
Höhe der Förderung für Fachkräfteprogramme
 • in D: pauschale Tagessätze für alle (40 € / Teilnehmer:in / Tag), 
  Sprachmittler:in/Dolmetscher:in (305 € / Tag) 
 • in CZ: Fahrtkosten für deutsche Teilnehmer:innen (0,12 € / 
  km / Teilnehmer:in / einfache Fahrt), Zuschlag für Vorbe- 
  reitung und Auswertung (50 € pro deutschem:r Teilneh- 
  mer:in, max. 500 €)

Daneben gibt es die Förderung von Kleinaktivitäten von bis 
zu 1.000 €, das Hospitationsprogramm „Voneinander lernen“ 
und die Sonderförderung von 2020-2023 zum Schwerpunkt-
thema „Jugend gestaltet Zukunft“.

Weitere Informationen unter www.tandem-org.de/foerderung/
ausserschulisch.html und bei den Tandem-Mitarbeiterinnen:

Ansprechpartnerinnen Pädagogik
Kathrin Freier-Maldoner freier@tandem-org.de
 Tel.: +49 941 585 57-24
Stefanie Schütz schuetz@tandem-org.de
 Tel.: +49 941 585 57-25

Ansprechpartnerinnen Förderung
Lucie Matyášová matyasova@tandem-org.de
 Tel.: +49 941 585 57-15
Kateřina Holišová holisova@tandem-org.de
 Tel.: +49 941 585 57-0

Tandem
Die Koordinierungszentren Deutsch-Tschechischer Jugend-
austausch – Tandem in Regensburg und Pilsen sind die zen-
tralen Fachstellen für den Jugend- und Schüleraustausch 
zwischen Deutschland und Tschechien. Sie fördern die ge-
genseitige Annäherung und die Entwicklung freundschaftli-
cher Beziehungen zwischen jungen Menschen aus beiden 
Ländern. Im Zentrum der Arbeit steht die Begegnung Ju-
gendlicher.

Außerschulischer Austausch

Tandem Regensburg verwaltet im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die „Son-
dermittel Tschechische Republik“ aus dem Kinder- und Ju-
gendplan des Bundes (KJP). Damit werden außerschulische 
Jugendbegegnungen und Fachkräfteprogramme gefördert, 
die von anerkannten Trägern der Jugendarbeit angeboten 
werden. Um den Jugendaustausch zwischen Deutschland 
und Tschechien zu unterstützen und zu intensivieren, bietet 
Tandem neben der Förderung auch Beratung, Informationen 
und Unterstützung bei der Partnersuche. Jugendleiter:innen, 
Multiplikator:innen und andere in der Jugendarbeit Tätige kön-
nen außerdem in bilateralen Kontaktseminaren Partnerorga-
nisationen finden und erhalten in Planungs- und Themense-
minaren Hilfestellungen für die konkrete Projektdurchführung.

Förderung
Träger der Jugendarbeit mit Partnerorganisation in Tsche-

chien können über ihre Landes- bzw. Zentralstelle zum 
1. Oktober des Vorjahres eine Förderung aus KJP-Mitteln 
beantragen. Eine Nachbeantragung von Restmitteln ist zum 
1. Juli des laufenden Jahres möglich.

Voraussetzungen für Jugendbegegnungen
 • Programmdauer: 5 bis 30 Tage
 • Alter der Teilnehmenden: 8 bis 26 Jahre
 • gemeinsames Konzept
 • Team: Erfahrung in der Jugendarbeit und Fremd- 
  sprachenkenntnisse
 • Prinzip der Ausgewogenheit: bezogen auf die deutschen  
  und tschechischen Teilnehmer:innen

  Für die Fachkräfteprogramme gelten die genannte Alters- 
  grenze und Programmdauer nicht.

Höhe der Förderung für Jugendbegegnungen
 • in D: pauschale Tagessätze für alle (24 € / Teilnehmer:in / Tag) 
  Sprachmittler:in/Dolmetscher:in (305 € / Tag) 
 • in CZ: Fahrtkosten für deutsche Teilnehmer:innen (0,12 € /  
  km / Teilnehmer:in / einfache Fahrt), Zuschlag für Vor- 
  bereitung und Auswertung (30 € pro deutschem:r Teil- 
  nehmer:in, max. 300 €)

Tandem
Koordinační centrum 
česko-německých 
výměn mládeže

Koordinierungszentrum 
Deutsch-Tschechischer 
Jugendaustausch

Česko-německá spolupráce:

Mimoškolní oblast

Tandem Plzeň

Riegrova 17 
306 14 Plzeň

Tel.: +420 377 634 755 
Fax: +420 377 634 752

info@tandem-org.cz 
www.tandem-org.eu 
www.ahoj.info

Navštivte nás také na
Besuchen Sie uns auch auf

facebook.com/ccentretandem
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Informace o programu včetně žádosti najdete na webových 
stránkách www.tandem-org.cz/rtt.

