
Ü	Česko-německý portál pro mládež www.ahoj.info
Portál	 www.ahoj.info	 je	 utvářen	 mladými	
lidmi	pro	mladé	lidi.	Informuje	o	tématech	
jako	 studium	 nebo	 práce	 v	zahraničí,	

Evropská	dobrovolná	služba,	 reálie	sousední	země,	 jazyk	nebo	
cestování	 a	přináší	 články	 o	aktuálních	 akcích	 či	 zajímavých	
česko-německých	tématech.	Mladým	lidem	umožňuje	aktivně	se	
zapojit	skrze	vlastní	články,	komentáře	nebo	fotografie.

Portál	ahoj.info	je	finančně	podporován	Svazem	německých	ubytoven	pro	mládež.

Ü	Projekt „Odmalička – Von klein auf“
Česko – německá spolupráce předškolních zařízení

V	rámci	 projektu	 „Odmalička	 –	 Von	 klein	 auf“	
podporuje	 Tandem	 spolupráci	 mateřských	 škol	
z	příhraničních	 regionů,	 organizuje	 semináře	
pro	 pedagogy	 MŠ,	 regionální	 informační	 cesty	
s	hospitacemi	 v	sousední	 zemi,	 informuje	

o	úspěšných	projektech	a	zprostředkovává	kontakty	na	mateřské	
školy	 na	 druhé	 straně	 hranice.	 Více	 informací	 najdete	 na	
www.odmalicka.info

Projekt	spolufinancuje	Evropská	unie.

Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj:	Investice	do	vaší	budoucnosti.

Ü	Jazyková animace
Tandemem	vyvinutá	metoda	jazykové	animace	neslouží	k	výuce	
jazyka	 sousední	 země,	 umožňuje	 jazyk	 „pouze“	 přiblížit.	 S	 její	
pomocí	 lze	 rychle	 dosáhnout	 schopnosti	 vyjádřit	 se	 v	druhém	
jazyce,	 přičemž	 není	 kladen	 důraz	 na	 dokonalost	 a	naopak	 se	
navazuje	 na	 již	 známé.	 Tandem	 zprostředkovává	 kontakt	 na	
vyškolené	jazykové	animátory	a	animátorky.

Ü	Sousedé se stávají přáteli
Spolupráce dětí a mládeže v Plzeňském a Karlovarském kraji	
a	v	Horních Francích
V	rámci	společného	projektu	Tandemu	Plzeň	a	Krajského	kruhu	
mládeže	Horní	Franky	jsou	podporována	česko-německá	setkání	
mládeže	 (jazykově,	 organizačně,	 obsahově,	 finančně),	 jsou	
nabízeny	 možnosti	 dalšího	 vzdělávání	 pracovníků	 s	mládeží,	
poskytovány	informace	a	poradenství.	Více	informací	najdete	na	
www.sousede-nachbarn.eu

Projekt	spolufinancuje	Evropská	unie.
Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj:	Investice	do	vaší	budoucnosti.

Ü	Dobrovolnické centrum Tandemu
Dobrovolnické	 centrum	 nabízí	 účast	 na	
zahraničních	 dobrovolnických	 projektech	
nejen	 v	Německu,	 nejčastěji	 v	rámci	

Evropské	 dobrovolné	 služby	 programu	 EU	 Mládež	 v	akci.	
Program	 je	 určen	 pro	 jednotlivce,	 pro	 které	 je	 zajištěno	 mj.	
stravování,	 ubytování	 či	 kapesné.	 Tandem	 je	 akreditovanou	
vysílající,	přijímající	i	koordinující	organizací	Evropské	dobrovolné	
služby.	Více	informací	najdete	na	www.dobrovolne.ahoj.info

Tandem nabízí ____________________________

Ü	Mimoškolní spolupráce
V	rámci	mimoškolní	 oblasti	 se	Tandem	 věnuje	 podpoře	 česko-
německé	 spolupráce	mladých	 lidí	 v	jejich	 volném	 čase.	 Hlavní	
cílovou	 skupinou	 jsou	 vedoucí,	 kteří	 pracující	 s	mládeží	
v	nejrůznějších	 volnočasových	 a	výchovných	 sdruženích,	
dobrovolní	 či	 profesionální	 pracovníci	 středisek	 volného	 času	
a	klubů	mládeže,	ale	také	zaměstnanci	zodpovědní	za	oblast	práce	
s	mládeží	na	nejrůznějších	úřadech	nebo	v	informačních	centrech	
pro	 mládež.	 Tandem	 pořádá	 kontaktní	 semináře,	 informační	
cesty,	 plánovací	 semináře	 pro	 rozvoj	 stávajících	 partnerství	
mezi	 organizacemi	 v	Česku	 a	Německu,	 zprostředkovává	
kontakty	 a	informace	 o	financování	 česko-německých	 výměn	
mládeže.

