Hospitationsprogramm „Voneinander lernen“
Tandem fördert Hospitationen von ehren- und hauptamtlichen Multiplikator/-innen der Jugendarbeit aus Tschechien
in einer Einrichtung in Deutschland. Während der Hospitation
wird die/der Hospitant/-in in die pädagogische und fachliche
Tätigkeit der Aufnahmeorganisation eingebunden und lernt
so die Methoden der Jugendarbeit in Deutschland kennen.
Durch die gemeinsamen Erfahrungen vor Ort sowie in der
Betreuung und Nachbereitung können alle Beteiligten ihre
fachlichen und interkulturellen Kompetenzen erweitern.
Als Aufnahmeorganisationen kommen in Frage
• Jugendbildungs- und -begegnungsstätten
• Jugendzentren, Jugendfreizeiteinrichtungen
• Geschäftsstellen von Jugendverbänden
• Jugendämter

Voraussetzungen für eine Förderung
• Anerkennung als Träger der Jugendhilfe
• Bereitschaft zur inhaltlichen Begleitung der Hospitation
durch eine pädagogische Fachkraft
• angemessene Unterbringung (in Gastfamilie, Wohnheim, Personalwohnung o. Ä.) und Verpflegung der/des
Hospitant/-in
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Finanzierung
Der Tagessatz pro Hospitant/-in beträgt bis zu 35 Euro für
Unterkunft, Verpflegung, Programmkosten, Versicherung in
Deutschland sowie Fahrtkosten vor Ort. Nicht förderfähig
sind Taschengeld und Reisekosten.
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Sie möchten eine/-n Hospitant/-in aufnehmen?
Schicken Sie bitte ein Profil Ihrer Einrichtung und eine möglichst konkrete und anschauliche Beschreibung der Tätigkeiten im Rahmen der Hospitation. Diese wird von uns übersetzt
und tschechischen Interessent/-innen zur Verfügung gestellt.
Ausführlichere Informationen sowie die Antragsformulare erhalten sie unter www.tandem-org.de/arbeitsbereiche/
ausserschulisch/hospitationsprogramm.html.
Dort finden Sie auch die Kontaktdaten der verantwortlichen
Mitarbeiter/-innen.
Informationen zu Hospitationen deutscher Hospitant/
-innen in tschechischen aufnehmenden Einrichtungen der
Jugendarbeit sind bei Tandem Pilsen erhältlich.

Tandem

Foto: Filip Singer

Hospitation kurz und knapp
• Dauer: ein Monat bis 90 Tage (für hauptberufliche Fachkräfte: Mindestdauer sieben Tage)
• Einbeziehung des/der Hospitant/-in in die pädagogische Arbeit
• Träger beantragen direkt bei Tandem eine finanzielle
Unterstützung aus dem Kinder- und Jugendplan des
Bundes (KJP)

Die Koordinierungszentren DeutschTschechischer Jugendaustausch – Tandem
in Regensburg und Pilsen sind die zentralen Fachstellen für den Jugend- und Schüleraustausch
zwischen Deutschland und Tschechien. Sie fördern die
gegenseitige Annäherung und die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen jungen Menschen aus beiden
Ländern. Im Zentrum der Arbeit steht die Begegnung
Jugendlicher.
Besuchen Sie uns auch auf

Navštivte nás také na

facebook.com/ccentretandem
twitter.com/ccentretandem

Česko-německý program hospitací

„Učit se navzájem“
Tandem Plzeň
Riegrova 17
306 14 Plzeň
Tel.: +420 377 634 755
Fax: +420 377 634 752
tandem@tandem-org.cz
www.tandem-org.eu
www.ahoj.info

Program hospitací „Učit se navzájem“
Jedna z hlavních oblastí podpory Tandemu je česko-německá mimoškolní spolupráce mladých lidí. Cílovou
skupinou jsou zejména dobrovolní a profesionální pracovníci
s dětmi a mládeží. Tandem poskytuje spolkům, střediskům
volného času, nízkoprahovým klubům a dalším institucím
se zaměřením na výchovu a volný čas mládeže informační
a konzultační zázemí, aby pro ně mezinárodní spolupráce
představovala atraktivní a uskutečnitelnou příležitost. Vedle
kontaktních a tematických seminářů, pracovních setkání
a nabídky programu finanční podpory Rozjeď to s Tandemem!
nabízí Tandem všem zájemcům z Česka ve věku od 18 do
30 let, kteří jsou aktivní v oblasti neformálního vzdělávání
mladých lidí, možnost hospitace v zařízení práce s mládeží
v Německu. Hospitující bude dle délky mobility podpořen
paušální částkou, která pokryje podstatnou část nákladů.
Díky této vzdělávací mobilitě má hospitující příležitost učit
se přímo od pracovníků hostitelské organizace, získat přehled
o současných metodických postupech německých kolegů
a načerpat zkušenosti, které může následně využít ve své
činnosti s dětmi a mládeží v Česku.   Velkým plusem je
každodenní komunikace s rodilými mluvčími a posílení
jazykových či interkulturních kompetencí.

Proč spolupráce s německým partnerem?
Provázané dějiny, sdílení středoevropského prostoru,
vzájemné kulturně-historické ovlivňování a nejdelší společná
hranice představují přirozené předpoklady ke spolupráci,
setkání a komunikaci. Spolupráce pracovníků s mládeží
a mladých lidí z obou zemí pomáhá odbourávat předsudky,
zabraňuje jejich vzniku a dává příležitost k získání znalostí,
nových přátel, zážitků a interkulturních kompetencí.
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Podmínky programu
• potvrzení o aktivní práci s mládeží, motivační dopis
a strukturovaný životopis
• hospitace na dobu od 1 týdne do 3 měsíců
• věk hospitujícího od 18 do 30 let
• komunikativní znalost německého jazyka
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Finanční podpora
Hostitelská organizace obdrží na hospitujícího příspěvek
v podobě paušální finanční částky, která je odvozena od délky
hospitace. Výše příspěvku na jeden kalendářní den činí
35 eur. Z prostředků jsou hospitujícím hrazeny náklady na
stravu, ubytování, místní dopravu a pojistné.
Kontakt a informace
Tel.: +420 377 634 757
e-mail: hospitace@tandem-org.cz
www.tandem-org.cz/hospitace
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.
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