Program Vzdělávání - krok za krokem
Postup při podání žádosti o příspěvek na vzdělávací semináře/školení
Příprava



Víte o semináři v Německu, kterého byste se rádi zúčastnili.
Hledáte seminář na určité téma, ale nevíte, zda, kde a kým je
pořádán.

Kontaktujte Tandem Plzeň – Michaela Veselá
e-mail: vesela@tandem.adam.cz nebo tel: + 420 377 634757
Tandem Plzeň Vám zašle formulář žádosti, příp. najdete adresy
německých vzdělávacích zařízení na http://www.tandem-org.cz/ (v rubrice
Programy → Vzdělávání).
Podání žádosti



Pošlete vyplněný formulář zpět do Tandemu Plzeň (dle naléhavosti
faxem nebo e-mailem, originál poté poštou – potřebujeme Váš
podpis).
K formuláři přiložte následující doklady:

1. Popis vzdělávacího semináře (př. leták organizátora), včetně údajů
o účastnickém poplatku a způsobu platby
2. Potvrzení (předběžné) o účasti na semináři od
organizátora/pořadatele
3. Potvrzení o práci s mládeží od vysílající české organizace, včetně
popisu činnosti
Tandem Plzeň ověří všechny podklady a pošle je do Tandemu Regensburg




Tandem Regensburg kontaktuje organizátora semináře.
Tandem Regensburg proplatí 80% účastnického poplatku dle
uvedeného způsobu platby nebo dle domluvy s organizátorem.
Obdržíte od Tandemu Plzeň potvrzení o vyplacení stipendia.

Během vzdělávání a v průběhu semináře/školení





Zaplatíte organizátorovi před začátkem semináře zbylých 20%
účastnického poplatku v hotovosti (nebo bezhotovostně dle
domluvy).
po ukončení vzdělávání zaslat do Tandemu kopii
Necháte si vystavit písemné potvrzení Vaší účasti na celé délce
semináře; pokud se některých částí nezúčastníte je nutné
zdůvodnění.
Napíšete krátkou zprávu (1/2 stany A4), pokud možno zodpovědět
otázky:
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1.

Co jste se při vzdělávání naučil(a)

2.

Jak jste byl(a) se vzděláváním spokojen(a)

3.

Jak použijete získané zkušenosti v další práci s mládeží

DŮLEŽITÉ!
Žádost bychom měli obdržet pokud možno 4 týdny před začátkem
semináře. Po dohodě s Tandemem je možné i rychlejší vyřízení.
Doba vyřízení žádosti je však často závislá na organizátorovi semináře –
na lhůtách přihlašování a plateb.
Při neúčasti nebo při předčasném odjezdu ze semináře nemůže Tandem
převzít jakýkoliv finanční požadavek. Všechny náklady uhradí účastník
sám. Výjimka: nemoc (nutno předložit lékařské potvrzení!)
Tandem neuhradí náklady za cestovné ani pojištění!
Bližší informace k programu Vzdělávání:
Michaela Veselá – odborná pracovnice Tandemu pro mimoškolní oblast
tel: 377 634 757; e-mail: vesela@tandem.adam.cz