Ü	Spolupráce škol
Školám	a	školským	zařízením	nabízí	Tandem	zázemí	a	podporu	
při	 realizaci	 česko-německých	 školních	 výměn	 a	projektů.	
Pomůže	 s	navázáním	 kontaktů	 v	sousední	 zemi,	 pořádá	
semináře	dalšího	vzdělávání	pro	učitele	a	jiné	akce,	kde	si	mohou	
vyměnit	 zkušenosti,	 získají	 potřebné	 odborné	 informace	
a	poradenství,	 příp.	 materiály	 užitečné	 pro	 přípravu	 a	realizaci	
školních	výměn.

Ü	Odborné praxe
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	 zařízení	 či	
v	institucích	veřejné	správy	v	sousední	zemi.	Program	není	určen	
pro	gymnázia.	Program	je	financován	Česko-německým	fondem	
budoucnosti	a	programem	EU	Leonardo	da	Vinci.

Ü	Kontaktní databáze online
Bez	 ohledu	 na	 to,	 jestli	 plánujete	 česko-německé	 setkání	
mládeže,	 chcete	 se	 začít	 angažovat	 v	mezinárodní	 spolupráci	
škol	nebo	jen	hledáte	v	druhé	zemi	člověka	na	dopisování,	vždy	
je	vám	k	dispozici	česko-německá	kontaktní	databáze.	Tandem	
zprostředkovává	kontakty	a	pomáhá	navazovat	partnerství	mezi	
institucemi,	školami,	sdruženími	i	jednotlivci.

Tandem Plzeň ___________________________

Koordinační	 centrum	 česko-německých	 výměn	 mládeže	
Tandem	 zprostředkovává	 a	podporuje	 spolupráci	 mládeže	
z	Česka	 a	Německa,	 pomáhá	 a	radí	 zájemcům	 o	sousední	
zemi	z	řad	mladých	lidí,	vedoucích	mládeže	a	pedagogů.

Tandem	 prohlubuje	 dobré	 sousedské	 vztahy	 a	komunikaci	
mezi	 oběma	 zeměmi.	 Aktivity	 Tandemu	 podporují	 mobilitu	
a	setkávání	mladých	lidí	z	Česka	a	Německa.

Koordinační	 centra	 česko-německých	 výměn	 mládeže	
sídlí	 v	Plzni	 a	v	Regensburgu.	 Tandem	 Plzeň	 je	 zřizován	
Ministerstvem	 školství,	 mládeže	 a	tělovýchovy	 ČR	 a	je	
administrativně	 přičleněn	 k	Západočeské	 univerzitě	 v	Plzni.	
Tandem	 Regensburg	 je	 institucí	 Spolkového	 ministerstva	
pro	 rodinu,	 seniory,	 ženy	 a	mládež	 SRN	 a	spolkových	 zemí	
Bavorsko	 a	Sasko,	 je	 součástí	 Bavorského	 kruhu	 mládeže.	
Tandem	má	v	obou	zemích	celorepublikovou	působnost.

Oblasti působení Tandemu
	 w	 Semináře	a	vzdělávání
	 w	 Informace	a	poradenství
	w	 Zprostředkování	partnerství
	 w	 Financování

Další informace
Podrobné	 informace	 o	oblastech	 působení	Tandemu	 najdete	
na	 adrese	 www.tandem-info.net.	 O	příkladech	 dobré	 praxe	
z	oblasti	česko-německých	projektů	a	výměn	mládeže	se	pak	
můžete	informovat	na	adrese	www.tandem-info.net/projekt.

O	práci	 Tandemu	 a	o	česko-německé	 spolupráci	 mládeže	
obecně	 vás	 jednou	 měsíčně	 informuje	 e-mailový	 zpravodaj	
Tandem	Info.	K	jeho	odběru	se	můžete	přihlásit	e-mailem	nebo	
na	stránkách	Tandemu.

Kontakt
Tandem	Plzeň
Tel.:	+420	377	634	755
Fax:	+420	377	634	752
tandem@tandem.adam.cz
www.tandem-info.net
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Tandem
Koordinační	centrum	
česko-německých	
výměn	mládeže

Koordinierungszentrum	
Deutsch-Tschechischer	
Jugendaustausch

Tandem Plzeň

Koordinační	centrum	česko-německých
výměn	mládeže	Tandem
Sedláčkova	31
CZ-306	14	Plzeň
Tel.:	 +420	377	634	755
Fax:	 +420	377	634	752
www.tandem-info.net	|	www.ahoj.info