Mohlo by vás zajímat
 • V rámci programu „Učit se navzájem“ mohou dobrovolní 
  i profesionální pracovníci s mládeží vyjet na dobu jednoho  
  až tří měsíců do Německa na hospitaci do instituce pra- 
  cující s mládeží. Tandem uhradí podstatný podíl nákladů.
 • Tandem je zapojen do Evropské dobrovolné služby.  
  Českým zájemcům také poskytuje informace o němec- 
  kých dobrovolnických programech.
 • Internetová databáze www.tandem-org.eu/partner nabízí  
  možnost najít si projektového partnera v Německu.
 • Dvojjazyčný portál pro mladé lidi se zájmem o česko-  
  -německá témata najdete na www.ahoj.info.

Kontakt
Kateřina Tomášková tomaskova@tandem-org.cz
 tel.: +420 377 634 755

Tandem
Tandem Koordinační centra česko-německých výměn mlá-

deže 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 všestran-
ných styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka 
a Německa.

Mimoškolní spolupráce

Tandem podporuje česko-německou spolupráci mladých 
lidí v jejich volném čase. Cílovou skupinou jsou vedoucí, kteří 
pracují s mládeží ve volnočasových a výchovných spolcích, 
dobrovolní či profesionální pracovníci středisek volného času 
a klubů mládeže nebo pracovníci odborů pro mládež na úřa-
dech a informačních center pro mládež. Tandem připravu-
je kontaktní a tematické semináře, plánovací semináře pro 
rozvoj stávajících partnerství mezi organizacemi, kulaté stoly, 
zprostředkovává kontakty a informace o financování česko- 
-německých výměn mládeže. Cílem je vytvořit organizacím 
takové podmínky, aby pro ně mezinárodní spolupráce s Ně-
meckem nebyla obávanou neznámou, ale lákavou a uskuteč-
nitelnou realitou.

Proč spolupracovat s německým partnerem?
Provázané dějiny, staletí soužití ve středoevropském pro-

storu, vzájemné ovlivňování a nejdelší společná hranice 
představují přirozené předpoklady ke spolupráci, společným 
setkáním a komunikaci. Setkání mladých lidí z obou zemí 
pomáhají odbourávat předsudky a dávají příležitost k zís-
kání nových přátel, jazykových znalostí, dovedností, zážitků 
a interkulturních kompetencí.

Program Rozjeď to s Tandemem
Tandem s podporou MŠMT nabízí českým spolkům a sub-

jektům aktivním v mimoškolní oblasti finanční podporu k pří-
pravě a realizaci setkání dětí a mládeže s Německem.

Podmínky:
 • podpora je určena pro spolky, střediska volného času,  
  neformální skupiny mládeže, školní kluby a další subjekty  
  vyvíjející mimoškolní činnost vyjma škol a sportovních  
  skupin, jež mají obsah setkání prioritně zaměřen na sport
 • žádosti jsou přijímány průběžně po celý rok
 • realizace a vyúčtování projektu musí proběhnout vždy 
  do konce kalendářního roku
 • věk účastníků setkání od 8 do 26 let
 • jsou podporována také online setkání
 • maximální výše podpory je 10 000 Kč na jeden projekt
 • možnost kofinancování z Česko-německého fondu  
  budoucnosti
 • hostitelský princip, princip vyváženosti a reciprocity

Tandem
Koordinierungszentrum 
Deutsch-Tschechischer 
Jugendaustausch

Koordinační centrum 
česko-německých 
výměn mládeže

Außerschulischer Austausch

Tandem Regensburg

Maximilianstraße 7 
93047 Regensburg

Tel.: +49 941 585 57-0 
Fax: +49 941 585 57-22

tandem@tandem-org.de 
www.tandem-org.eu 
www.ahoj.info

Besuchen Sie uns auch auf twitter.com/ccentretandem

Navštivte nás také na facebook.com/ccentretandem
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