Freiwillige Berufliche Praktika
Das Programm „Freiwillige Berufliche Praktika“ richtet sich
an Berufsschulen, Ausbildungsbetriebe und überbetriebliche
Ausbildungseinrichtungen, die an einer deutsch-tschechischen Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung interessiert
sind. Im Rahmen des Programms können junge Menschen im
Alter von 16 bis 26 Jahren ein berufliches – mindestens dreiwöchiges – Praktikum im Nachbarland absolvieren.
Warum Freiwillige Berufliche Praktika?
Ziel ist es, den jungen Menschen neue Berufserfahrungen zu vermitteln und ihnen zu ermöglichen, ihre fachlichen
Kompetenzen zu erweitern, sich weiterzuqualifizieren, sowie
ihre Chancen auf dem europäischen Arbeitsmarkt zu steigern. Außerdem erwerben sie wertvolle interkulturelle Erfahrungen. Hoher Wert wird auf die Einbindung der Praktikant/innen in den Berufsalltag und die aktive Beteiligung der
betreuenden Pädagog/-innen während der Praktika gelegt.

Zuschüsse für ein Praktikum in Deutschland
• Verpflegung und Unterbringung: 140 Euro/Person/Woche
• ÖPNV-Zuschuss: bis zu 15 Euro/Person/Woche
• einmalige Kostenpauschale: 100 Euro
• Sprachanimation und Versicherung übernimmt Tandem

Tandem

2) EU-Programm Leonardo da Vinci (Entsendeprinzip,
deutsche Praktikant/-innen in Tschechien)
• Aufenthaltsstipendium (inkl. Fahrtkosten und Versiche		 rung): bis zu 537 Euro/Person/3 Wochen
• einmalige Kostenpauschale: 100 Euro
• Sprachanimation und interkulturelle Einführung über		 nimmt Tandem

Koordinační centrum
česko-německých
výměn mládeže
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

Kurz und knapp
• Zielgruppe: junge Menschen (16 bis 26 Jahre) in der
		 beruflichen Bildung
• Dauer: 3 bis 12 Wochen, für alle Branchen
• Sprachanimation und interkulturelle Einführung als
		 fester Bestandteil des Programms
• bei Bedarf kann eine Begleitperson gefördert werden
Voranmeldungen
• 31.03. und 30.09. (Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds)
• 30.11. (Leonardo da Vinci)
Ausführlichere Informationen unter www.tandem-org.de
Ansprechpartnerinnen
Milada Vlachová
Pädagogische Mitarbeiterin

Lucie Matyášová
Sachbearbeitung

Förderung
Das Programm wird durch den Deutsch-Tschechischen
Zukunftsfonds sowie das EU-Programm Leonardo da Vinci
finanziert. Seit dem Jahr 2000 konnten über 3.000 Praktikant/-innen im Nachbarland gefördert werden.
Höhe der Förderung:
1) Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds (Gastgeberprinzip, deutsche Einrichtungen laden tschechische Praktikant/innen ein und umgekehrt)

vlachova@tandem-org.de
Tel.: +49 941 585 57-14
matyasova@tandem-org.de
Tel.: +49 941 585 57-15

Tandem
Tandem bedeutet grenzüberschreitender Jugendaustausch
zwischen Deutschland und Tschechien. Das Tandem-Team
unterstützt Jugendleiter/-innen und Lehrkräfte mit Interesse
am Nachbarland. Tandem arbeitet bundesweit und grenzüberschreitend. Die beiden Tandem-Büros in Regensburg
und Pilsen initiieren, vernetzen und koordinieren Projekte im
Rahmen der deutsch-tschechischen Jugendbegegnung.
Besuchen Sie uns auf

und

Česko-německá spolupráce:

Odborné praxe
Tandem Plzeň
Sedláčkova 31
CZ-306 14 Plzeň
Tel.: +420 377 634 755
Fax: +420 377 634 752
tandem@tandem.adam.cz
www.tandem-info.net
www.ahoj.info

Program podpory odborných praxí

Výše příspěvku na praxi v ČR:
Ubytování a strava: 2.730 Kč osoba / týden
Příspěvek na MHD: 208 Kč osoba / týden
• Jednorázový paušální příspěvek na administrativu: 1.800 Kč
• Jazyková příprava formou jazykové animace – hradí Tandem
• Pojištění – hradí Tandem
•

Program podpory odborných praxí je určen středním
odborným školám, učňovským a vyšším odborným školám.
Program umožňuje mladým lidem ve věku 16 – 26 let
absolvovat minimálně třítýdenní praxi ve firmách, dílnách,
vzdělávacích zařízenich či v institucích veřejné správy
v sousední zemi. Program není určen pro gymnázia.

•

Proč Program podpory odborných praxí?
Cílem programu je umožnit mladým lidem získat nové
pracovní zkušenosti, zdokonalit jejich odborné dovednosti
a zvýšit jejich šance na evropském pracovním trhu. Kromě
toho mohou získat cenné osobní a mezikulturní zkušenosti.
Velký důraz je kladen na zapojení praktikantů do běžného
pracovního života a aktivní účast ze strany zodpovědného
pedagoga.

•

Tandem
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

2) Program EU-Leonardo da Vinci (vysílající princip, čeští
praktikanti v Německu)
Pobytové stipendium pro praktikanta a doprovodnou osobu
(ubytování, strava, doprava, MHD, pojištění)
• Příspěvek na jazykovou, odbornou a kulturní přípravu
• Příspěvek na administrativu a řízení projektu

Koordinační centrum
česko-německých
výměn mládeže

Výše finančního příspěvku se každým rokem mění.
V krátkosti
Cílová skupina: SOŠ, SOU, OU a VOŠ
Délka praxe: 3-12 týdnů
• Všechny obory
• Součástí programu je jazyková animace a základy
interkulturní komunikace
• Možnost financování doprovodné osoby
•
•

Finanční podpora
Program je financován Česko-německým fondem
budoucnosti a programem EU Leonardo da Vinci. Doposud
bylo v programu podpořeno přes 3.000 praktikantů.

Termíny podávání předběžných přihlášek
•
•

31. března, 30. září (Česko-německý fond budoucnosti)
31. října (Leonardo da Vinci)

Hlavním zdrojem informací jsou webové stránky Tandemu
www.tandem.adam.cz
Kontakt
tel.: +420 377 634 759
praxe@tandem.adam.cz, http://tandem.adam.cz/praxe

Výše finanční podpory
1) Česko-německý fond budoucnosti (hostitelský princip,
české školy zvou německé praktikanty a naopak)

Tandem
Tandem zprostředkovává a podporuje mezinárodní výměny
mládeže mezi Českem a Německem, dále pomáhá a radí
zájemcům o sousední zemi z řad mladých lidí, vedoucích
mládeže a učitelů. Tandem má celorepublikovou působnost. Kanceláře Tandemu v Plzni i v Řezně koordinují a realizují
projekty v rámci česko-německé spolupráce mladých lidí.
Tandem najdete také na

a

Freiwillige
Berufliche Praktika
Tandem Regensburg
Maximilianstraße 7
D-93047 Regensburg
Tel.: +49 941 585 57-0
Fax: +49 941 585 57-22
tandem@tandem-org.de
www.tandem-info.net
www.ahoj.info

