________________________
» kuchař  ________________________________________________
» stavitelství, zpracování dřeva  ____________________________
» obchod, obchodník  _____________________________________
» finance, účetnictví  ______________________________________
» informatika  ____________________________________________
» management, kancelářské práce  _________________________
» umělecká povolání  _____________________________________
» zdravotnictví  ___________________________________________
» sociální práce  __________________________________________
» hotelnictví, pohostinství  _________________________________
» zpracování textilu  ______________________________________
» a jiné  _________________________________________________
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„Jsem více motivovaný učit se 
německý jazyk.“ (Jan)

„V práci jsem se naučil mnoho nových 
praktických dovedností, které se mi 
v budoucnu budou určitě hodit.“ (Šimon)

„Německé kolegyně byly moc fajn 
a rychle jsme se skamarádily.“ (Lenka)


