Program Vzdělávání
příspěvky na vzdělávací odborné semináře/konference v Německu
pro české pracovníky s mládeží.
Koordinační centra česko-německých výměn mládeže TANDEM jsou často
dotazována, zda je možná podpora vzdělávání českých pracovníků
s mládeží v Německu. Zpravidla se jedná o semináře dalšího vzdělávání
či odborné konference. Tyto semináře jsou nabízeny různými institucemi
zabývajícími se prací s dětmi a mládeží. Z důvodu příjmové disproporce
obou zemí není v mnoha případech účast pracovníků s mládeží z Česka
na podobných vzdělávacích seminářích možná. Náklady jsou jak
pro dobrovolné pracovníky, tak i v mnoha případech pro profesionály či pro
vysílající zařízení příliš vysoké. Často si i studenti např. pedagogických,
filozofických či jiných sociálně vědních fakult musí takovou příležitost odříct.
Proto byl spuštěn tento program, který umožňuje kofinancování významné
části účastnických příspěvků na semináře v Německu.
Přitom platí následující podmínky:






podporována může být účast na odborném vzdělávání na téma
práce s mládeží
podpora činí až 80% účastnického poplatku
žádosti se podávají k Tandemu Plzeň a podpora pak bude
vyplacena přímo přijímající organizaci - organizátorovi semináře
cestovné, pojištění a ostatní náklady si musí zájemce hradit
z vlastních prostředků
program je určen pro dobrovolné i profesionální pracovníky v oblasti
práce s mládeží (doloženo potvrzením)

Žádosti se podávají k Tandemu Plzeň na příslušném formuláři, zároveň
s odůvodněním žádosti a přiloženým letákem semináře. Dále je nutno
předložit předběžné potvrzení účasti od organizátora a potvrzení vysílající
organizace o práci s mládeží.
Kromě tohoto informačního letáku najdete na adrese http://www.tandemorg.cz/ (Programy → Vzdělávání) další tři materiály k programu
Vzdělávání:




"Krok za krokem" programu Vzdělávání
Žádost o finanční příspěvek k programu Vzdělávání
Tipy na vzdělávací instituce v Německu

Bližší informace k programu Vzdělávání:
Michaela Veselá – odborná pracovnice Tandemu pro mimoškolní oblast
tel: 377 634 757, e-mail: vesela@tandem.adam.cz
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže | Riegrova 17 | 306 14 Plzeň
Tel.: +420 377 634 755
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