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Učit se navzájem 

Program hospitací Učit se navzájem 

Hospitační program Učit se navzájem absolvovaly od roku 1998 
s úspěchem a pozitivním očekáváním již desítky mladých lidí. Program 
podporuje pobyty českých pracovníků v nejrůznějších zařízeních 
a organizacích pracující s dětmi a mládeží v Německu. Délka hospitace 
musí činit minimálně1 týden pro odborné pracovníky s mládeží a 4 týdny 
pro dobrovolné pracovníky s mládeží a maximálně 3 měsíce. Tandem 
poskytne hospitantovi finanční podporu, která pokryje podstatný 
podíl nákladů. Účelem hospitace je vtáhnout českého pracovníka s 
mládeží do pedagogické, koordinační, odborné a mimoškolní činnosti 
hostitelského zařízení a pomoci mu získat cenné zkušenosti nebo impulsy 
od jiných týmů. Hospitující má ideální příležitost sledovat tamější pracovní 
prostředí, metody a postupy, které může následně uplatnit a využít ve své 
praci s mládeží. Hospitující se stane aktivním členem týmu a může svými 
nápady a návrhy přispět k chodu organizace a obohatit německé kolegy o 
své zkušenosti. Profitovat budou z pobytu hospitujícího optimálně obě 
zainteresované strany. Velkým bonusem je každodenní komunikace 
s rodilými mluvčími.  

Hostitelskými zařízeními v Německu jsou: 

 vzdělávací střediska a centra setkávání 

 střediska volného času pro mládež 

 nízkoprahová centra a otevřené kluby 

 občanská sdružení, spolky či svazy 

 úřady pro mládež 

 další zařízení 

Příklady oblastí činnosti a zaměření hospitujícího: mediální, 
environmentální výchova mládeže, práce s mládeží v oblasti prevence 
(návykové látky, šikana, kriminalita mládeže, sociální aspekty dospívání 
apod.), práce se znevýhodněnou mládeží, práce s minoritami, mladými 
Romy, emigranty, uprchlíky, politické vzdělávání, práce v informačních 
centrech a příslušných úřadech mládeže 

Cílem je poznat typické úkoly a činnosti v mládežnických zařízeních, 
přičemž hospitant získává jedinečnou příležitost načerpat inspiraci 
a naučit se novým postupům od svých německých kolegů, zlepšit 
si jazykové znalosti a především získat praxi, která je pro mladé lidi 
také výhodou na trhu práce. 

Cílová skupina 
Cílovou skupinou jsou mladí lidé pracující s mládeží v Česku, zvláště 
dobrovolníci nebo profesionálové ve sdruženích či nejrůznějších zařízeních 
pro mládež ve věku od 18 do 30 let. Předpokladem jsou komunikativní 
znalosti německého jazyka (znalost anglického jazyka výhodou) 
a možnost následného využití získaných zkušeností v práci s mládeží 
v Česku. Každý zájemce o hospitaci musí předložit strukturovaný životopis, 



 
 
 
 
 
strana2 

 

motivační dopis a potvrzení o své aktivní práci s mládeží. To musí 
obsahovat:  

název organizace, ve které je hospitant činný, 

 popis činnosti, kterou vykonává, 

 kontakt na doporučující osobu, 

 podpis statutárního zástupce, příp. razítko.    

Hospitační zařízení musí: 

 být uznaným zařízením práce s mládeží v Německu, 

 zajistit pedagogického pracovníka jako odborného poradce 
pro hospitanta, 

 zaručit přiměřené ubytování a stravování hospitanta (hostitelská 
rodina, ubytovna, VŠ kolej, osobní byt atd.). 

Financování 

S účinností od 1. ledna 2017 má každý hospitující nárok na paušální 
částku 40€/kalendářní den, které jsou určeny na 
pokrytí nákladů za ubytování, stravování, pojištění a příp. místní 
hromadnou dopravu.  

Příspěvek nezahrnuje nově položku kapesné. Nadále platí, že si hospitant 
musí uhradit cestu na místo hospitace a zpět z vlastních prostředků. 

Hospitující je povinen uzavřít zdravotní pojištění v Česku na období pobytu 
v Německu. 

Vyhodnocení  

Hospitující se zavazují předložit závěrečnou zprávu o průběhu hospitace 
a zkušenostech, které byly získány v průběhu hospitace (cca 3-4 strany). 
Zařízení je povinno předložit Koordinačnímu centru vyhodnocení, a to 
nejpozději 2 měsíce po skončení hospitace. 

Proplacení výdajů 
Příspěvek bude vyplacen po ukončení hospitace (činnosti) pod podmínkou, 
že budou předloženy požadované zprávy hospitanta. 

Nadále budou předloženy následující doklady: kopie zdravotního pojištění, 
doklad o výdajích za ubytování, měsíční karta MHD. 

Kontakt: mimoskolni@tandem-org.cz; +420 377 634 757 

 


